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ІЛАРІОН 

Архієпископ Рівненський і Острозький 

 

ЗНАЧЕННЯ МУЧЕНИЦЬКОГО ПОДВИГУ В ЦЕРКВІ ХРИСТОВІЙ 

 

“Кров мучеників – сім’я християнства” 

бл. Тертулліан 

Яким незбагненним для пересічної людини виявляється подвиг 

мучеництва! 

Уявити собі, щоб без вагань відмовитися від будь-яких зручностей, 

комфорту, спокою заради непохитного стояння у вірі в правоту загальної 

справи – навіть думати про такі речі іноді стає настільки незвично, і, як може 

здатися, неприродно, що ми легко сприймаємо нечестиве навіювання “так всі 

живуть…” і не задумуючись зрікаємось істини. 

Українці – воістину надзвичайний народ. Так, нам вказують на недоречні 

помилки, які ми допустили в минулому, але та ж сама минувшина береже такі 

зразки висоти духу, які весь світ, а не лише співвітчизників, змушують 

шанобливо вклонитися. Серед цих яскравих постатей є сонм мучеників і 

сповідників імені Христового. 

Мученик у перекладі з грецької “мартіріос”, означає свідок, а не 

страждалець. Не кількість крові й величину людських страждань підкреслює 

церковна свідомість шануванням мучеників, а свідчення присутності любові 

Божої в людині. Вони помирали, благословляючи своїх мучителів. Вони жили, 

творили добро, падали і піднімались, грішили і каялись як це належить 

істинним християнам, і смерть була живим свідченням постійної присутності 

Христа не тільки в їхньому житті, а й в усьому світі. “Я перебуватиму з вами 

повсякденно аж до кінця віку!” (Мф. 28,20), тобто не тільки з тими, хто 

страждав, але й з тими, хто розпинав. Саме тому в Святому Переданні 

говориться, що кров мучеників – це сім'я християнства. Адже людина не може 

по природі своїй не боятися смерті й любити людей, які забирають її життя. 
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“Вся краса життя, – писав св. Миколай Сербський, – полягає в смерті”. Перед 

цією красою, що в образі святих мучеників явлена, схилив голову язичницький 

жорстокий і безкомпромісний у своїх вироках світ. 

Вмираючи, святі мученики нічого і нікому не доводили, не проклинали 

тих, хто не розділяв якусь там ідею, якій вони віддали всі свої сили, а навпаки, 

відкривали для позбавлених благодатної втіхи людей горизонти вічного буття 

і сенс земного життя. Юстин Філософ, що жив у ІІ ст. і був пізніше прилучений 

Церквою до лику святих мучеників, дивлячись на смерть християн, подумав: 

“Добровільно помираючи за Христа, в Котрого вірують, обираючи смерть 

заради Нього, хіба можуть вони настільки любити гріх?”. Святого філософа до 

глибини душі турбувала ось ця віковічна розбіжність між тим, як людина 

прекрасно і мудро висловлюється, і як безумно і жахливо живе. Навіть діалог 

з премудрим Трифоном юдеєм про Богооткровенну релігію Ізраїля хоч і 

здивував Юстина, але не переконав. Все своє життя шукаючи найбільш 

переконливого пояснення істини, а головне, її практичного втілення, майже у 

всіх провідних філософських течіях греко-римського світу, він її побачив в 

образі християн. 

У натовпі, що ревів на аренах римського цирку, насолоджуючись 

кривавими видовищами страти християн, знаходились такі душі, що не могли 

не помітити радості в очах мучеників. Одних це дратувало, а інші 

задумувались: “Чому вони радіють, коли позбавлені честі, звання і привілеїв, 

вони так нагло вмирають? А може, саме цієї радості мені й не вистачає в моєму 

пересиченому насолодами і пригніченому песимізмом житті?”. Христос не 

обіцяв людині жодних конкретних благ, тому християни ніколи не віддавали 

своє життя, очікуючи нагороди за це в майбутньому. Це розрахунок торговця, 

а християнство можна порівняти з подвижництвом. Церковне передання 

донесло до нас слова мучениці Перпетуї, сказані нею перед самою смертю: 

“Дякую Богу, що я в тілі жила з благодаттю, а нині прагну до більшого!”. 

Мученики не могли не вмирати за Христа, тому що вони жили тим, від 

чого їм пропонували зректись. Їхні відповіді своїм мучителям стали Символом 

Віри в устах християн. Цей гімн торжества втіленої істини починається зі 

слова “Вірую” і був сформульований на І Вселенському Соборі лишень у 325 

році, він карбувався мучениками слово за словом цілих три століття. Догмат – 

це виражений у слові досвід їхнього життя у Христі, затверджений їхньою 

смертю за Христа. 

Господь обрав для проповіді Слова Божого не інтелектуалів, які точно 

могли запам’ятати думки Учителя і передати їх у тексті, а простих рибалок, 

які щиро любили Христа і тому не могли відректися перед лицем страждань 
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від Того, Хто живе в їхньому серці, від Того, Хто став органічною частиною 

життя. “Господи! До кого нам йти? Ти маєш слова життя вічного” (Ін. 6,63). 

Починаючи з Апостолів, сонм мучеників Церкви Христової 

поповнювався людьми з живим релігійним почуттям. “Прекрасний гімн Богу 

– безсмертна, виплекана в праведності людина, – пише святий Климент 

Олександрійський, – в серці котрої начертані глаголи істини”. Варто згадати 

сказання про смерть священномученика Ігнатія Богоносця, коли мучителі 

вийняли його серце, там було начертано Ім’я Боже. “А посіяне на добрій землі 

означає тих, котрі слухають слово і приймають його, і приносять плід одні в 

тридцять, інші в шістдесят, інші в стократ” (Мк. 4, 20). 

Христос попередив Своїх учеників: “Якщо Мене гнали, то будуть гонити 

і вас” (Ін. 15,20). Починаючи з першого християнського мученика архідиякона 

Стефана, людина, яка страждала за Христа, сприймалась Церквою як 

наслідувач хресної жертви Спасителя. Спочатку гонінню підлягали ученики 

Христові від юдейських провідників в Єрусалимі. В язичницьких областях 

Римської імперії християни також піддавалися утискам, хоча державних 

гонінь ще не було. Ап. Павло, який сам не раз терпів і ув’язнення, і тортури, 

писав християнам македонського міста Филипи: “Вам дано заради Христа не 

тільки вірувати в Нього, але й страждати за Нього” (Флп. 1,29). Іншій 

македонській церкві він писав: “Бо ви, браття, стали наслiдувачами церков 

Божих у Христi Iсусi, якi знаходяться в Юдеї, бо i ви те саме перетерпiли вiд 

своїх єдиноплемiнникiв, що й тi вiд юдеїв” (1 Сол. 2,14). Сам Христос закликає 

до цього подвигу Своїх послідовників: “Хто хоче йти за Мною, нехай 

зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8,34). Саме тому 

церковний календар щодня містить величезну кількість імен мучеників і 

сповідників. 

Взагалі офіційне зарахування до лику святих або канонізація – явище 

досить пізнє в історії Церкви Христової: ранньохристиянська Церква взагалі 

не знала особливого чину канонізації або прославлення. Мученик, який 

постраждав за Христа, відразу після своєї смерті ставав об’єктом 

благоговійного шанування в тій чи іншій громаді: до нього молилися, на його 

гробниці звершували Євхаристію. У богослужбовій практиці Православної 

Церкви досі зберігається правило звершувати Божественну літургію на 

антимінсі, в якому має бути часточка мощів святого чи мученика. Це 

підкреслює зв'язок Церкви земної, воюючої, і Церкви небесної, прославленої, 

торжествуючої, яку складають Богом прославлені святі. Це також вказує на 

мучеників як на основу й істину Церкви. “Кров мучеників – сім’я 

християнства”, – говорив Тертулліан. 
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Шанування того чи іншого святого не було наслідком акту канонізації. 

Скоріше, навпаки, канонізація відбувається внаслідок всенародного 

шанування святого. Існують святі, про життя яких не відомо майже нічого, а 

шанування їх є всезагальним, як, наприклад, свт. Миколай Чудотворець, 

архієпископ Мир Лікійських IV ст. Його прославляють не тільки християни - 

католики і православні, але й навіть деякі мусульмани шанують. Не лише люди 

починають шанувати святих, але навіть і Сам Господь інколи подає видимі 

ознаки, що підтверджують святість тої чи іншої людини, як, наприклад, 

нетлінність тіла після смерті (мощі), мироточіння, звершення чудес і зцілень: 

“Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо Він праворуч мене, і я не 

захитаюся. Тому радіє серце моє і веселиться язик мій, навіть тіло моє 

спочиває в надії, що Ти, Господи, не залишиш душі моєї в пеклі і не даси 

святому Твоєму побачити тління. Ти покажеш мені дорогу життя; перед лицем 

Твоїм повнота радости і в правиці Твоїй блаженство вічне” (Пс. 5, 8-11). 

В історії Церкви Христової яскраво виділяється ХХ ст., коли кількість 

новітніх мучеників за віру і Церкву була більша, аніж за перші століття 

існування християнства. Минули століття, але, як кажуть, історія має здатність 

повторюватися. Диких звірів замінили катуванням у камерах і тривалими 

засланнями на каторжні роботи. З’явилися мученики, які вже на наших землях 

змогли зберегти віру до кінця свого життя. Безумовно, що постаті новітніх 

мучеників ХХ ст., які повертаються із забуття, сьогодні доповнюються 

іменами воїнів, що беззастережно і сміливо віддають своє життя на Сході 

України за мир і спокій на нашій землі: “Немає більше від тієї любови, як хто 

душу свою покладе за друзів своїх” (Ін. 15.13). Всі вони засвідчили непохитну 

силу духу та довіру до Бога – єдиного Творця і водночас Помічника у тяжких 

обставинах життя. В силу певних обставин багато імен новітніх мучеників вже 

втрачені для нас, але не втрачені для Бога. Вони, знаходячись перед небесним 

престолом Всевишнього Бога, повсякчасно моляться за нас. Очевидно, і даром 

їхнього мученицького подвигу і молитви є відновлення державного життя в 

нашій неньці Україні без кровопролиття, розбудова Помісної Православної 

Церкви, яка в скорому часі здобуде автокефальний статус і визнання усім 

православним світом, буде переможений і посоромлений ворог, що прийшов 

на нашу землю. Саме тому за рішенням Синоду нашої Церкви в другу неділю 

після святої П’ятидесятниці в церковному календарі визначено шанувати 

пам'ять “Новомучеників та сповідників, які в Україні та в інших землях у ХХ 

ст. за Христа і православну віру постраждали”. 

Отож маючи перед собою багатьох людей, що віддали життя за Христа, 

запитаймо себе: чого сьогодні вони можуть нас навчити? Новітня історія 

України розпочинає свій непростий етап ходіння на власних ногах 
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незалежності. Хоч наш народ прагне побудувати свою ідентичність на 

європейському просторі, він має позаду себе багато історичних орієнтирів, які 

можуть бути переосмислені та взяті на озброєння сьогодні. Йдеться, зокрема, 

про духовні цінності, що допоможуть нам впевнено йти своїм шляхом правди 

та справедливості. А тому можемо побачити, що мученики ХХ століття 

сприяють духовному оновленню і воскресінню Церкви та України. 
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ПРОТИ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА НА ВОЛИНІ 

ТОТАЛІТАРНИХ ІНОЗЕМНИХ РЕЖИМІВ У 20-40-х РОКАХ ХХ ст. 

 

Дана стаття висвітлює сучасний стан дослідження українськими 

істориками проблеми політичних репресій проти волинського православного 

духовенства у 20-40-х роках ХХ ст., здійснено аналіз науково-дослідницьких 

здобутків та окреслено перспективи подальших історичних досліджень даної 

теми. 

Ключові слова: історіографічний аналіз, тоталітарний режим, 

репресивна політика, репресії, депортації, терор. 

 

Постановка наукової проблеми та її значення. 20-40-і роки ХХ ст. в 

історії України чітко позначені як періоди міжвоєнного часу та років Другої 

світової війни. В долі українського народу та його державності вони 

відображені як доба, коли українці, не маючи своєї держави, підлягали 

жорсткій політиці іноземних тоталітарних режимів, які намагались взяти під 

повний контроль всі сфери життя своїх суспільств, а серед них, як 

нацменшину, і українців: польський режим Пілсудського (Санація 1926–1939 

рр.), “перші совєти” – радянізація Західної України в 1939-1941 рр., окупація 

України фашистськими військами 22 червня 1941 – кінець жовтня 1944 рр. і 

друге встановлення радянської влади після окупації українських земель 

радянськими військами та завершення Другої світової війни, нове 

встановлення сталінської диктатури 1945–1949 рр. Волинський край, 

опинившись у вирі подій, в цьому часовому проміжку найкраще демонструє 

долю усього українського народу. “У хронологічному форматі ХХ століття 

Україну, без сумніву, можна віднести до держав з тривалим пануванням 

тоталітаризму, який породив автомізацію як антитезу громадянському 

суспільству. Тоталітаризм деморалізував українське суспільство, перетворив 

людину на байдужого конформіста. Пристосуванця. Він зруйнував властиві 

громадянському суспільству горизонтальні зв’язки у виробництві і в 

культурній сфері… Саме суспільство стало знаряддям пригнічення: пам’ять 

про масовий терор, усунення автономних груп, що знаходяться між державою 

та індивідом, збережене переконання в існуванні інформаторів породжувало 
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атмосферу соціального залякування і підривало будь-яку колективну дію, що 

офіційно не санкціонована державою” [35, с. 5]. 

Православне духовенство в Україні (Волині) завжди було носієм 

національних і самобутніх рис українського народу, а особливо у 20-40-х рр. 

ХХ ст., коли, за словами В. Борщевича: “Минуле століття обрано часовим 

відтинком дослідження, оскільки це дає змогу простежити стан верстви як у 

найсприятливіших, так і в кризових періодах існування. Авторитаризм і 

керована демократія, тоталітаризм, атеїзм та плюралізм почергово творили тло 

розвитку й діяльності духовенства” [7, с. 7]. Разом із тим саме Православна 

Церква була для українців, що втратили свою державність, тою 

консолідуючою силою, яка захищала душу народу супроти різних політичних 

санкцій іноземної влади. В цьому сенсі провідну роль відіграє саме 

православне духовенство Волині як високоосвічена, добре організована та 

провідна верства української спільноти. Як наслідок, ми говоримо про досвід 

відродження Української Автокефальної Православної Церкви, що мав свій 

початок і розвиток на Волині, демонструє специфіку, цілісність і 

безперервність українського національно-церковного руху в краї у 20-40-х рр. 

ХХ ст., його взаємозв’язок із загальноукраїнським рухом, з процесами 

становлення сучасної української нації та формування в незалежній сучасні 

Україні Помісної Православної Автокефальної Церкви (Третє відродження 

УАПЦ). 

Проблеми сьогодення, в яких опинилась Україна, свідчать, що значна 

частина населення все ще перебуває в полоні стереотипів радянської 

(проросійської) суспільної свідомості. У зв’язку з цим постає необхідність 

розвінчати усталені міфи радянського минулого, що, зокрема, стосується 

проблеми інкорпорації західноукраїнських земель (Волині) у 20-40-х роках 

ХХ ст. до складу іноземних держав: Другої Речі Посполитої Польщі, 

радянської держави, нацистської окупаційної влади і знову “совєтчини”. 

Цілком логічно, що іноземні влади, намагаючись впокорити та асимілювати 

українців Волині, особливу увагу звертали на таку провідну верству 

суспільства, як православне духовенство. 

В силу історичних обставин в сучасній українській історіографії це 

питання певною мірою висвітлено. Так, у контексті політики полонізації, 

окупації та радянізації активно досліджують проблему політичних репресій 

польського, гітлерівського та сталінського режимів в західних областях 

України в 1939–1953 рр. Зокрема, низка досліджень стосується територіальних 

аспектів репресій. Специфічність цієї історіографічної групи робіт полягає в 

тому, що дослідники на загальному тлі репресій у Західній Україні 

намагаються з’ясувати певні закономірності й виявити характерні риси, що 
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розкривали б загальні причини та наслідки репресій, їхню динаміку і 

спрямованість. У зв’язку з цим постає необхідність історіографічної оцінки 

наявних наукових публікацій із проблеми політичних репресій щодо 

православного духовенства Волині в 1920–1949 рр. 

Мета й завдання. Мета дослідження – аналіз стану висвітлення проблеми 

політичних репресій проти православного духовенства на Волині в 1920–1940-

х рр. у вітчизняній науковій літературі, завдання – виявити основні здобутки 

вітчизняної історіографії та окреслити перспективи подальших науково-

історичних розвідок проблеми. 

Аналіз досліджень цієї проблеми. Історіографічних праць, що 

безпосередньо стосуються вказаної вище проблеми, немає, але її окремі 

аспекти висвітлено в історіографічних розділах дисертацій та вступних 

частинах до монографій і підручників [3; 4; 7; 15; 16; 18; 24; 28; 30]. Потрібно 

зазначити, що дана проблематика перебуває в центрі уваги українських 

дослідників. Зокрема, розширюється тематика розвідок, джерельна база, 

публікуються архівні документи, розробляються нові концептуально-

методологічні підходи. Водночас деякі проблеми Волині висвітлено 

фрагментарно, недостатньо використано розсекречені матеріали архівних 

фондів колишнього КДБ. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 

дослідження. Сучасні позитивні зрушення, що відбуваються в українському 

суспільстві: формування свідомого патріотично налаштованого 

громадянського суспільства, завершення процесу утворення Помісної 

Автокефальної Православної Церкви в Україні, як головної консолідуючої та 

націотворчої внутрішньої сили, – акумулюють інтелектуальні сили наукової 

інтелігенції, спрямовуючи їхню увагу до заповнення тих прогалин, що в силу 

певних історичних обставин існують в історії України. Особливо це стосується 

20-40-х років ХХ ст., а в цьому історичному періоді важливим є питання про 

долю провідної верстви українського народу, що з ним завжди розділяла гірку 

долю, – православне духовенство. Тому можна помітити як за період 

незалежності України історіографія даного питання поповнилась новими 

дослідженнями, а серед українського наукового потенціалу постала низка 

нових дослідників, що вповні оволоділи даною темою. В основному ці 

науковці ставили за мету відкрити та ввести в науковий обіг значну кількість 

першоджерел, частково виправити невідповідність у галузі церковно-

історичних студій між вітчизняними та діаспорними дослідниками, яка 

з’явилась упродовж десятиліть радянського табу на вивчення церковної історії 

України, сформувати нову церковну термінологію, до того ж важливою є 

постановка кола нових проблем та методів їхнього вирішення, ключове ж 
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положення полягає – розгляд всіх подій українського національно-церковного 

руху ХХ ст. (три відродження Української Православної Церкви) як цілісного 

і безперервного явища, що було зароджене церковними самобутніми 

традиціями в Руси-Україні в минулих століттях і має продовження сьогодні. 

Основу джерельної бази статті складають монографії, дисертації, 

навчальні посібники, розвідки, опубліковані в збірниках наукових праць, 

богословсько-історичних і наукових журналах, науково-популярних 

виданнях, науково-документальній серії книг “Реабілітовані історією”, 

матеріали конференцій. Проведений аналіз стану висвітлення проблеми 

політичних репресій проти православного духовенства на Волині (1920–1940-

х рр.) у вітчизняній науковій літературі дав змогу розподілити їх на такі 

історіографічні групи за тематичним спрямуванням: 1) роботи, в яких історики 

крізь призму політики радянізації західноукраїнських земель не оминули 

проблему політичних репресій на Волині; 2) праці, в яких репресії проти 

населення (духовенства) Волині були окремим предметом дослідження; 3) 

дослідження за певними напрямами репресій на Волині; 4) персоналії жертв 

репресій; 5) публікації архівних документів та матеріалів. 

Варто наголосити, що панування в другій половині ХХ ст. радянського 

режиму в Україні атеїстичного, антицерковного та антиукраїнського за своєю 

сутністю було головною перешкодою для об’єктивної і достовірної наукової 

праці над даною темою. З огляду на це, природно, що цю прогалину було 

заповнено церковно-історичними дослідженнями української діаспори. 

“Значна кількість православних українців, яка виїхала до країн Західної 

Європи, Північної і Південної Америки та Австралії бачила можливість 

зберегти свою ідентичність за допомогою національної церковної організації. 

Для ідеологічного обґрунтування права українців на національну Церкву 

здійснювались дослідження, в яких розроблялись концептуальні підходи до 

процесу її утворення” [10, с. 7]. Найголовніші діаспорні дослідження даної 

теми полягали у писемному збереженні історичної пам’яті тих, хто брав 

активну участь у церковному житті краю в даний період: в основному це 

спогади, щоденники, врятовані приватні архіви і т. п. Провідне місце в цьому 

плані належить чотиритомнику “Мартирологія українських церков” [30], над 

впорядкуванням і редакцією якої працювали Осип Зінкевич та Олександр 

Воронин. Книга, видана у Торонто видавництвом “Смолоскип” в 1987 р., є 

збірником найважливіших документальних джерел з історії УПЦ ХХ ст. 

Перший том – “Українська православна церква: документи, матеріали, 

християнський самвидав України”. Дуже влучно оцінив цю працю перший 

український патріарх Мстислав: “… скласти книгу без необхідних джерел і 

літератури – завдання непосильне, і треба подивляти завзятців, що 
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відважилися на такий труд. Вони врятували хоч дещо від забуття і залишили 

посильне свідчення про події, що їх не зрозуміти людині Заходу, людині світу 

толеранції і свободи. Ця… праця напевно спонукає у вільному світі історика 

присвятити і свій ас дослідам над найновішим гонінням на релігію… Це – 

безмежна тема, і до неї кличе І-й том “Мартирології”” [30, с. 9]. В цьому 

збірнику опубліковано велику кількість документів, що стосуються історії 

українського національно-церковного руху, починаючи з української 

національно-демократичної революції 1917 р., включаючи найголовніші 

матеріли з вивезених архівів на Захід митрополитів Олександра (Іноземцева) 

та Полікарпа (Сікорського), єпископа Мстислава (Скрипника) та чиленного 

православного духовенства і завершуючи матеріалами з життя і діяльності 

українських православних парафій в діаспорі (1986 р.). 

Повернемось до огляду історіографії нашої теми. Насамперед виділяємо 

фундаментальну працю – науково-документальна серія книг “Реабілітовані 

історією” [32–42]. Одним із пріоритетних напрямів наукових досліджень на 

початку 1990-х рр. в українській історіографії стала проблема “…створення та 

функціонування тоталітарної системи в Україні”. Розсекречені документи 

державних та архіву ЦК Компартії України, її місцевих партійних комітетів, 

матеріали архівних підрозділів колишнього Комітету державної безпеки 

УРСР, опубліковані спогади колишніх в’язнів ГУЛАГу стали головною 

джерельною базою для дослідників. Це уможливило проведення 

фундаментальних досліджень з проблем впровадження сталінської моделі 

соціалізму в Україні; державного терору як методу управління; ролі 

радянської спецслужби як одного з інструментів державного терору. 

Відповідаючи на соціальний запит суспільства, Національна академія наук 

України, Інститут історії України НАН України, Служба безпеки України, 

спільно з Державним комітетом по пресі, Українським історико-

просвітницьким товариством “Меморіал” імені В. Стуса, Всеукраїнською 

Спілкою краєзнавців ініціювали Державну програму науково-документальної 

серії книг “Реабілітовані історією”. Багатотомне видання покликане служити 

відновленню історичної справедливості, ґрунтовному висвітленню трагічних 

подій в історії України, повернути їй незаслужено забуті імена державних 

діячів, науковців, митців, робітників і селян, вшанувати тих, хто боровся за 

свободу і незалежність України. 

Водночас Державна програма “Реабілітовані історією” – наукове 

видання, що збагатило вітчизняну науку новим оригінальним фактичним 

матеріалом, ввело у науковий обіг і оприлюднило раніше закриті для 

дослідників документи вищого партійно-радянського керівництва СРСР та 

УРСР, колишніх спеціальних служб, правоохоронних органів, відкрило 
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широкі можливості для наукового вивчення і узагальнення проблем 

зародження і функціонування комуністичного режиму в Україні. Спільними 

зусиллями Головної редколегії науково-документальної серії книг 

“Реабілітовані історією”, Інституту історії України НАН України, Служби 

безпеки України, Державного комітету архівів України, обласних державних 

адміністрацій, численних науковців, архівістів, журналістів, краєзнавців 

регіональними редколегіями серії “Реабілітовані історією” в областях України 

та Автономній Республіці Крим видано 110 книг. Всього планується 

опублікувати понад 130 книг. 

Важливо, шо в мережі Інтернет – http://www.reabit.org.ua – за даною 

точкою доступу працює повноцінний багатофункціональний сайт, що має на 

меті “Збереження історичної пам’яті стало складовою консолідації нації та 

розвитку Української державності, історичної свідомості та культури 

українського народу, необхідною умовою побудови демократичного 

суспільства та побудови правової держави” [50]. Адміністратори цього сайту 

ставлять наступні завдання і мету: науково-дослідницька - аналіз політичних 

репресій в контексті вивчення механізму функціонування більшовицького 

режиму в Україні; меморіальна - увічнення пам'яті жертв державного терору 

радянської доби 1917–1980-х років; громадсько-просвітницька -формування 

громадської думки щодо об'єктивного висвітлення історії радянського 

минулого, становлення громадянського суспільства та правової держави. 

“Надзвичайно важливим уявляється завдання історіографічного аналізу 

зробленого і активізації саме тих механізмів історичної пам’яті, які 

“відповідальні” за донесення до майбутніх поколінь правди про систему 

державного терору. Сьогодні, заощадивши на дослідженні трагічних сторінок 

вітчизняної історії, забувши про обставини загибелі наших батьків і дідів, ми 

у недалекій перспективі можемо отримати історичну амнезію власних дітей та 

онуків” [50], – ці слова стали гаслом цієї титанічної праці. 

Проаналізуємо дисертацію В. В. Токарського “Політичні репресії в 

західних областях України у 1939–1941 рр.” [49] (Луцьк, 2011), у якій, 

спираючись насамперед на документи, що зберігаються у фондах Галузевого 

державного архіву СБУ та Архіві тимчасового зберігання документів УСБУ у 

Волинській області, досліджено форми, методи та наслідки політичних 

репресій на Західній Україні в 1939–1941 рр. Так, у підрозділі “Гоніння на 

релігію та церкву” третього розділу історик перераховує репресованих 

священиків і церковно-громадських діячів Волині, а досліджуючи в 

четвертому розділі різні аспекти насильницьких переселень, здійснених 

сталінським режимом із західних областей УРСР, подає статистичні дані щодо 

кількості депортованого населення з Волинської області. За нашими 

http://www.reabit.org.ua/
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підрахунками, спираючись на наведені дані, за 1940–1941 р. із Волинської 

області депортовано 22 331 особу, що становило 11,7% від загальної кількості 

депортованих із шести західних областей України [49, с. 15-16]. За метою 

насильницькі переселення були інструментом докорінної зміни політичної 

системи, перебудови суспільного життя, а також подолання опору населення 

регіону. 

Щодо політичних репресій проти римо-католицької церкви (далі – РКЦ) 

на Волині в 1939– 1941 рр. історик В. Баран стверджує, що Церква була 

ідейним та політичним супротивником сталінського режиму, тому до 

священиків застосовувалися репресії у вигляді високих податків, 

адміністративних утисків, викликів на допит, а найбільш непокірних 

заарештовували [2, с. 49-62]. При цьому автор звертає увагу на те, що режим у 

1939–1941 рр. у менших масштабах застосовував каральні заходи, ніж у 

повоєнний час. Причинами цього, на його думку, було прагнення здобути 

симпатії населення західноукраїнських земель і лояльність верхівки 

духовенства. 

І. Булига стверджує, що “амплітуда радянської релігійної політики щодо 

РКЦ коливалася у діапазоні між ідеологічними завданнями та прагматичними 

міркуваннями, між спробами тотального знищення до намагань заміщення 

релігії новою догматикою” [14, с. 39]. Таку політику вона пояснює тим, що 

РКЦ на Волині мала тотальний вплив на суспільну свідомість, тому коли 

радянський тоталітаризм зіткнувся з еквівалентною силою, то він не міг із нею 

співіснувати, а відтак повинен був її знищити. 

Особливо хотілося б виділити праці доктора історичних наук В. 

Борщевича, який працює над цією темою кілька десятків років, маючи у 

своєму доробку низку монографій, сотні статей, піддавши науковому 

дослідженню та ввівши в обіг силу-силенну невідомих раніше архівних 

матеріалів. У працях згаданого історика проаналізовано форми й методи 

боротьби сталінського режиму проти Української православної церкви, 

з’ясовано масштаби застосованих до православного духовенства репресивних 

заходів, а також доведено, що сталінський режим разом із керівництвом 

Російської православної церкви призначав на відповідальні церковні посади 

лояльних священиків, витісняючи за межі єпархії колишнє автокефальне 

українське духовенство [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. Серед авторських і науково 

обґрунтованих положень В. Борщевич пропонує називати піднесення 

національно-церковних процесів в Україні у ХХ ст., характеризуючи їх “… як 

три відродження Української церкви, а не Української автокефальної 

православної церкви… у 1941-1944 роках відбулося друге відродження 

Української православної церкви, яка поділяла не всі ідеологічні засади УАПЦ 
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Липківського…” [ 7, с. 5]. Також, уточнюючи термінологію, він дотримується 

тієї думки, що “… український національно-церковний рух 20-30 рр. 

впроваджував у життя заходи, які слід назвати дерусифікацією, або 

розмосковленням. Термін українізація доречно застосовувати лише щодо 

запровадження рідної мови в Церкві” [10, с. 5-6]. 

Ще одна праця В. Борщевича, яка містить матеріали докторської 

дисертації – “Волинське духовенство у ХХ ст.: ідентичність, статус, еволюція” 

[7], заслуговує в рамках нашої теми особливої уваги. При написанні цієї книги 

було використано 1691 джерело та літератури, наприкінці поміщено ґрунтовні 

додатки. Дана робота є унікальна і неповторна у своїй темі, адже ні українська, 

ні зарубіжна історіографія не дала комплексного дослідження волинського 

православного духовенства протягом минулого століття, як соціальної групи. 

Особливу увагу сфокусовано на специфіку формування духовної верстви, 

корпоративну свідомість, освітньо-інтелектуальні, фахові характеристики 

кліру, його статус у соціумі, ідейні домінанти, форми й масштаби взаємодії із 

громадсько-політичними інституціями. 

Також варто зазначити, що В. Борщевич ініціює створення електронного 

історичного архіву – “Український цифровий архів візуальної історії” та шукає 

широкої підтримки меценатів і науково-громадських активістів. 

“Світова павутина кардинально збільшила можливості для збору, 

збереження й використання інформації. Зокрема для істориків та усіх 

зацікавлених минулим осіб стали доступними цифрові версії наукових 

досліджень, періодичних видань, друкованих та архівних джерел ХХ й 

попередніх століть. Сполучені Штати Америки, Канада, країни Європи 

суттєво просунулись у створенні різноманітних віртуальних бібліотек, сховищ 

історичних документів і матеріалів. Україна у цьому напрямі робить лише 

перші кроки. Гальмує поступ серед іншого відсутність ініціативи та 

матеріальної підтримки проектів. Тому започаткування проекту зі створення 

Українського цифрового архіву візуальної історії стане суттєвим просуванням 

України в загальносвітовому процесі самопрезентації й збагаченні культури, 

сприятиме збору, опрацюванню, збереженню та забезпечить доступність і 

накопичення оцифрованих образків минулого. Ресурс буде діяти за 

принципом вільного доступу з обов’язковим посиланням на цифровий архів. 

Кожен може поповнювати сховище знахідками, дотримуючись визначених 

умов. Головний принцип Українського цифрового архіву візуальної історії – 

він належить суспільству і ним формується. Головною цільовою аудиторією 

проекту є історики, громадські активісти, молодь. Основне завдання – це 

виявлення, акумуляція, обробка й доступність візуальної історії для кожної 

зацікавленої особи. Реалізація проекту дозволить зберегти широку палітру 
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минулого України в максимальній кількості проявів, персоніфікувати події 

минулих часів, зробити історичну науку більш цікавою та захоплюючою для 

молоді. Крім цього, цифровий архів стане важливим інструментом 

популяризації національної, родинної та персональної історії. Сприятиме 

процесу національної ідентифікації українців, допоможе сформувати 

ініціативне коло однодумців, об’єднає їх зусилля у збереженні візуальної 

історії України. Успіх проекту залежатиме від інформування про його мету та 

завдання в середовищі музейних та архівних працівників, істориків, 

краєзнавців, учнівської та студентської молоді. Для цього необхідно 

представляти проект у соціальних мережах, презентувати перед цільовою 

аудиторією, шляхом проведення конкурсів на кращу історію родини в 

світлинах, унікальну фотознахідку, віртуальних тематичних виставок, 

відзначення кращих громадських співробітників за підсумками місяця, року, 

здійснення польових експедицій. Першим етапом реалізації проекту стане 

апробація концепту архіву на базі Волинської та Рівненської областей з 

поступовим перенесенням досвіду на всю Україну”, – йдеться в описі даного 

проекту. 

Становище православної конфесії на Волині наприкінці Другої світової 

війни досліджує І. Булига [13; 14; 15]. Так, вона зазначає, що на звільнених від 

німецьких окупантів територіях поновлювалася радянська влада, яка 

розпочала широкомасштабні репресії, зокрема, й проти духовенства 

Української автокефальної православної церкви на Волині, унаслідок чого 

відбулася повна її ліквідація як суспільної інституції. Щодо Російської 

православної церкви масового розмаху набуло вербування її ієрархів та 

духовенства з боку органів держбезпеки, відновлення економічних важелів 

тиску. У результаті, на думку І. Булиги, канонічна діяльність Православної 

Церкви була обмеженою. 

Близько сорока років працював над створенням і поповненням 

першоджерельної бази Держархіву Волинської області, одночасно долаючи 

численні перешкоди, проводив глибокі наукові дослідження з історії Святого 

Українського Православ'я, рідної Церкви, Волинської землі Володимир 

Рожко. Автор 30 книг, понад двох тисяч публікацій в журналах, збірниках, 

альманахах, газетах України, західного українського світу США, Канади, 

Великої Британії, Австралії, Польщі з історії рідної Церкви, нашої землі, а 

також новел, нарисів, поезій, пісень, публіцистики, архівознавчих, 

краєзнавчих розвідок тощо [43; 44; 45; 46; 47]. У своїх працях Рожко 

використовує надзвичайно багатий архівний матеріал, додає багато 

фотодокументів, стиль подачі матеріалу має публіцистично-науковий 

характер, що дає можливість читати його праці широкому колу читачів. 
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Активним і досвідченим науковцем у даній темі є доктор історичних наук 

С.І. Жилюк, який досліджує проблеми Православної Церкви ХХ ст., зокрема, 

обґрунтування необхідності оновлення й об’єднання українського 

православ’я. У використаній праці “Червоний терор…” [51] висвітлюються 

партійних і радянських органів влади Держархіву Житомирської області, які 

відображають антирелігійну політику більшовиків та розкривають 

репресивно-каральну систему комуністичного режиму в краї. “В Україні 

боротьба з духовенством і віруючими набула особливо жорстоких форм, 

оскільки релігійна свідомість українців ототожнювалася ще й з 

націоналістичною ідеологією… на даному етапі дослідження є всі підстави 

оцінювати характер репресій в Україні як геноцид російсько-комуністичного 

режиму проти українського народу” [51, с. 5; 10]. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Висвітлюючи 

сучасний стан опрацювання українськими істориками проблеми політичних 

репресій щодо православного духовенства Волині в 1920–1940-х рр., можна 

констатувати, що дослідникам удалося проаналізувати функціонування 

репресивної системи в регіоні в різні періоди історії Волині, коли її землі 

перебували в руках іноземної й навіть вороже налаштованої до українства та 

православної віри влади, а також дослідити її складники та наслідки. 

Очевидно, що є багата перспектива подальшої розробки даної теми, адже існує 

велика кількість імен та постатей, яких нові покоління українців зобов’язані 

врятувати від забуття, чим і знайдуть відповідь і певну підказку на злобу 

сьогоднішнього дня. 
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Священик Віталій КУЗІН, 

кандидат наук з богослов’я, 

декан богословського факультету 

Рівненської Духовної Семінарії 

 

ПРАВОСЛАВ’Я НА РІВНЕНЩИНІ ДО 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: 

ВІД УАПЦ ДО РПЦ МП 

 

Поразка Російської імперії у Першій світовій війні та зречення імператора 

Миколи ІІ Романова російського престолу спричинило її розпад та закінчення 

синодального періоду існування Російської Православної Церкви, що тривав 

197 років (1721-1918 рр.). Для українського православ’я це був час нівеляції 

власних християнських традиції в архітектурі будівництва православних 

храмів, у використанні української мови на богослужінні, перекладі книг 

Священного Писання українською мовою тощо. В Україні падіння монархії та 

скасування синоду стало каталізатором для національного відродження 

Церкви та держави. 

За роки революційно-визвольної боротьби в серед українського 

духовенства була створена Українська Автокефальна Православна Церква, 

котру очолив отець-митрополит Василь Липківський. В історію ця церковна 

інституція увійшла під назвою “Українська Автокефальна Православна 

Церква соборноправна”, бо керувалася так званими “київськими канонами”. 

Проголошена у жовтні 1921 р. УАПЦ соборноправна наприкінці 1926 року 

УАПЦ мала 32 єпискоіви, близько 3000 священиків і майже 6 млн. вірних. 

Незважаючи на специфічний спосіб висвячення, українська церква швидко 

здобула велику кількість мирян. В 1927 році вона мала кілька тисяч церков по 

всій Україні [1, 256]. 

Адміністративний її устрій поділявся на 20 церковних округ серед, яких 

була Волинська. Проте з 1918 р. Волинь була під окупацією відродженої 

польської держави Речі Посполитої. Ієрархія УАПЦ соборноправної не могла 

священнодіяти, а 1936-1937 рр. ця церква була повністю ліквідованою 

комуністичною владою СРСР. Єпархії УАПЦ продовжували діяти у Канаді та 

США під керівництвом митрополита Івана (Теодоровича) [2, 298]. 

До кінця 30-х років радянська влада закрила близько 8 тис. церков, було 

знищено до 15 тис. священнослужителів. Радянський атеїстичний терор проти 

християнської віри не торкнувся тільки тієї частини України, котра після 

Ризького мирного договору потрапила до складу держави Польська 

Республіка або Друга Річ Посполита. 
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На території Другої Речі Посполитої проживало до 4 млн. осіб, з них 2,5 

млн. українців. З початком 1917 р. у Волинській єпархії відбулося два з’їзди 

духовенства та мирян у Житомирі: перший 14-19 квітня та другий 23-30 

червня, котрі заявили про відродження Української Православної Церкви та 

українізацію богослужіння. Результатом з’їзду стало створення Українського 

православного братства святого Спаса, куди входили духовенство та миряни, 

що прагнули відокремлення від Російської Православної Церкви. Але 

головним осередком церковного управління була Варшавська єпархія. Щоб не 

допустити впливу проросійських архієреїв, польський уряд запросив очолити 

Православну Церкву в Польщі архієпископа Юрія (Ярошевського). Він на той 

час перебував в еміграції в Італії, куди виїхав після поразки армії Денікіна, до 

цього керуючи Харківською єпархією РПЦ МП. Під управлінням митрополита 

Юрія на серпень 1921 р. були такі єпархії: Варшавсько-Холмська, Віленська, 

Поліська, Гродненська та Волинська. Остання мала 760 парафій, тоді як інші 

всі разом 651 парафію. Керував Волинською єпархією Діонісій 

(Велединський) з титулом “Волинський та Кременецький” [4, 305-306]. 

Під керівництвом владики Юрія почалися суттєві зміни в управлінні 

Православною Церквою у Польщі, оскільки Московська патріархія надала 

тільки широку автономію, не автокефалію, то у церковному керівництві 

почався курс на проголошення автокефалії з визнанням іншими Помісними 

Православними Церквами. У 1922 р. на Помісному соборі було взято курс на 

українізацію, узгоджено “тимчасові правила” про статус Православної Церкви 

у Польщі. 14-15 червня собор єпископів ухвалив про відхід від Російської 

Церкви та звершення до Константинопольського патріархату про визнання 

автокефалії на чолі з митрополитом українцем Юрієм (Ярошевський) [7, 189-

190]. 

За таку позицію 8 лютого 1923 р. митрополит Юрій загинув від руки 

непримиренного ворога автокефалії, російського агента архімандрита 

Смарагда (Латишенка). 27 лютого того ж року собор єпископів обрав першим 

єпископом-митрополитом Православної Церкви Польщі архієп. Діонісія 

(Велединського). Після цього собор єпископів направив звернення до 

Константинопольського патріарха надати автокефалію. Відповідний документ 

– “томос” видав 13 листопада 1924 р. патріарх Григорій VII. 17 вересня 1925 

року делегація Вселенської патріархії його урочисто зачитала у 

кафедральному соборів св. Марії Магдалини у Варшаві. Таким чином, 

Православна Церква у Польщі або Польська Православна Церква, більшість 

вірян якої становили українці, у тому числі й православне населення 

Рівненщини, стала автокефальною – незалежною від Константинополя й 
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Москви. Автокефалію Польської Православної Церкви визнали всі Помісні 

Православні Церкви, крім Російської [5, 84-85]. 

Отримавши автокефальний статус, Польська Православна Церква 

розпочала процес розмосковлення українського православ’я. Українське 

православне духовенство та миряни вимагали українізувати церковне життя, 

однак більшість архієреїв були росіянами й під тиском польської влади не 

наважувалися виконувати вимоги православних українців. Владика Діонісій, 

ставши митрополитом, продовжував керувати Волинською єпархією з 

центром у Кременці, хоча українці просили його розділити її на дві – 

Володимир-Волинську та Кременецько-Острозьку. Взамін цим вимогам він 

висвятив на вікарного архієрея Симона (Івановського) 24 березня 1924 р. з 

титулом “Кременецький”, з 15 квітня 1939 р. титул був замінений на 

“Острозький”. Другим вікарним єпископом став 10 квітня 1932 р. Полікарп 

(Сікорський) з “титулом Луцький” [8, 476]. 

Під тиском української опозиції у Церкві він 2 березня 1934 р. відмовився 

від управління Волинською єпархією та призначив правлячим архієреєм 

архієп. Олексія (Громадського), котрий до цього був на Гродненській та 

Новогрудській кафедрі. Він походив із Холмщини й підтримував українізацію, 

тому за його перебування на кафедрі українською мовою служили у 415 

храмах Волині з 687, в інших слов’янською з читанням Апостола та Євангелій 

українською або почергово. 

Із 1934 р. синод благословив вільне видання богослужбової літератури 

мовами усіх вірних Польської Православної Церкви. Автором багатьох 

україномовних перекладів був учений-філолог Іван Огієнко, пізніше владика 

Іларіон [8, 479]. 

Після смерті керівника Польщі маршала Ю. Пілсудського у червні-липні 

1938 р. почалися різкі зміни відносин польського уряду до православних, які 

характеризуються як політика “полонізації” або “спольщення”, тобто 

примусове окатоличення православних громад. За цей час на Волині 320 

православних храмів, з яких 59 зруйновано, 111 закрито, а 150 перетворено на 

костели. Всі утиски національної ідентичності українців Волині відгукнулися 

через кілька років у Волинській трагедії. До кінця існування Другої Речі 

Посполитої становище православних у Польщі було напруженим, що, 

очевидно, позначилося на її подальшій політичній незалежності. 

У вересні 1939 р. розпочалася Друга світова війна, територію Польщі 

поділили нацистська Німеччина та Радянський Союз, до якого відійшла 

Західна Україна. Четвертого грудня нова влада утворила Рівненську область у 

складі УРСР. 
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З радянською окупацією на Західну Україну прийшла Російська 

Православна Церква, котра під управлінням НКВС розгорнула інтенсивні 

заходи для підпорядкування єпархій. На Волинь прибув патріарший екзарх, 

архієпископ Миколай (Ярушевич), місцевих ієрархів було змушено приїхати 

до Москви і скласти там заяву вірності Московській патріархії. Не зробили 

цього лише архієпископ Поліський Олександр (Іноземцев) (росіянин) та 

єпископ Луцький Полікарп (Сікорський), але решта перейшли до РПЦ [4, 313-

315]. 

Восени 1939 року був заарештований радянською владою архієпископ 

Волинський і Кременецький Олексій (Громадський) та відправлений до 

Москви. Там у червні 1940 р. за активного сприяння органів НКВС написав 

прохання до Московського патріархату про прийняття його в лоно РПЦ. У 

заяві поміж іншим було наступне: “польські архієреї підпорядковувалися 

автокефалії під примусом польського уряду, розрив же з Матір’ю-Церквою 

завжди переживався мною із скорботою й усвідомленням вини” [4, 316]. 

28 жовтня 1940 р. місцеблюститель московського патріарха митр. Сергій 

(Старгородський) видав указ про утворення Західного Екзархату в Україні у 

складі Волинської, Тернопільської, Галицької, Гродненсько-Віленської та 

Поліської єпархій. Волинська єпархія була поділена на дві частини: 

Волинсько-Луцька з центром у Луцьку під керівництвом архієп. Миколая 

(Ярушевича), який був Екзархом, та Тернопільсько-Галицьку на чолі з архієп. 

Олексієм (Громадським). 

З початком радянсько-німецької війни 22 червня 1941 р. владика Юрій, 

вже тоді митрополит Київський і Галицький, екзарх України, емігрує до 

Москви. 1944 р. призначається митрополитом Крутицьким та керуючим 

справами Московської патріархії [7, 231-233]. 

Після відступу радянський військ на окупованій Третім рейхом Західній 

Україні архієп. Олексій Громадський 18 серпня у Почаївській Лаврі 

проголосив утворення “Української Автономної Православної Церкви” у 

складі Московського патріархату. 25 листопада 1941 на єпископській нараді в 

Почаєві архієп. Олексій (Громадський) був обраний екзархом України і 

зведений в митрополичий сан [5, 67]. 

У цей же час на території України активізує свою діяльність Польська 

Православна Церква. Митр. Діонісій (Валединський) призначає архієпископа 

Волинського, колишнього вікарія Луцького, Полікарпа (Сікорського) 

“адміністратором Автокефальної православної церкви на звільнених землях 

України” і благословляє ряд єпископських хіротоній для України [5, 68]. 

Таким чином, під час війни на території України паралельно діяли 

автономна й автокефальна церква, серйозних сутичок між ними не було, 
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велися навіть переговори про об'єднання. Поступово німецька адміністрація 

віддала перевагу автономній церкві, оскільки автокефалісти підтримували 

УПА, що вела бойові дії проти німців, і виступали за незалежну Україну. 

Архієп. Олексій (Громадський) був помилково вбитий воїнами УПА 7 травня 

1943 р. під час нападу на німецьку колону, що перекреслило переговори про 

об'єднання двох юрисдикцій [5, 68-69]. 

Другого серпня 1942 р. в Києві в Андріївській церкві єпископами 

Никанором (Абрамовичем) і Мстиславом (Скрипником) за дорученням митр. 

Полікарпа був висвячений на архієрея архімандрит Платон (Артемюк). Він був 

призначений керувати Рівненсько-Кременецькою єпархією. Уперше в історії 

Української Православної Церкви Рівненщина отримала власного 

єпархіального архієрея, бо за часів німецької окупації Рівне було столицею 

Рейхскомісаріату Україна. За тогочасним церковно-адміністративним поділом 

єпархія обіймала територію сучасної Рівненської області, частково 

Тернопільської та Хмельницької, тому тут було створено такі благочиння-

деканати: Рівненський, Бугринський, Гощанський, Здолбунівський, 

Клеванський, Межирицький, Мізоцький, Олександрійський, Сіянецький, 

Тучинський, Дубенський, Млинівський, Вербський, Демидівський, 

Острожецький, Вишгородський, Дедеркальський, Катербурзький, Шумський, 

Заславський, Антонівський, Ляхівський, Плужанський. Кафедральним храмом 

був Свято-Воскресенський собор у Рівному [9, 73]. 

За короткий час владика з власного досвіду, до архієрейства був 

овдовілим парафіяльним священиком, налагодив виробництво та ремонт 

церковно-богослужбових речей. Під його юрисдикцію перейшли Свято-

Богородичний монастир (Білівські хутори) та Свято-Троїцький (Дермань). 

Станом на кінець 1943 р. єпархія налічувала 109 парафій. Через напружену 

воєнну атмосферу та постійні провокації щодо захоплення храмів 

автономістами 13 вересня 1943 р. на вікарного єпископа був висвячений 

архим. В’ячеслав (Лисицький) з титулом “Дубенський” [9, 81]. 

Після загибелі архієп. Олексія (Громадського) “старшим єпископом” 6 

червня 1943 р. був обраний владика Дамаскін (Малюта) з наданням йому 

титулу “архієпископ Волинський”, тобто керуючий Волинською та Кам'янець-

Подільською і Вінницькою єпархіями, котрими він керував до цього. Після 

його арешту радянськими спецслужбами 1944 р. Православною Автономною 

Церквою керував єпископ Пантелеймон (Рудік). Щоб не бути репресованими 

та знищеними, рятуючись від переслідувань, емігрувало до Західної 

Німеччини духовенство УАПЦ, після війни вони очолили різні юрисдикції 

УАПЦ. Священики, котрі залишилися в Україні, були або засуджені за 



“МУЧЕНИКИ І СПОВІДНИКИ ЗЕМЛІ ВОЛИНСЬКОЇ У ХХ СТ.” 

30 
 

антирадянську діяльність, або увійшли до кліру Українського екзархату 

Російської Православної Церкви Московського Патріархату [2, 12-13]. 

4 вересня 1943 р. відбулася доленосна подія в житті Російської 

Православної Церкви. Після двадцяти років переслідування й знищення 

атеїстична комуністична влада Радянського союзу в особі Й.В. Сталіна 

погодилася відновити діяльність Московської Патріархії. Невдовзі, 8 вересня, 

на Помісному соборі у Москві було відновлено адміністративний устрій 

Церкви та обрано патріархом митрополита Сергія (Старгородського), а також 

Синод РПЦ. 12 лютого 1944 р. Синод призначив архієп. Іоанна (Соколова) 

митрополитом Київським та Галицьким Екзархом України [4, 322]. Таким 

чином, з просуванням радянської влади на захід у Європу на підконтрольній 

їй території відновлювала свою діяльність в Україні Московська патріархія, 

представлена єпископом-екзархом. Поняття “екзарх” означає старший 

єпископ, що керує й представляє інтереси патріархату на іншій національній 

території. Тому з приходом у 1944 р. Червоної армії було підпорядковано всі 

православні громади Рівненщини Українському екзархату УПЦ МП. 

Синод РПЦ за згодою чи рекомендацією радянських органів держбезпеки 

призначив звершувати цю справу єпископа Пітирима (Свірідова). Це була 

дуже одіозна фігура в Церкві, за характеристикою деяких архієреїв та кліриків, 

його поведінка була недостойною священичого служіння. Але, очевидно, він 

добре підходив радянській владі, бо зробив серйозну кар’єру, виконуючи 

стратегічні доручення патріархів та займаючи важливі кафедри. 

Свого часу він покинув ряди священиків РПЦ і добровільно перейшов до 

“обновленців”, але перебував у невизначеному канонічному підпорядкуванні, 

не знаходячись в юрисдикції жодного єпископа. В 1941 р. перейшов до РПЦ, 

став ченцем і був висвячений на єпископа, ця хіротонія була першою після 

роки переслідувань. Займав ряд кафедр, поки не був направлений на Західну 

Україну 1944 р., щоб підпорядкувати на звільнених від фашистів територіях 

парафії Московському Патріархату. Його діяльність припала на 1944 та кінець 

1945 рр. в основному на тій території, де були парафії Автокефальної та 

Автономної Православної Церкви. Владика займався перевисвятою 

священиків, які на думку патріархії, мали “неканонічне рукопокладення”, 

тобто були висвячені в УАПЦ протягом 1941-1944 рр. [4, 324-325]. 

Владика Пітірім не мав спеціального указу на єпископську кафедру, тому 

першим призначеним указом повоєнним архієреєм на цій кафедрі став владика 

Миколай (Чуфаровський) з 23 травня 1945 р. до січня 1946 р. Він організував 

єпархію, котра з 1945 р. називалася “Волинсько-Луцька” з центром у місті 

Луцьк, де також знаходився кафедральний храм – Свято-Троїцький собор, у 

навколишніх будівлях якого було відкрито цього року Волинську Духовну 
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Семінарію. За його рекомендацією синод перейменував єпархію у 

“Волинсько-Рівненську”, другим кафедральним храмом став Свято-

Воскресенський собор у місті Рівне [8, 512-513]. 

Третього січня 1946 р. владика Миколай був призначений на іншу 

кафедру архієреєм, а місце єпископа Волинського та Рівненського зайняв 

єпископ Варлаам (Борисевич). Він як ніхто інший ідеально підходив на цю 

єпархію, Синод РПЦ дуже турбувала ситуація з автокефальними рухами на 

Волині. Владика Варлам, будучи за походженням українцем з Холмщини, 

володів українською мовою, що дозволило йому тісно спілкуватися з місцевим 

населенням та духовенством. За розпорядженням Синоду він поступово 

ліквідовував українську мову богослужіння та запроваджував 

церковнослов’янську. З приводу цього він зробив спеціальну доповідь 

Московському патріарху Олексію – “Богослужіння на Волині”. Непересічною 

його заслугою є сприяння навчанню у семінарії священиків, котрі були 

рукопокладені без спеціальної богословської освіти. Пройти семінарські курси 

навчання владика змусив більше половини священиків єпархії [8, 514]. 

Третього червня 1948 р. його призначають єпископом Кам’янець-

Подільським і Проскурівським, а з 3 червня 1948 р. по 15 листопада 1952 р. 

єпископом Волинським та Рівненським був Панкратій (Кашперук). Другий раз 

він був призначений на цю кафедру 27 липня 1956 р. і перебував на ній до 23 

липня 1956 р. З 15 листопада 1952 р. по 23 липня 1956 р. єпископом 

Волинським та Рівненським був владика Палладій (Камінський) [8, 515]. 

За документами Ради у справах релігійних культів (Совет по делам 

религиозных культов), що діяла в СРСР при Раді Міністрів СРСР, ці єпископи 

характеризувалися як лояльні до радянської влади й атеїстичної ідеології. В 

одному з архівних документів про владику Палладія говорилося наступне: 

“виконував усі рекомендації влади, не намагався збільшити число духовенства 

єпархії, позитивно ставився до закриття храмів, видавав укази про зменшення 

числа хористів у церквах” [8, 516]. 

Подібна ситуація була й при наступних архієреях єпархії: владиці 

Мефодію (Мензаку) (29 серпня 1962 – 22 грудня 1964), владиці Леонтію 

(Гудимову) (22 грудня 1964 – 8 жовтня 1965 рр.), Даміану (Марчуку) (8 жовтня 

1965 – 30 грудня 1986 рр.) й владиці Варлааму (Ільющенку) (30 грудня 1986 – 

19 лютого 1990 рр.) [8, 517]. 

Незважаючи на складність релігійної ситуації в Рівненській області, з 

погляду обласного керівництва Ради у справах релігійних культів УРСР, на 

Рівненщині було зареєстровано близько 300 парафій Російської Православної 

Церкви. Станом на 1 січня 1960 р. в області було діючих 396 парафій, з них 

357 мали типові храми. Якщо на всю Російську Православну Церкву 
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нараховувалася в 1966 р. 4531 парафія, то 6,5% з них були на Рівненщині з 

5543 священнослужителів 472, а це 8,5% служили тут. Число парафій та 

монастирів у різні роки радянської влади змінювалося від 293 до 286, остання 

цифра припадала на роки найбільшої атеїстичної ідеології, тобто 50-70-і роки. 

Із 1960 р. до початку 90-х зростає тенденція зменшення кількості 

священнослужителів. Це відбувалося за рахунок того, що переважна більшість 

священиків була старшого віку, й через смертність їхня кількість постійно 

зменшувалася. Станом на 1 січня 1970 р. вік більшості священиків був у межах 

60 років. З вищою світською та духовною освітою було лише 30 священиків, 

серед них чотири кандидати богословських наук. 

Із 18 липня 1961 р. Архієрейський собор РПЦ прийняв зміни до 

“Положення про управління Російською Православною Церквою”, за якими 

священик більше не був керівником громади. Вся господарська, фінансова та 

майнова діяльність переходила до парафіяльних зборів або так званих 

“двадцяток”, залишаючи за пастирем лише право богослужбової та духовної 

діяльності. Через рік, у жовтні 1962 р., на церкву було накладено тверде 

оподаткування з метою контролювати обрядовість і пожертви, й громада мала 

виплачувати священику визначену зарплатню, якщо це не виконувалося, вона 

самоліквідовувалася. 

Особливо напруженою антирелігійна діяльність була на початку 60-х 

років, бо уповноважений у справах релігій Рівненської області П.Дубовик 

уклав перелік парафій, котрі, на його думку, потрібно було ліквідувати, 

закрити або приєднати до інших. Наприклад, церкву в селі Ставки 

Рівненського району закрили 1961 року, 1985 - зруйнували, щоб змусити 

людей ходили до церкви села Обарів. Цією акцією влада думала ослабити 

релігійні почуття людей, зробивши віддаленим для них відвідування храму. За 

планом потрібно було знищити 102 парафії, котрі у вигляді списку показали 

владиці Панкратію, проти чого він не заперечував [3, 8-9]. 

У 1960 р. був ліквідований Свято-Троїцький монастир у селі Дермань 

Здолбунівського району. Свято-Троїцький жіночий монастир у Корці був 

єдиний, котрий не змогла ліквідувати радянська влада. Майно закритих храмів 

передавалося до музеїв, бібліотек або знищувалося, в особливих випадках 

парафіяни намагалися таємно сховати та зберегти цінні священні речі своєї 

церкви. За період 1960-1965 рр. на Рівненщині було закрито більше 120 храмів. 

Свято-Воскресенський кафедральний собор у Рівному був закритий 1962 р. А 

з 1980 р. всі храми, які було закрито, підлягали “використанню в 

народногосподарських цілях” на музеї, склади-магазини, спортзали, клуби, 

кінотеатри тощо. Храми, котрі не могли бути використані у подібних цілях, 



“МУЧЕНИКИ І СПОВІДНИКИ ЗЕМЛІ ВОЛИНСЬКОЇ У ХХ СТ.” 

33 
 

підлягали знесенню та демонтажу на будівельні матеріали. До 1985 р. 

атеїстична влада встигла зруйнувати майже 50 храмів області. 

Ситуація почала змінюватися лише у період перебудови (1985-1991 рр.), 

коли генеральний секретар ЦК КПРС та єдиний Президент СРСР М.С. 

Горбачов оголосив курс на лібералізацію життя в Радянському Союзі. При 

цьому релігія визнавалася як частина культури радянського суспільства, де всі 

переваги надавалися Російській Православній Церкві. Особливо зворушливою 

для радянського суспільства була подія святкування тисячолітнього ювілею 

хрещення Київської Русі влітку 1988 р. 

Святкові богослужіння та урочисті прийоми делегацій з різних 

Православних Церков відбулися в Москві та Києві як центрі поширення 

християнства по Київській Русі. Надзвичайно активна участь в організації 

святкування належить тодішньому екзарху РПЦ в Україні митрополиту 

Філарету, зараз патріарху УПЦ КП [4, 328]. 

На його прохання, щоб зупинити перехід парафій до греко-католиків та 

Української Автокефальної Православної Церкви на Західній Україні, 

архієрейський Собор Російської Православної Церкви у Москві 30-31 січня 

1990 року прийняв “Положення про екзархати Московського Патріархату”. 

Згідно з ним було перейменовано “Український екзархат” в “Українську 

Православну Церкву”. Також був створений синод УПЦ з правом обирати й 

рекомендувати керуючого архієрея та правлячих і вікарних єпископів 

українських єпархій. 

10 липня 1990 року Синод Української Православної Церкви надіслав 

Святішому Патріарху Олексію ІІ звернення, в якому містилося прохання 

розширити права Української Церкви. Зокрема, надати Синоду УПЦ право 

засновувати і скасовувати єпархії, призначати правлячих і вікарних архієреїв 

у межах України, право єпископату самостійно обирати свого предстоятеля з 

затвердженням його патріархом Московським. 25-27 жовтня 1990 року 

Архієрейський собор РПЦ прийняв і затвердив це історичне рішення [4, 329-

330]. 

28 жовтня 1990 р. Московський патріарх Олексій ІІ у соборі Святої Софії 

в Києві вручив митрополиту Філарету (Денисенку) спеціальну грамоту про 

“дарування незалежності та самостійності” Українській Православній Церкві. 

Блаженнійший митрополит Філарет став першим предстоятелем самостійної 

УПЦ з титулом “Блаженнійший митрополит Київський і всієї України” [4, 

331]. 

Напередодні цих подій, враховуючи націоналістичні та антиросійські 

настрої, Синод РПЦ прийняв рішення 10 квітня 1990 року про розділення 

Волинсько-Рівненської єпархії на Волинську і Луцьку єпархію та Рівненську і 
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Острозьку єпархію. Першим призначеним до неї архієреєм, з благословення 

митрополита Київського та всієї України Філарета, став Іриней (Середній), 

який за власним бажанням був звільнений перед цим із Львівської та 

Дрогобицької єпархії. 
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РЕПРЕСІЇ ПРОТИ ДУХОВЕНСТВА ВОЛИНСЬКО-

РІВНЕНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ 

(ДРУГА ПОЛОВИНА 40-х - ПОЧАТОК 50-х рр. ХХ ст.) 

 

На початку 1944 р. нацисти втратили територію Рівненської та 

Волинської областей. Ці землі опинилися в зоні окупації радянської армії. 

Процес повторної інкорпорації волинського краю до складу сталінської 

держави здійснювався шляхом боротьби з українським рухом опору, репресій 

проти мирного населення. До розряду небезпечних зараховано усіх 

потенційно небезпечних осіб, цілі соціальні групи. 

Тому після встановлення радянського режиму на території двох 

областей, духовенство й віруючі яких входили до однієї Волинсько-

Рівненській єпархії, розпочато сумний перелік жертв серед українських 

священиків та церковнослужителів. У числі перших мучеників були отці 

М.Калашник, Ю.Добротвор та архімандрит Іліян (Гук) [1, с. 11]. Вивчивши 

ситуацію, каральні органи розгорнули широкомасштабні репресивні заходи, в 

першу чергу проти духовенства Автокефальної Церкви. 16 травня 1944 р. 

радянські спецслужби заарештували настоятеля с. Вишків Ківерцівського 

району Волинської області о. О.Сатаневича. Через рік, 2 серпня 1945 р., стало 

відомо про його смерть в ув’язненні [2, с. 19]. 

В інших випадках сталінський режим використовував підступніші 

методи. Бачачи свою безсилість у боротьбі з Українською Повстанською 

Армією на Волині, енкавеесівці організовували діяльність бандитських груп з 

метою дискредитації УПА. Під виглядом бійців руху опору кримінальний 

елемент, завербований режимом, розстрілював мирних жителів, спалював 

села, знищував українських патріотів. Звірствами вони прагнули залякати 

населення, дезорієнтувати, викликати ненависть до руху опору [3, с. 171-176]. 

Дії спеціальних підрозділів НКВС включали й знищення українського 

духовенства. У червні 1944 р. одна з таких груп, замаскована під вояків УПА, 

розстріляла о. І.Тарнавського, настоятеля с. Глинськ Здолбунівського району 

Рівненської області [2, с. 16]. Восени того ж року загинув і псаломщик церкви 

села Глинськ В.Адашинський [2, с. 12]. 

Окремі випадки розправ енкавеесівців над українськими священиками 
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вражають жорстокістю. Під час проведення заходів з виявлення повстанців 

працівники Млинівського районного відділу НКВС Рівненської області під 

керівництвом міліціонера Шваба та дільничного уповноваженого Клименка 

розстріляли священика О.Прибитовського в с. Смордва Млинівського району 

[4, с. 180]. Це звіряче вбивство сталось у ніч на 30 жовтня 1944 р. 

Характерно, що у “Списку священно-церковнослужителів Волинсько-

Рівненської єпархії вбитих і забраних бандитами у 1942, 1943, 1944 та 1945 

роках” за підписом протоієрея А.Білоцерківського отці М.Калашник, 

Ю.Добротвор, Іліян (Гук) та О.Сатаневич не значаться взагалі. Про о. 

І.Тарнавського зазначено, що він у “1944 р. вбитий невідомими 

зловмисниками”, а псаломщик В.Адашинський у тому ж році “пропав 

безвісти”. Нічого не сказано про обставини загибелі отця О.Прибитовського, 

помічено лише: “Загинув” [4, арк. 229-233]. 

Наприкінці 1944 р. радянська влада вже арештовувала 

церковнослужителів відкрито. У грудні працівники НКДБ і НКВС 

Межирицького району Чернов, Гарбузов і Довженко арештували псаломщика 

с. Городище М.Каштана. Після кількаденного утримування у районному 

центрі ув’язненого відправлено до Рівненської тюрми. Однак на запит родичів 

адміністрація в’язниці повідомляла, що такого в списках утримуваних нема [5, 

арк. 58]. 

Роль інформаторів у репресивному механізмі відігравали уповноважені 

Ради у справах РПЦ при облвиконкомах. У другій половині 40-х рр. особливо 

активним “борцем” проти Української Церкви та її духовенства 

зарекомендував себе уповноважений у Волинській області М.Діденко. Одним 

з головних напрямів роботи він вважав виявлення нелояльного до режиму 

духовенства. Зібрану інформацію про священиків уповноважений передавав 

органам НКДБ і НКВС. 

В інформаційному звіті за перший квартал 1945 р. від 3 квітня 1945, за 

№63/с, М.Діденко повідомляв у Київ, що в с. Чорторийськ Колківського 

району в місцевій церкві виявлено “два бандити, українсько-німецьких 

націоналістів”, які там переховувались. Настоятель о. Ю.Лопухович, зазначав 

уповноважений, не повідомив про них радянську владу, а єпископ Микола 

(Чуфаровський) лише тимчасово заборонив настоятелю здійснювати 

священнослужіння. Цей випадок коштував автокефальному священику 

свободи, у 1950 р. його вивезено у Сибір. У цьому ж звіті повідомлялось про 

зволікання з реєстрацією колишніми автокефальними священиками о. 

Д.Штулем, о. Ф.Заєм, о. А.Лукашевичем та іншими. Враховуючи статус 

інституту уповноважених, як неофіційного підрозділу НКВС, ця інформація 

не була залишена без уваги каральною системою. 
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Режим не покладався на ієрархію маріонеткової РПЦ і застосовував на 

Волині раніше випробувані засоби тиску на духовенство, зокрема економічні. 

Уповноважений особисто клопотався перед завідувачем обласного фінвідділу 

про обкладення податками понад норму незареєстрованих священиків. 

Розрахунок був простий – позбавити засобів існування непокірних, а також 

створити юридичну підставу для покарання. 

Доповнювали репресивну кампанію акції на рівні районної та сільської 

влади. Відомі випадки, коли уповноважені райвиконкому, голови сільрад 

тероризували сільських священиків, пропонували їм відректись від церкви, 

погрожували фізичною розправою, знищенням храму. Подібні випадки 

зафіксовані у селах Седмярки Сенкевичівського району, Козлиничі та Нова 

Руда Маневицького району в грудні 1947 – січні 1948 рр. [6, арк. 27; 7, арк. 68]. 

Такі дії відображали загальну позицію режиму щодо Церкви, а репресії в 

першу чергу загрожували національно свідомим священикам. 

Для звітів уповноваженого за 1947 р. характерна поява ще однієї деталі 

– інформації про арештованих священиків. У звіті за перший квартал 1947 р. 

від 3 квітня 1947, №19032 повідомлялось про трьох заарештованих 

священнослужителів: о. І.Карпецького, 1911 р. народження, освіта вища 

богословська; о. І.Брука, 1916 р. народження, освіта загальна вища, та 

о. диякона П.Рябка, 1922 р. народження, з початковою освітою. Як зазначалось 

у документі, усі вони “арештовані як бандити” [8, арк.21]. У тому ж році 15 

травня ув’язнено представника відомої на Волині священичої родини 

Кульчинських – о. В.Кульчинського. Військовий трибунал 2 серпня 1947 р. 

засудив його за ст. 54-1а Кримінального кодексу УРСР на 15 років каторги та 

5 років позбавлення громадянських прав [2, с. 14]. У документах знаходимо й 

згадку про о. Ф.Борецького. Як повідомляв уповноважений, його було 

заарештовано в 1939 р. й вислано в Казахстан, а перед німецько-радянською 

війною він повернувся додому. З наближенням фронту виїхав на Захід і 

повернувся з Німеччини на Волинь у 1946 р. і отримав призначення на 

парафію. На думку уповноваженого, о. Ф.Борецький, з огляду на його минуле, 

був потенційним ворогом влади. 

Механізм застосування репресій до нескорених священиків 

розкривається в кількох розпорядженнях уповноваженого у Рівненській 

області Дубовика. В березні-квітні 1948 р. він направив листи окремим 

головам виконкомів райрад з вимогою вжити заходів до незареєстрованих 

священиків. 20 березня 1948 р. уповноважений звернувся до керівництва 

Висоцького району. “За наявними у виконкомі облради відомостями, – 

читаємо в листі, – в селі Озеро Висоцького району священик Рибчинський 

Микола Єгорович в установленому законом порядку не зареєстрований і тому 
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не має права виконувати обов’язки священика взагалі. Крім того, 

Рибчинському М.Є. в реєстрації відмовлено в 1945 р. з мотивів небажання 

дати автобіографічні відомості” [9, арк. 59]. Аналогічного змісту листи 

отримали: 20 березня 1948 р. Шевченко, голова виконкому Гощанської 

райради депутатів трудящих, у справі о. А.Руля та 21 квітня Р.Нестерчук, 

голова виконкому Зарічненської районної ради, з вимогою заборонити 

священнослужіння незареєстрованому о. Ф.Боготьку [10, арк. 63; 11, арк. 83]. 

Названі документи є дуже важливими для історії Української Церкви на 

Волині: по-перше, вони свідчать про опір духовенства радянському 

керівництву Церквою, розкривають механізм репресій і називають їхніх 

виконавців, показують катастрофічне становище РПЦ, яка змирилась з фактом 

диктату радянської влади. Подібні заходи були упереджувальними, оскільки 

одного з названих уповноваженим священиків – о. А.Руля органи безпеки 

заарештували приблизно через місяць після названого листа [2, с. 15]. 

Серед репресованих режимом були не тільки священики і диякони, але і 

церковнослужителі. Першого серпня 1948 р. протоієрей П.Саковський, 

благочинний Шацької округи, повідомляв уповноваженого Ради у справах 

РПЦ у Волинській області про арешт працівниками МДБ псаломщика 

Й.Поліщука. 

Окремі працівники органів радянської влади шантажем і погрозами 

вимагали від віруючих припинити відвідування церкви. Ці працівники 

використовували випробувані в 20–30-х рр. в Радянському Союзі методи 

атеїстичної роботи. Влітку в с. Велюнь Висоцького району Рівненської області 

уповноважений з поставок зерна Качанов вимагав від селян не ходити в 

церкву, ображав священика, заперечував існування Бога. В разі, якщо селяни і 

далі ходитимуть до церкви, він обіцяв її закрити або спалити. Перед всенічною 

на Преображення Господнє Качанов викликав церковного сторожа і 

погрожував йому 25-річним ув’язненням та примусовими роботами. На 

Преображення він скликав у клубі збори жінок і наказав їм “повикидати з своїх 

будинків ікони” [12, арк. 89]. 

Ієрархія РПЦ намагалась дистанціюватись від репресій, показати свою 

непричетність. Про це свідчать слова Панкратія (Кашперука), який у бесіді з 

уповноваженим назвав Волинсько-Рівненську єпархію дуже складною, де 

багато “нахабних священнослужителів”, і зазначив, що не всі вони 

доброзичливо ставляться до Радянської держави, тому і арештовують їх [6, 

арк. 27]. Отже, ступінь “совєтизації” московських єпископів набирав 

загрозливих форм, коли лояльність до режиму ставилась вище від 

християнських моральних норм, не кажучи вже про архіпастирські. 

Ще одним засобом “очищення” Волині від українських священиків 
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стала відмова їм у прописці. Згідно з радянськими законами на Волинську 

область, як прикордонну, поширювалась дія режимної території. Це дозволяло 

позбавляти прописки “підозрілих” осіб. Рада у справах РПЦ при Раді Міністрів 

СРСР листом від 13 серпня 1948 р., №687/c запитувала М.Діденка про 

духовних осіб, яким недоцільно поновлювати прописку на режимній 

території. У таємному листі №252/32 від 6 жовтня 1948 р. уповноважений у 

Волинській області подав список священиків та дияконів, узгоджений з МДБ, 

в кількості 51 особи [13, арк. 173-184]. Серед внесених у список: о. Т.Коваль, 

о. Ю.Преварський, о. М.Олійчук, диякон Я.Серветник та ін. Усі вони 

переслідувались церковною і радянською владою, а окремі були ув’язнені. 

На початку 1949 р. М.Діденко інформував про нову групу українських 

священиків – “ворогів радянської держави – націоналістів”, діти яких були 

активними учасниками “націоналістичних банд”. До такої категорії занесено 

отців Н.Турчановського, Н.Калинчука, О.Суничука та інших. Особливо 

негативно характеризувався о. В.Мисечко, про якого уповноважений писав: це 

“тип націоналіста, в близьких стосунках перебував весь час з Полікарпом і 

церква, де він служить, фактично є церквою української автокефалії”. Як 

результат – у жовтні 1949 р. о. В.Мисечка заарештовано. 

У 1949 р. уповноважений М.Діденко володів повною інформацією щодо 

кількісного та якісного складу православного духовенства Волинської області, 

що й відображено у його звітах. Подані ним відомості потрібно сприймати ще 

і як підказку вищому керівництву можливих об’єктів репресивних заходів. 

Характерним з цієї точки зору є інформаційний звіт уповноваженого за 

перший квартал 1949 р. М.Діденко в першу чергу рапортував про результати 

своєї праці щодо зменшення духовенства в області. До категорії небезпечних 

М.Діденко зараховував священиків В.Мисечка, Л.Ліхтанського, А.Рибачука, 

В.Фандалюка, О.Бжезицького, М.Струка, І.Трилеського, Т.Войну та інших. 

Четверо з них були арештовані і засуджені на різні терміни ув’язнення. 

Не залишав радянський режим у спокої українських священиків і після 

звільнення з ув’язнення. Вони й надалі залишались безправними. Так, 

колишній благочинний Здолбунівської округи Автокефальної Церкви о. 

Л.Грищук у 1945 р. був заарештований і засуджений на 10 років позбавлення 

волі. Відсутність доказів вини змусила Військову колегію Верховного суду 

СРСР скасували вирок і 10 грудня 1946 р. звільнити його з в’язниці. Однак для 

радянської системи звільнення з-під варти не означало виправдання, а лише 

відсутність доказів, які потрібно знайти. Людина на все життя залишалась для 

каральної системи неблагонадійною і становила так звану “групу ризику”. Про 

це свідчив випадок, що трапився навесні 1949 р. з о. Л.Грищуком. Місцевий 

голова колгоспу, виконавець розпоряджень радянських органів безпеки, 



“МУЧЕНИКИ І СПОВІДНИКИ ЗЕМЛІ ВОЛИНСЬКОЇ У ХХ СТ.” 

40 
 

виселив священика з квартири, наданої йому громадою. У відповідь на скаргу 

о. Луки на протизаконні дії голови М.Дмитришин, секретар Рівненської 

обласної ради депутатів трудящих, у листі від 15 квітня 1949 р. на ім’я голови 

виконкому Корецької райради депутатів трудящих Гажали писав: “При цьому 

направляється заява настоятеля церкви с. Жаткова Корецького району гр. 

Грищука у питанні про незаконні дії голови колгоспу щодо розбору клуні, яка 

знаходиться у користуванні релігійної общини, а також щодо виселення його 

із займаної квартири, наданої общині для церковного причту на Ваш розгляд” 

[14, арк. 28]. Цією відповіддю секретар Рівненської облради фактично 

санкціонував продовження переслідувань українського душпастиря. 

Більшості арештованим у 1949 р. священикам інкримінували співпрацю 

з УПА та ОУН або антирадянську пропаганду. Траплялися і винятки, які 

свідчили про бажання режиму переслідувати якомога більшу кількість 

душпастирів-патріотів. Для цього використовувались усілякі зачіпки. На 15 

років ув’язнення за “крадіжку соціалістичного майна” засуджено диякона 

церкви с. Вуйковичі Локачинського району С.Богуславського. Формальним 

приводом для радянського правосуддя, щоб застосувати міру покарання, 

слугували такі мотиви: священичий сан, перебування на окупованій території, 

український патріотизм. Про продовження в цьому напрямі роботи каральної 

системи свідчили слова М.Діденка після подання ним інформації про арешти 

духовенства: “Із наведених прикладів достатньо зрозуміло, що зменшення 

служителів культу відбувається за рахунок таких елементів,… які найбільш 

ворожі людству і не припиняють своєї чорної справи на шкоду суспільству. 

Цей процес зменшення в такому напрямку буде відбуватись і надалі й він, як 

на мене, повністю закономірний в умовах Волинської області” [15, арк. 96]. 

Крім фізичних розправ, застосовувались і методи психологічного тиску. 

Уповноважені всіляко підтримували атмосферу недовіри і ворожості до 

духовенства, стимулювали душепродавство. Відомо про співпрацю з органами 

держбезпеки секретаря Волинсько-Рівненського єпархіального управління о. 

О.Соколовського [15, арк. 99]. В тій ситуації слідкувань і доносів дієвою 

особою був єпископ Панкратій. Про його прагнення вислужитись перед 

режимом свідчить випадок зі священиком В.Мисечком, настоятелем церкви с. 

Жашковичі Іваничівського району. Єпископ Панкратій передав про о. 

В.Мисечка компрометуючі перед радянською владою документи М.Діденкові, 

який, у свою чергу, перепровадив їх в органи МДБ [16, арк. 139]. 

На початку 50-х рр. продовжувались арешти, хоча основна маса 

українського духовенства Волинсько-Рівненської єпархії вже була 

репресована. У 1944–1951 рр. було ув’язнено, вивезено та розстріляно за 

попередніми підрахунками 133 священно- та церковнослужителів. Пік 
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репресій припав на 1945 р., тоді постраждало 30 священиків, 2 диякони та 1 

псаломщик. У 1946–1951 рр. спостерігався спад кількості жертв режиму, хоча 

в останній рік 4 священики, 2 диякони були позбавлені волі. 

У розрізі духовного сану найбільше постраждали душпастирі – 110 

священиків заплатили за переконання власним життям, роками неволі та 

здоров’ям. Значно менше жертв серед дияконів та псаломщиків – відповідно, 

12 і 8 осіб. Найпоширенішим звинуваченням називалась участь у “бандах 

УПА” або сприяння їм. Підставою вироку слугувала стаття 54 Кримінального 

кодексу УРСР. Розгляд справ здійснювали військові трибунали та цивільні 

судові інстанції. Винесені вироки передбачали різну міру покарання - від 5 до 

25 років ув’язнення. В окремих випадках, як от о. В.Кульчинському за ст. 54-

1а КК УРСР, крім 15 років ув’язнення, присуджено ще 5 років позбавлення 

громадянських прав. Коли не вдавалось застосувати статтю про антирадянську 

діяльність, висовувались звинувачення у крадіжках соціалістичного майна або 

навіть “у співчутті крадіжці державного майна”, як-от о. О.Бжезицькому, 

покараному за останнім формулюванням на 10 років ув’язнення [17, арк. 52]. 

Частина репресованих священно- і церковнослужителів, пройшовши 

крізь радянські тюрми та концтабори, поверталась на Волинь, а частина 

помирала в ув’язненні, іншим дозволено приїхати на рідну землю тільки на 

схилі років. Українських священиків стали звільняти з тюрем після смерті 

Й.Сталіна, особливо у 1956 р., після XX партз’їзду. 

Іншим видом покарання були духовні репресії. Згідно з вченням Святої 

Православної Церкви, навіть єретики приймались у давнину, після покаяння, 

в сущому сані, над ними не здійснювались повторні хіротонії. Зокрема, без 

перевисвяти приймались в лоно церкви єретики-іконоборці. Автокефальна 

церква не вносила ніяких догматичних змін у віровчення, а тому не мала 

підстав називатись єретичною. Отже, застосування Московською патріархією 

перевисвят автокефальних священиків було актом протицерковним, 

неканонічним. Навіть той факт, що після 1946 р. греко-католицьких 

священиків у Галичині силоміць приєднано до РПЦ без повторних хіротоній, 

говорить про політичне підґрунтя подібного кроку єпископів Московського 

патріархату, спрямованого насамперед проти ідеї створення самостійної 

Української Церкви. 

Перевисвяти, як репресивний захід, почав застосовувати на Волині 

єпископ Пітирим (Свиридов) у березні–червні 1944 р. Яку кількість 

священиків та дияконів він перерукопоклав – невідомо. Як підтвердження 

“канонічної” висвяти, єпископ Пітирим видавав на руки священикам та 

дияконам довідки. Ось зміст однієї з таких, датованої 23 червням 1944 р.: 

“Довідка. Пред’явник, цього, священик Микола Война, полікарпівського 
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рукоположення, прийнятий мною в лоно Св. Православної церкви через 

перерукоположення. Перерукоположення мною було здійснене 23 червня 

цього року в Луцькому кафедральному соборі за Божественною літургією. 

Священик Микола Война затверджений на посаді настоятеля Св. 

Дмитріївської церкви с. Вишеньки Луцького району. Пітирим, Єпископ 

Курський, Уповноважений Екзарха України по Волинській області” [2, с. 29]. 

Більш конкретні відомості маємо про пере висвяти, здійснювані 

єпископом Волинським і Рівненським Миколою (Чуфаровським) у 1944-1946 

рр. Він сам зазначав, що перевисвятив близько сотні священнослужителів, 

рукопокладених владикою Полікарпом. Допоки встановлено імена 31 

перевисвяченого священика та диякона Автокефальної церкви [18, с. 93]. 

Ускладнює пошукову роботу пізніше небажання перерукопокладених 

згадувати про цей факт, засвідчувати його у будь-яких документах. 

Особливі розпорядження існували і щодо затвердження духовних 

нагород, даних автокефальними, а в окремих випадках і автономними 

єпископами духовенству. Обов’язковим був дозвіл Московського патріарха на 

визнання чинною нагороди званням протоієрея, митрою, хрестом з 

прикрасами. Нижчі за рангом нагороди надавав удруге московський 

єпархіальний архієрей. 

Отже, протягом 1944–1951 рр. карально-репресивна система морально і 

фізично нищила цвіт українського духовенства Волинсько-Рівненської 

єпархії. Кращі його представники були розстріляні, ув’язнені, вивезені в 

Сибір. У переслідуваннях брала участь і Московська патріархія, яка по 

духовній лінії вживала антиканонічні заходи, спрямовані на 

моральнийзанепад українського духовенства. 
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Prelovska I. The pursuit and elimination of Ukrainian Autocephalous Orthodox Church 

(Ukrainian Orthodox Church): the review of archival criminal cases of Branch State Archive of 

Security Service of Ukraine and Central State Archive of Civic Organization of Ukraine. 

The present article analyzed the documents of criminal cases opened on main figures of 

Ukrainian Autocephalous Orthodox Church (Ukrainian Orthodox Church) that shed the light on 

the relationships between the state and the church in 1920th – 1930th as well as on the mechanism 

that launched the repression against the believers in Ukraine. 

 

Після тривалої й галасливої ідеологічної кампанії проти Православної 

Церкви взагалі, і Української Автокефальної Православної Церкви зокрема, 

упродовж 1920–1930-х рр. влада перейшла до рішучіших заходів. Із 1930 р. 

почалася повільна агонія Української Православної Церкви. За формальним 

залишенням православних церков різних юрисдикцій йшло їхнє подальше 

знищення через руйнування святинь, розгортання масових репресій проти 

ієрархії та духовенства. На сьогодні історіографія цієї проблеми є достатньо 

репрезентативною завдяки зусиллям українських науковців1, а також 

публікаціям у діаспорі1. 

За останні роки з’явилися нові праці історика Алли Киридон, де більше 

уваги приділено власне історії УАПЦ та її перетворенню на УПЦ на І 

Надзвичайному соборі УАПЦ у січні 1930 р. Авторка по-новаторськи 

здійснила нову класифікацію і періодизацію соборної діяльності УАПЦ (УПЦ) 

                                                      
1Бурко Д., протопресв. Українська автокефальна православна церква — вічне джерело життя. – Саут-Бавнд-
Брук, 1988. – 392 с.; Мартирологія українських церков: У 4 т. Т. І: Українська православна церква: Документи, 
матеріали, християнський самвидав України. – Балтимор; Торонто: Укр. вид-во “Смолоскип” ім. В. 

Симоненка, 1987. – 1207 с.; Митрополит Василь Липківський. Історія Української православної церкви. 
Розділ VІІ: Відродження української церкви. – Вінніпеґ: Вид. накладом фундації Івана Грищука, 1961. – 181 
с.; Явдась М. Українська автокефальна православна церква: Документи для історії Української автокефальної 
православної церкви. – Мюнхен; Інґольштадт: Вид. Краєвої ради УАПЦ у Федеральній Республіці Німеччині, 
1956. – 228 с. та ін. 3Киридон А. Агонія сподівань: взаємини Української автокефальної православної церкви 

(УАПЦ) і радянської влади в середині 1920-х років // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. – 
Чернівці: Рута, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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та переосмислення процесів, які супроводжували відносини між владою і 

Церквою в Україні3. 

Зокрема, у дисертаційному дослідженні “Державно-церковні відносини в 

радянській Україні (1917–1930-ті роки)” (2006 р.) А. Киридон спеціально 

розглянула проблему еволюції назви УАПЦ (УПЦ). 

Діячів УАПЦ (УПЦ) неодноразово заарештовували каральні органи 

радянської влади із самого початку її встановлення в Україні. У відкритих на 

сьогодні архівних фондах збереглася тільки невелика частина (якщо порівняти 

кількість повідомлень у спогадах і протоколах допитів у віднайдених справах) 

окремих архівно-кримінальних справ на діячів УАПЦ за період до 1929 р.2 

Якщо на початку 1920-х рр. арешти не мали планомірного характеру, то з 

другої половини 1920-х рр. ситуація змінюється. Це відзначають і сучасні 

дослідники, зокрема, Арсен Зінченко у монографії, присвяченій життю та 

діяльності митрополита УАПЦ Василя Липківського: 

“Восени 1925 р. репресії проти УАПЦ посилилися. Це було одним із 

виявів посилення тоталітарних тенденцій у політиці більшовиків. В Україні 

вони, до того ж, пов’язувалися з намаганням влади тримати під жорстким 

контролем національно-опозиційні кола”5. 

Ключові події в історії УАПЦ (УПЦ) відбулися впродовж 1929–1930 рр., 

коли справу боротьби з колишніми учасниками визвольних змагань було 

доведено до театралізованого дійства у Харківському оперному театрі — 

процесу “Спілки визволення України”. Суд над “учасниками СВУ” тривав 42 

дні (з 9 березня по 19 квітня 1930 р.). Благовісника і голову Ідеологічної комісії 

Всеукраїнської православної церковної ради (ВПЦР) Володимира Чехівського 

на цьому процесі зробили головним звинуваченим від УАПЦ. Він, нібито як 

член президії “СВУ”, намагався зробити з Автокефальної Церкви 

“терористичний осередок”, який готував “націоналістично налаштовані 

кадри” для “майбутнього повстання” проти радянської влади. 

Улітку 1929 р. відбулися арешти діячів, яких запланували зробити 

фігурантами майбутнього процесу “СВУ”. Ці події вже знайшли відображення 

у численних публікаціях 3 . Однак через майже повну закритість джерел 

                                                      
2Білокінь С. Хресний шлях архієпископа Олександра Ярещенка: [Сталін. репресії проти діячів УАПЦ 

на Харківщині, 1926 р.]. // Розбудова держави. – 1993. – № 10. – С. 55–63; Український засів (Харків). – 1994. 

– № 1. – С. 23–42; Відомості Митрополії УАПЦ у діаспорі. – 1996. – № 2. – С. 45–47; № 3. – С. 43–45. 
3Шаповал Ю. Невідомі документи про УАПЦ у зв’язку із справою “Спілки визволення України” // Людина і 

світ. – 1996. – № 11/12. – С. 13– 17; Антоненко-Давидович Б. СВУ: [Процес НКВС над Спілкою визволення 

України] // Неопалима Купина. – 1994. – № 1. – С. 31–66; Його ж. СВУ // Антоненко-Давидович Б.Д. 

Нащадки прадідів. – К., 1998. – С. 301–358; Болабольченко А. СВУ — суд над переконаннями. – К.: УКСП 

“Кобза”, 1994. – 113 с.; Документи про підготовку й проведення судового процесу над членами Спілки 

визволення України / Підгот. до друку В. Пристайко та Ю. Шаповал // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 

1995. – № 1/2. – С. 373–396; Кузьменко М.М. Процес СВУ за періодичною пресою України (1929–1933) // 

Архіви України. – 2002. – № 1/3. – С. 193–198; Опера СВУ — музика ГПУ: Спогади свідків / Передм., упор., 

підгот. тексту Ю. Хорунжого. – Кам’янськ-Шахтинський: Станіца, 1992. – 156 с.; Пристайко В., Шаповал 
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практично відсутні дослідження, які стосувалися підготовки двох 

“надзвичайних” соборів УАПЦ (УПЦ) у 1930 р., тобто паралельно процесу 

“СВУ”. 

У справі скликання та проведення цих соборів багато невивченого. Тому 

необхідно опрацювати архівні документи і матеріали, які відклалися під час 

проведення зазначених церковних заходів4. Частково оригінальні джерела з 

цієї проблеми вже віднайдено, відтак можна здійснити історичну 

реконструкцію подій 1929–1930 рр. на основі матеріалів ГДА СБ України та 

архівно-кримінальних справ із фонду № 263, що були передані до ЦДАГО 

України у 1990-х рр. у зв’язку з розпочатим процесом реабілітації жертв 

сталінських репресій, у тому числі діячів УАПЦ (УПЦ). 

Повна ліквідація УПЦ почалася у травні 1936 р., коли було заарештовано 

митрополита Івана Павловського й тих єпископів і священиків, які ще 

залишалися на окремих парафіях — Юрія Міхновського, Володимира 

Самборського, Олександра Червінського, Володимира Бржосньовського, 

Конона Бея та інших5. Слідом пішла хвиля арештів тих, хто зрікся священства 

і працював у державних закладах та установах. Їх “викривали” як “колишніх” 

і так само гнали у Сибір, на Соловки, Біломорканал, Казахстан або гноїли в 

політізоляторах. 

До кінця 1930-х рр. в Україні було закрито близько 8 тис. церков (75–80% 

всіх храмів). Із 1710 культових споруд Київської області за призначенням 

використовували лише 2, із 28 монастирів не діяв жоден, із 1435 священиків 

служило всього 3. В Україні не залишилося діючих єпископів. Остаточна 

ліквідація вцілілих частин Православної Церкви сталася 1937 р. 

Як релігійна організація УАПЦ (УПЦ) зазнала таких самих правових та 

адміністративних обмежень, як і інші церкви у СРСР. Але на відміну від 

Російської Православної Церкви, сталінський режим навіть в умовах Другої 

світової війни не дозволив відновлення УАПЦ. Причина, напевно, полягала у 
                                                      

Ю. Справа “Спілки визволення України”: Невідомі документи і факти / Відп. ред. І. Ільєнко. – К.: Інтел, 

1995. – 448 с.; Їх же. Фарс з трагічним фіналом: (До 65-річчя процесу у справі “Спілки визволення України”) 

// З архівів ВУЧК– ГПУ–НКВД–КГБ. – 1995. – № 1/2. – С. 190–198; Семенко Ю. Вороги СВУ з-під прапора 

комуністичної партії // Визвольний шлях. – 1999. – Кн. 2. – С. 164–168; Сидоренко О., Болабольченко А. 

Катарсис, або Ким і як було сфабриковано справу “Спілки визволення України” // Київ. – 1994. – № 7. – С. 

103–119; № 8/9. – С. 127–143 та ін. 
4Ігнатуша О. Українська автокефальна православна церква // Довідник з історії України. – Т. 3 (Р–Я) / За ред. 

І. З. Підкови, Р. М. Шуста. – К.: Генеза, 1999. – С. 384–385 (співавтор С. Білокінь); Його ж. Українська 

православна автокефальна церква // Там само. – С. 437–438. 
5Білокінь С. Розстрільна справа архієпископів УАПЦ Володимира Самборського та Юрія Міхновського // 

Розбудова держави. – 1993. – № 3. – С. 37–51; Україна ХХ ст.: Зб. ст. – К., 1996. – Вип. 2. – С. 122–143; Його 

ж. “Ламали саму людську субстанцію”: [Про архієпископа Юрія Міхновського] // Людина і світ. – 1993. – 

№ 2/3. – С. 11–17; № 4/5. – С. 43–46; Ігнатуша О. Степан Орлик // Довідник з історії України. – 

Т. 3 (Р–Я). – С. 268; Його ж. Тарнавський Петро // Там само. – С. 309– 310; Його ж. Феодосій Сергіїв // Там 

само. – С. 496; Його ж. Шараївський Нестор // Там само. – С. 600; Його ж. Юрій Жевченко // Там само. – 

С. 656; Його ж. Юрій Міхновський // Там само. – С. 656–657; Його ж. Юрій Тесленко // Там само. – С. 657; 

Його ж. Юхим Калішевський // Там само. – С. 658; Його ж. Яків Чулаївський // Там само. – С. 667 та ін. 
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спрямуванні цієї церковної інституції, яка уособлювала українські національні 

прагнення до релігійної та духовної незалежності від Москви. 

У кінцевому підсумку саме російський націоналізм запровадив ґрунт для 

парадоксального союзу між церквою та радянською державою в умовах Другої 

світової війни. Таким чином, засуджене як найбільше зло в УАПЦ — 

український націоналізм, в очах Кремля стало найбільшою чеснотою для РПЦ 

— російський націоналізм. Подвійні критерії — типова риса радянської 

національної та релігійної політики. 

У 1937–1938 рр. в існуванні УАПЦ (УПЦ) було поставлено крапку. До 

цього часу трьох українських автокефальних митрополитів хоча і 

неодноразово заарештовували, але принаймні залишали в живих (при цьому 

вони не мали можливості виконувати церковне служіння). Ситуація докорінно 

змінилася під час “великого терору”. Наприкінці 1937 р. митрополитів 

української церкви було страчено — Василя Липківського у Києві й Івана 

Павловського у Бєлгороді. Микола Борецький після тривалих поневірянь 

помер у таборі (у 1937 р. його ще живим застав Дмитро Ходзицький). 

Матеріали з архівних фондів Галузевого державного архіву Служби 

безпеки України вже частково залучені до наукового обігу при вивченні 

перебігу репресій в Україні 1920–1930-х рр., зокрема процесу “СВУ”. У цій 

справі відбулося відкриття спецфондів архівів і бібліотек, де зберігалися 

примірники стенографічного звіту процесу, опубліковані у 1930 р. 6 , 

опубліковані документи та дослідження щодо подальшого розгортання 

переслідування віруючих УАПЦ на чолі з митрополитом Василем 

Липківським. Але існує нагальна потреба подальшого наукового вивчення 

обставин діяльності УАПЦ (УПЦ) до остаточного її розгрому в 1937–1938 рр., 

уточнення інформації щодо життєписів священнослужителів, віруючих, 

церковних громад, організацій та установ. Важливим аспектом для розуміння 

причин загибелі УАПЦ (УПЦ) є вивчення матеріалів ДПУ України, яке 

безпосередньо займалося ліквідацією української церкви. 

Архівно-кримінальні справи проти репресованих діячів УАПЦ (УПЦ) 

подають механізм застосування норм радянського законодавства щодо 

Церкви. Завдяки проведеним дослідженням архівних документів можна 

стверджувати, що у церковному середовищі ОДПУ СРСР — ДПУ радянської 

України провадили цілеспрямовану діяльність. Організація та функціонування 

підрозділів каральних органів, які займалися втіленням у життя декрету про 

відокремлення Церкви від держави, потребує спеціального дослідження. 

                                                      
6  Винувальний висновок у справі контрреволюційної організації “Спілка визволення України” (за 

звинуваченням С. Єфремова, В. Чехівського, А. Ніковського та ін.). – Харків: Держтрест “Харполіграф”, 

1930. – 229 с. 



“МУЧЕНИКИ І СПОВІДНИКИ ЗЕМЛІ ВОЛИНСЬКОЇ У ХХ СТ.” 

48 
 

Оригінальні документи, які репрезентують рівень державно-церковних 

відносин у 1920–1930-х рр. та дозволяють з’ясувати механізми розгортання 

репресій щодо віруючих в Україні, зберігаються у фонді № 6 (“Кримінальні 

справи на осіб, яких знято з оперативно-довідкового обліку в інформаційних 

центрах УВС–МВС України”) ГДА СБ України. Окремі справи у 1990-х рр. 

передано до ЦДАГО України, згідно з указом Президії Верховної Ради 

України № 1525-ХII від 9 вересня 1991 р. “Про передачу архівних документів 

Комітету державної безпеки України до державних архівів республіки”. 

Темі всебічного вивчення і широкого використання архівно-

кримінальних справ було присвячено першу спеціальну науково-практичну 

конференцію “Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні 

аспекти використання” (1998 р.)7. Вона проводилася за ініціативою ГАУ при 

КМ України, ЦДАГОУ, УДНДІАСД, ДА СБ України. У роботі наукового 

заходу взяли участь 76 осіб — співробітники державних архівів, академічних 

інститутів, працівники Служби безпеки України, прокуратури, органів 

внутрішніх справ, комісій із питань поновлення прав колишніх репресованих, 

члени товариств “Меморіал” та політв’язнів. 

Архівно-кримінальні справи репресованих є унікальним, надзвичайно 

цінним історичним джерелом. Це документальне свідчення епохи 

більшовицького тоталітаризму, негативні наслідки якого українському 

суспільству доведеться долати ще тривалий час. 

Відкриття цих специфічних документів, їх передача від колишнього КДБ 

до державних архівів має декілька аспектів8. Перший — морально-політичний, 

суспільний. Це ознака глибокої демократизації нашого життя, активних 

намагань покінчити з наслідками тоталітарного минулого. Сотням тисяч 

безвинних жертв політичних репресій повернуто чесні імена. Реалізується 

широкомасштабна державна програма видання серії книг “Реабілітовані 

історією”. Другий аспект — соціально-правовий. Зроблено перші кроки з 

відновлення соціальної справедливості щодо численних жертв політичного 

терору та їхніх родин. Саме на цій документальній базі працює мережа комісій 

із питань поновлення прав реабілітованих. Третій аспект — науковий, адже 

фахівцям стали доступні донедавна закриті оригінальні історичні джерела. 

Завдяки цьому ліквідовано чимало білих плям новітньої історії України, 

руйнуються стійкі міфологеми радянської історіографії, комуністичної 

пропаганди, оголюється “режисура” багатьох процесів та справ, 

сфабрикованих кількома поколіннями “доблесних чекістів”. І, нарешті, 

                                                      
7 Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти використання: Зб. наук. праць / Редкол.: Р. 

Я. Пиріг (гол.) та ін. – К., 1998. – 161 с. 
8 Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти використання. – С. 3. 
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четвертий аспект — архівно-суспільний. Поява у лоні державної архівної 

служби такого величезного масиву специфічних архівних джерел породила 

низку складних як внутріархівного, так і ширшого, суспільного, характеру 

питань, вирішення яких ускладнюється недосконалістю нормативно-правової 

бази9.  

Наукове вивчення проблеми “великого терору” 1937–1938 рр. має 

декілька напрямів, один з яких становить дослідження репресій щодо 

церковних інституцій та віруючих у СРСР та УРСР, зокрема, архівно-

кримінальних справ діячів УАПЦ (УПЦ), де зустрічаються прізвища тих, хто 

давав санкції на затримання та арешт, слідчих, які вели справи, голів і членів 

“трійок”, виконавців вироків і навіть тих працівників каральних органів, які 

переглядали архівно-кримінальні справи в умовах реабілітаційного процесу 

другої половини 1950–1990-х рр. Останнім часом з’явилися довідники, де 

опубліковано біографічні відомості працівників органів державної безпеки10. 

Архівно-кримінальні справи стали основою численних студій з історії 

Української Автокефальної Православної Церкви. У справі публікації 

документів про УАПЦ (УПЦ), зокрема, щодо репресивної політики радянської 

влади проти діячів церкви, уже чимало зроблено українськими науковцями11. 

Однією з останніх публікацій джерел з історії церковно-державних взаємин 

УАПЦ і каральних органів стали збірники документів Галузевого державного 

архіву Служби безпеки України, які вийшли друком у 2005–2006 рр.12  

У першому збірнику (2005 р.) зосереджено документи з фондів 

Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України 

(далі — ЦДАВО України), які є найбільшим і найповнішим зібранням 

оригінальних матеріалів радянського законодавства про церкву і культи. 

Зокрема, декрети Тимчасового робітничо-селянського уряду України, 

постанови РНК УСРР, циркуляри і постанови ВУЦВК, витяг з Адмінкодексу 

УСРР, зареєстрований статут УАПЦ 1926 р., циркуляри НКВС СРСР та 

                                                      
9 Там само. 
10Золотарьов В. Випробування совістю. Сторінки біографії комісара держбезпеки 3 рангу С. Мазо // З архівів 

ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2000. – № 2/4. – С. 374–389; Його ж. Комісар державної безпеки 1-го рангу 
11Ігнатуша О.М. Міжконфесійні взаємини в Україні 20–30-х рр. ХХ ст.: до питання про характер джерельної 

бази проблеми // Наук. пр. іст. ф-ту (Запоріжжя). – 2001. – Вип. 10. – С. 112–121; Новицький П. Переслідування 

Української автокефальної православної церкви на Вінниччині в 1934–1935 рр. // Тези доп. і повідом. XVII 

Він. обл. іст. краєзн. конф., 18 верес. 1997 р. – Вінниця, 1997. – С. 62–63; Шаповал Ю. Невідомі документи 

про УАПЦ у зв’язку із справою “Спілки визволення України” // Людина і світ. – 1996. – № 11/12. – С. 13– 17 

та ін. 
12 Репресована УАПЦ. Політичні репресії проти священиків Української автокефальної православної церкви 

(1919–1938). За документами Галузевого державного архіву Служби безпеки України / Упор.: І. Бухарєва, 
С. Кокін, І. Преловська, Г. Смирнов // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД– КГБ. – 2005. – № 1/2 (24/25). – Ч. 1. – 
344 с.; Репресована УАПЦ. Політичні репресії проти священиків Української автокефальної православної 
церкви (1919–1938). За документами Галузевого державного архіву Служби безпеки України. Ч. ІІ / Упор.: 
І. Бухарєва, С. Кокін, І. Преловська, Г. Смирнов // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2006. – № 1/2 (26/27). 
– 335 с. 
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України про порядок реєстрації релігійних організацій, положення про 

порядок організації, діяльності, звітності і ліквідації релігійних громад та 

систему обліку адмінорганами складу релігійних громад та служителів культу, 

інструкції про порядок організації, діяльності, звітності й ліквідації релігійних 

громад та обліку складу громадян, служителів церкви, типові статути 

релігійних громад тощо13. 

Важливе значення у справі дослідження розгортання репресій радянської 

влади проти УАПЦ (УПЦ) мають матеріали фонду № 3984 (“Українська 

автокефальна церква. Відділ керівничий”, тобто з канцелярії ВПЦР) ЦДАВО 

України. Тут зібрано найголовніші документи практично за весь, а саме до 

1929 р., час діяльності УАПЦ. Проміжок часу до 1934 р., коли діяльність цієї 

Церкви припинилася, треба вивчати за іншими документами. Раніше ці справи 

зберігалися в ЦДІА УРСР (м. Харків), у фонді № 880. Після його передачі до 

Центрального державного архіву Жовтневої революції (нині — ЦДАВО 

України) фонд, який складається з 4 описів і 2925 справ, отримав інший номер. 

Проведення зовнішньої критики документів з фонду № 3984 ЦДАВО 

України дозволяє стверджувати, що майже всі вони мають авторство, дату 

написання, зазначення належності до канцелярії УАПЦ. Більшість не 

викликають сумнівів у своїй автентичності, окрім тих документів, які не 

мають першого екземпляру, а тільки затверджені копії. Внутрішня критика 

джерел переконує у високому ступені цінності інформації. 

Практично всі джерела є цілком вірогідними й містять доволі широку та 

об’єктивну інформацію. Комплексне використання різноманітних видів 

джерел обумовлює їхню репрезентативність у висвітленні досліджуваної 

проблеми. Із матеріалів фонду № 3984 до збірника включено документи 

передсоборної наради в липні 1927 р., на якій вирішувалося питання про долю 

митрополита Василя Липківського напередодні Всеукраїнського собору 

УАПЦ, що відбувся того року, а також листування у справі скликання цього 

собору з НКВС14. 

Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. 

Грушевського НАН України при виконанні планової роботи вже опублікував 

більш повні збірники документів і матеріалів І Всеукраїнського собору УАПЦ 

14–30 жовтня 1921 р. (1999 р.) і ІІ Всеукраїнського православного церковного 

собору УАПЦ 17– 30 жовтня 1927 р. (2007 р.)15. Оприлюднення цих архівних 

                                                      
13 Див. док. № 1–9 // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2005. – № 1/2 (24/25). – С. 40–85. 
14 Див. док. № 10–12 // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2005. – № 1/2 (24/25). – С. 86–102. 
15  Перший Всеукраїнський православний церковний собор УАПЦ 14–30 жовтня 1921 р.: Документи і 

матеріали / Упор.: Г. Михайліченко, Л. Пилявець, І. Преловська. – К.; Львів: Жовква, 1999. – 560 с.; Другий 

Всеукраїнський православний церковний собор УАПЦ 17–30 жовтня 1927 р.: Док. і матер. / Упор.: С. 
Білокінь, І. Преловська, І. Старовойтенко. – К.: Оранта, 2007. – 698 с. 
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джерел дозволяє докладніше проаналізувати хід розгортання репресій влади 

проти української церкви. 

Окремим видом документів стали секретні зведення агентів ДПУ УСРР 

про діяльність автокефального духовенства за 1927–1928 рр., які вдалося 

віднайти в ГДА СБ України. Ця інформація є цінним джерелом у справі 

вивчення механізму ведення справжньої війни ДПУ УСРР проти УАПЦ. 

Документи розкривають методику розкладання керівного складу ВПЦР 

зсередини, нейтралізації впливових осіб напередодні важливих подій, 

заміщення агентурним складом ДПУ УСРР керівних структур парафіяльних 

та округових церковних рад, створення штучної ізоляції митрополита Василя 

Липківського, демонструють основні кроки підзвітної ДПУ УСРР опозиції у 

керівництві ВПЦР, очолюваної з осені 1926 р. єпископом Петром 

Ромодановим. 

Почасти цей масив унікальних документальних матеріалів вчені вже 

використали при аналізі розкладницької діяльності каральних органів у 

церковному середовищі, зокрема, всебічної підготовки впродовж 1926–1927 

рр. справи усунення митрополита Василя Липківського від керівництва 

УАПЦ. Імовірно, саме у цей період проти нього збиралися звинувачення в 

“антирадянській діяльності”, які потім фігурували на соборі. 

Делегат ІІ Всеукраїнського собору УАПЦ 1927 р., згодом священик 

УАПЦ (соборноправної) Іван Гаращенко згодом писав: 

“Не стерпівши буйного розквіту церкви і величного авторитету 

митрополита та передових єпископів і священиків, влада почала їх 

заарештовувати[…]. Цього було владі замало, вона наважилася усунути 

наріжний камінь української церкви — самого митрополита Василя”16. 

Матеріали щотижневих повідомлень за 1927–1928 рр., які зберігаються у 

ГДА СБ України, було оприлюднено на конференції, присвяченій 70-й річниці 

страти митрополита В. Липківського17. 

Важливе значення у справі формування комплексу архівно-кримінальних 

справ репресованих діячів УАПЦ (УПЦ) мав процес “Спілки визволення 

України”. Справа навіть не в тому, що після І Надзвичайного церковного 

собору УАПЦ сама себе визнала “контрреволюційною організацією” і через 

це оголосила “самоліквідацію”, а потім діячі цієї церкви скликали в київському 

                                                      
16о. І. Гаращенко. Матеріали до історії Української автокефальної православної церкви. 1921–1971. – Чикаґо: 

Укр. православне братство ім. митроп. Василя Липківського, 1975. – С. 154. 
17Преловська І. Усунення митрополита Василя Липківського від церковного служіння: передумови і наслідки 

// Служіння і спадщина митрополита Василя Липківського: Матер. Всеукр. наук. конф., Київ, 17 листоп. 

2007 р. – К., 2008. – С. 81–114. 
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Софійському соборі новий Екстрений собор (8–12 грудня 1930 р.), що 

проголосив утворення Української Православної Церкви1819. 

Сам цей процес суттєво змінив обвинувальні формулювання для тих 

діячів УАПЦ (УПЦ), кого заарештовували вже по його завершенні. Після 1926 

р. звинувачення проти заарештованих стосувалися порушення радянського 

законодавства про Церкву, “антирадянської” діяльності митрополита Василя 

Липківського або причетності до вже заарештованого і засланого архієпископа 

харківського Олександра Ярещенка. 

Матеріали процесу “СВУ” дали можливість формулювати звинувачення 

новим текстуальним блоком, який чекісти при дальшому формулюванні 

слідчих матеріалів проти діячів УАПЦ (УПЦ) прив’язували до вже 

опрацьованого обвинувального висновку 1930 р. У згаданому збірнику 

передруковано текст “Винувального висновку у справі “Спілки визволення 

України”” у тій частині, де було сформульовано звинувачення проти УАПЦ 

(розділ VI “Діяльність автокефальної церкви — знаряддя “СВУ””)22. 

У ГДА СБ України зберігаються обидва варіанти обвинувального 

висновку у справі “СВУ” — друкований, де є правки від руки червоним 

чорнилом, та типографський примірники. Текст опублікованого 

“Винувального висновку” надруковано на папері поганої якості, й він виглядає 

як брошура для службового користування. На титульній сторінці надруковано: 

“Зовсім таємно. Винувальний висновок у справі контрреволюційної 

організації “Спілка визволення України” (за винуваченням С.Єфремова, 

В.Чехівського, А.Ніковського та інших)”. 

Бібліографічний опис цього видання вміщено в “Літопису українського 

друку”, “Картковому репертуарі” та інших покажчиках Української книжкової 

палати. 

Загалом у ГДА СБ України зберігається цілий комплекс архівно-

кримінальних справ, які стосувалися процесу “Спілки визволення України” — 

№ 47757 (№ 67098-ФП), який складається з 237 томів. 

Матеріали, які стосувалися колишнього офіцера української армії, згодом 

священика УАПЦ Миколи Чехівського20, було віднайдено у трьох справах, які 

                                                      
18Преловська І. Процес ліквідації Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) (1921–1930) — 

Української православної церкви (УПЦ) (1930–1937): Спроба джерелознавчого аналізу // Держава і церква 
в Україні за радянської доби: Зб. наук. ст. за матер. ІІ Всеукр. наук. конф., Полтава, 18–19 жовт. 2007 р. – 

Полтава: АСМІ, 2008. – С. 111– 
19 ; Її ж. Останні богослужіння Української автокефальної православної 
20Преловська І. Слідчі справи братів Чехівських [Володимира і Миколи] як джерело вивчення біографій 

репресованих діячів УАПЦ (1921– 1930 рр.) // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2003. – № 1. – С. 258– 
277; Ігнатуша О. Чехівський Володимир Мусійович // Довідник з історії України. – Т. 3 (Р–Я). – С. 571–
572; Його ж. Чехівський Микола Мусійович // Там само. – С. 572–573. 
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внесено до комплексу “СВУ”. Слідчі матеріали за 1927 р. чомусь опинилися 

після матеріалів за 1930 р.21 

Завдяки клопотанням Володимира Чехівського, на початку грудня 1927 р. 

слідчу справу стосовно Миколи Чехівського було припинено, і його звільнили. 

Але документи, виявлені у кінці 131-го тому справи № 67098-ФП свідчать, що 

звільнення було тимчасовим і вже у серпні 1928 р. його знову притягнули до 

кримінальної відповідальності22. В обох справах були довідки про розподіл 

слідчих матеріалів та їхніх дублікатів за підписом помічника уповноваженого 

7-го відділення СОУ ГУДБ НКВС Владимирова від 10 червня 1935 р. 

Перший протокол допиту як причетного до справи “СВУ” датовано 15 

липня 1929 р. Допитував Миколу Чехівського начальник 2-го відділку 

Секретного відділу ДПУ УСРР Козельський. Віднайдено й опубліковано 

декілька протоколів допиту та додаткових свідчень М. Чехівського за липень, 

серпень і жовтень 1929 р., але вони не містять ніякої інформації щодо УАПЦ, 

невеликі за обсягом і формальні за змістом, що свідчить про стійкість 

заарештованого. 

Арешт М. Чехівського у 1929 р. відрізнявся від обставин арешту 1927 р. 

Слідство, за задумом організаторів процесу “СВУ”, повинно було закінчитися 

реальним комплексом неспростовних свідчень щодо тісного зв’язку між 

українською армією часів С. Петлюри та УАПЦ. Подарунком для слідства 

можна вважати той факт, що Микола і Володимир Чехівські були рідними 

братами — родині зв’язки обігрувалися при формулюванні звинувачень. 

Публікація свідчень Миколи Чехівського дає можливість вивчити цей 

підготовчий процес23. 

У ГДА СБ України зберігається цілий комплекс архівно-кримінальних 

справ на колишнього прем’єр-міністра УНР, головного ідеолога УАПЦ 

Володимира Чехівського (1876–1937 рр.). Одна з перших справ містить 

матеріали, які стосуються його арешту у 1921 р. Там є посвідчення на 

відрядження до Вінницького губернського партійного комітету УКП на 

Поділлі за червень–серпень 1920 р., ордер на обшук та арешт В. Чехівського, 

виданий Подільською губНК 17 січня 1921 р., квитанція на вилучення 

цінностей, протоколи допиту, які було складено Київською губНК 21 січня – 

12 березня 1921 р., заяви та оригінал паспорта самого В. Чехівського, 

постанова про його звільнення від 22 березня 1921 р. під відповідальність ЦК 

УКП. 

                                                      
21 Див. док. № 93–100 // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2005. – № 1/2 (24/25). – С. 275–290. 
22 Див. док. № 101 // Там само. – С. 291–293. 
23 Там само. – С. 296–342. 
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Усі інші віднайдені й опубліковані матеріали слідства на Володимира 

Чехівського було скомпоновано й підшито до матеріалів справи з підготовки і 

проведення процесу “СВУ”24. Саме їхнє розташування свідчить про велику 

проведену чекістами роботу у справі всебічного доведення участі В. 

Чехівського в організації терористичної діяльності у складі керівного органу 

“СВУ” до її “успішного викриття” у 1929 р. 

Останніми є документи, які були заведені в Ярославському 

політізоляторі, а також матеріали Соловецької в'язниці, де зберігся акт про 

розстріл. Ця справа містить документи на бланках Управління НКВС по 

Ленінградській області — обліково-статистичні картки Управління 

Соловецького виправно-трудового табору ОДПУ СРСР, копію вироку 45 

особам, засудженим на процесі “СВУ” 1930 р., копію характеристики на 

ув’язненого 8-го Соловецького відділення ББК–НКВС від 18 серпня 1936 р., 

засвідчену копію витягу з протоколу № 83 засідання Особливої трійки УНКВС 

Ленінградської області про повторне засудження осіб, обвинувачених за 

поданням Оперативної частини Соловецької тюрми 9 жовтня 1937 р., де під 

номером 119 є вирок щодо В. Чехівського25, оригінал акта про виконання 

вироку від 3 листопада 1937 р. (в окремому конверті)29. 

Текст протоколу про засудження осіб, обвинувачених за поданням 

Оперативної частини Соловецької тюрми 9 жовтня 1937 р., у тому числі і В. 

Чехівського, уже опубліковано (разом із відомостями про його реабілітацію у 

1989 р. з посиланням на архівні справи)26. 

Перебуваючи з 1933 р. на Соловках, В. Чехівський зміг переслати 

декілька листів до дружини — Олени Чехівської. Уже в еміграції вона 

передала їх діячеві УАПЦ Федорові Бульбенку, а після його смерті листи було 

передано до архіву УВАН у Нью-Йорку та опубліковано у збірнику 

християнського самвидаву 27 . Таким чином, більшість документальних 

матеріалів з архівно-кримінальних справ братів Миколи і Володимира 

Чехівських дають можливість детально дослідити їхню діяльність в УАПЦ, 

але під тим кутом зору, який був потрібен владі в контексті підготовки до 

процесу “СВУ”. 

Матеріали з фондів обласних архівів також поступово залучаються до 

наукового обігу в контексті вивчення процесу ліквідації УАПЦ (УПЦ). 

Зокрема, серед документів Державного архіву Харківської області було 

                                                      
24 Див. док. № 120–145 // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2006. – № 1/2 (26/27). – С. 13–110. 
25 Остання адреса. Розстріли соловецьких в’язнів з України у 1937–1938 роках. – К.: Сфера, 2003. – Вид. 2. – 

Т. 2. – С. 714. 29 Див. док. № 149 // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2006. – № 1/2 (26/27). – С. 115. 
26 Остання адреса… – Т. 2. – С.  932. 
27 Мартирологія українських церков… – Т. І. – С. 503–528 (тут є листи, їх факсиміле, фото Олени Чехівської 

і сторінка протоколу обшуку помешкання В. Чехівського 17 липня 1929 р.). 
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віднайдено архівно-кримінальну справу голови Всеукраїнської православної 

церковної ради у 1919–1924 рр. Михайла Мороза, створену напередодні 

процесу “СВУ” (фонд № Р-6452). Матеріали цієї справи опубліковано 

практично повністю, окрім тих документів, які не мають принципового 

значення 28 . Справа була розпочата у 1929 р. Складається враження, що 

початкові документи (мотивація необхідності арешту, постанова про арешт, 

ордер на арешт) відсутні. Кілька документальних форм майже незаповнені. 

Протоколи кількох перших допитів написані самим слідчим. Згодом він 

передав Михайлові Морозу папір, і той писав спогади про свою діяльність в 

УАПЦ. 

Із моменту арешту й до початку 1930 р. М. Мороза утримували у 

Харківській в’язниці, під час перебування в якій він власноручно виклав свою 

версію створення та діяльності УАПЦ, яка публікується вперше. Ці унікальні 

документи авторства голови ВПЦР 1919–1924 рр. раніше були недосяжними 

для дослідників і суттєво доповнюють створений у діаспорі та у сучасній (з 

1990-х рр.) Україні варіант історії УАПЦ. Однак при їх використанні слід 

враховувати, що незважаючи на таких “ліберальний” варіант допитів, 

Михайло Мороз усе ж таки кілька місяців перебував у в’язниці, тож його 

звинувачення проти митрополита Василя Липківського, Володимира 

Чехівського та інших діячів УАПЦ були сформульовані в контексті 

майбутнього процесу “СВУ”. Таким чином, його планували використати як 

свідка, як “колишнього” церковного діяча. З іншого боку, при оцінці 

критичних свідчень, які подав Михайло Мороз, слід враховувати його 

ставлення до УАПЦ після залишення посади голови ВПЦР через конфлікт у 

1924 р. з митрополитом Василем Липківським. 

Щодо уточнення дати смерті Михайла Мороза, то у ГДА СБ України 

вдалося віднайти “Обзорную справку”, яку підшито у справу діяча УАПЦ 

Костянтина Бутвиненка № 42180, де зазначено, що М. Мороз був“арестован 4 

отд. УНКВД Черниговской обл. 15 апреля 1938 г. и 29 августа 1938 г. 

решением тройки при Киевском облуправлении НКВД УССР осуждён к ВМН 

— расстрелу с конфискацией имущества”. 

Михайла Мороза розстріляли 28 вересня 1938 р. Таким чином, його 

критичні свідчення щодо УАПЦ під час процесу “СВУ”, які він сформулював, 

очевидно, під впливом особистої образи на митрополита Василя Липківського 

і Володимира Чехівського, не відвернули смертного вироку. 

Єдина віднайдена на сьогодні архівно-кримінальна справа першого 

митрополита Київського і всієї України УАПЦ (1921– 1927 рр.), редактора 

часопису “Церква і життя”, автора богословських праць та перекладів 
                                                      
28 Див. док. № 150–168 // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2006. – № 1/2 (26/27). – С. 116–188. 
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богослужбових книг 29  Василя Липківського (роки життя: 1864–1937) вже 

неодноразово використовувалася в публікаціях сучасних українських 

істориків30. Вивчення величезної творчої спадщини українського митрополита 

становить цілий напрямок церковної і світської історіографії31. 

Судячи з мізерної кількості протоколів допитів, В. Липківського майже 

не допитували, а формували справу на підставі копій протоколів допитів його 

колишніх церковних співробітників. Ці документи й стали основою для 

звинувачувального вироку про “антирадянську діяльність” і засудження до 

розстрілу сімдесятирічного священнослужителя, який “являлся одним из 

руководителей националистической фашистской организации украинских 

церковников, проводил активную антисоветскую работу, был связан с 

заграничными эмигрантскими кругами и посылал им антисоветскую 

информацию”. У певному сенсі ця слідча справа 1937 р. була наслідком 

засудження УАПЦ на процесі “СВУ”. 

Головна увага при вивченні діяльності та життєвого шляху митрополита 

Василя Липківського зазвичай приділялася періоду відродження українського 

церковного життя (1917–1921 рр.). Особливо багато публікацій та досліджень 

присвячено проблемі скликання та проведення І Всеукраїнського 

православного церковного собору УАПЦ 14–30 жовтня 1921 р. у соборі Святої 

Софії Київської та пресвітерській хіротонії митрополита Василя. Але як 

представники української діаспори, так і сучасні дослідники цієї проблеми 

дуже мало уваги приділили подіям, пов’язаним із його діяльністю в останнє 

десятиліття життя 32  — від ІІ Всеукраїнського православного церковного 

                                                      
29Липківський В. Відродження церкви в Україні. 1917–1930. – Торонто: Добра книжка, 1959. – Вип. 160. – 335 

с.; Його ж. Історія Української православної церкви. Розділ VII: Відродження української церкви. – 

Вінніпеґ: Вид. накладом фундації Івана Грищука, 1961. – 181 с.; Його ж. Проповіді на апостольські 

послання. – Чикаґо: Православний українець, 1966. – 209 с.; Його ж. Проти наклепів, ніби УАПЦ прямує 

до унії (проповідь). – Нью-Йорк: Наша Батьківщина, 1967. – 16 с.; Його ж. Православна Христова церква 

українського народу. – Мюнхен: Православна церковна рада УАПЦ, 1951 (Репринт. вид.: Нью-Йорк, 1974). 

– 32 с.; Його ж.  Проповіді на неділі й свята. Слово Христове до українського народу. – Торонто: Укр. 

православне братство ім. митроп. Василя Липківського, 1988. – 609 с.; Його ж. Слово Христове до 

українського народу. Проповіді на неділі і свята. – К.: Біб-ка журн. “Пам’ятки України”, 1993. – С. 305–404. 
30Носко-Оборонів Т. Митрополит Василь Липківський — до 60-ліття розстрілу (27.ХІ.1937–27.ХІ.1997) // 

Визвольний шлях. – 1999. – Кн. 4. – С. 448–455; Пащенко В. Василь Липківський // Історія України в особах 

ХІХ–ХХ ст. – К., 1995. – С. 274–281; Пащенко В.О., Рибачук М.Ф. Першоієрарх нової української церкви 

митрополит Василь Липківський [1864–1937] // Укр. істор. журн.. – 1993. – № 2/3. – С. 48–57; Білокінь С. 

Смерть митрополита Липківського // Людина і світ. – 1992. – № 4. – С. 27–34; Українське православне слово. 

– 1992. – № 11. – С. 7–10; № 12. – С. 6–10; Зінченко А.Л. Визволитися вірою: Життя і діяння митрополита 

Василя Липківського. – К., 1997. – 423 с. 
31 Почасти історіографію життя та діяльності митрополита Василя Липківського викладено у: Преловська І.М. 

Перший Всеукраїнський православний церковний собор Української автокефальної православної церкви 
14–30 жовтня 1921 р.: короткий огляд історіографії проблеми // Історіографічні дослідження в Україні: Зб. 

наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р. Г. Симоненка / Ін-т історії України НАН України. – Вип. 11. 
– К., 2002. – С. 102–121. Основний перелік див. у бібліографії до видання: Зінченко А.Л. Визволитись вірою. 

Життя і діяння митрополита УАПЦ Василя Липківського. – К.: Дніпро, 1997. 
32  Див. розділи, присвячені митрополитові Василеві Липківському: Бурко Д. Українська автокефальна 

православна церква — вічне джерело життя. – С. 223–259. 
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собору УАПЦ (17–30 жовтня 1927 р.) до загибелі (27 листопада 1937 р.). Весь 

цей час митрополит, якого на згаданому соборі було “звільнено від тягаря 

митрополичого служіння” повинен був жити там, де відбувався процес 

остаточної руйнації його дітища — Української Автокефальної Православної 

Церкви. На жаль, архівно-кримінальна справа, заведена на Василя 

Липківського у жовтні 1937 р., де міститься, у тому числі, довідка про його 

розстріл у Лук’янівській в’язниці 33 , містить надто мало відомостей про 

останній період життя митрополита34. 

Згадки про останню архівно-кримінальну справу митрополита Василя 

Липківського присутні в дослідженнях сучасних українських істориків35. У 

1990-х рр. у вітчизняній історіографії сформувався цілий напрямок вивчення 

історії української православної церкви. Багато досліджень було здійснено 

вченими в діаспорі — із часу переїзду церковних діячів та вірних УАПЦ на 

Захід. Найбільше зусиль у цій справі доклала УАПЦ (соборноправна), яка 

виникла у 1947 р. в Німеччині, а також Українське православне братство імені 

митрополита Василя Липківського у США. 

До речі, одним із головних звинувачень ДПУ УСРР проти митрополита 

були зв’язки із закордонними організаціями. Справді, він активно листувався 

з діячами, які після поразки Української революції опинилися в еміграції — у 

Польщі, Західній Європі, Америці, Канаді тощо. Офіційними представниками 

УАПЦ у Західній Європі з благословення митрополита Василя були Євген 

Бачинський (1885–1978 рр.) та Сергій Шелухін (1864–1938 рр.), які надсилали 

повідомлення про церковне життя в Європі та виступали з інформаціями про 

УАПЦ у країнах перебування. У США та Канаді УАПЦ представляв 

архієпископ Іван Теодорович (1887–1971 рр.).  

Головним джерелом інформації про останнє десятиріччя життя 

митрополита Василя Липківського стали його листи, які він написав упродовж 

1933–1937 рр. до о. Петра Маєвського, архієпископа Івана Теодоровича, 

адвоката Василя Свистуна, о. Павла Корсуновського, до консисторії 

Української греко-православної церкви в Канаді тощо. Усього до адресатів 

дійшло 19 листів, решта загубилися. Листування розпочалося у неймовірно 

важкий для України 1933 р.36 

Після ІІ Всеукраїнського церковного собору УАПЦ 1927 р. шляхи церкви 

та її першого митрополита розійшлися. Останнє десятиліття життя (1927–1937 

                                                      
33 Див.: Зінченко А.Л. Визволитись вірою. Життя і діяння митрополита УАПЦ Василя Липківського. – С. 318. 
34 Див. док. № 169–181 // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2006. – № 1/2 (26/27). – С. 189–237. 
35 Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917– 1941 рр.): Джерелознавче 

дослідження. – К.: ДМП “Полімед”, 1999. – С. 252–253; Зінченко А.Л. Визволитись вірою… – С. 316–317. 
36 Липківський В. Листи (1933–1937). – Торонто: Вид. Укр. православного братства ім. митроп. Василя 

Липківського, 1980. – 167 с. 
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рр.) Василь Липківський провів у поневіряннях і злиднях, втрачаючи дітей і 

рідних, від нього відвернулися колишні співпрацівники. Величезне бажання 

служити українській церкві спонукало його навіть у страшні голодоморні роки 

(1932–1933 рр.) працювати над українським перекладом творів Іоанна 

Златоуста, богослужбових книг, недільних проповідей тощо. 

У цей час митрополит Василь, який жив разом із хворою дружиною, 

матір’ю та сестрою, відчував страшну скруту. При звільненні від 

“митрополичого тягаря” (1927 р.) йому було призначено пенсію від ВПЦР у 

розмірі 50 руб., але з листування зрозуміло, що він її так і не отримав. Дякуючи 

о. Петру Маєвському за грошову допомогу, митрополит пише: 

“Тут усі тільки й говорять і міркують про харчування; це й моя 

найперша турбота. Про такі речі, як молоко, масло, м’ясо, цукор нема вже 

чого й думати, а хоч би мати з півфунта хліба на сутки, хоч 1 пуд муки на 

місяць, на якого коржа або галушку, з півпуда круп на кашу, куліш та з 1 

фунт якого жиру на присмаку, що все становить на гроші приблизно 5 

долярів на місяць — то я був би цілком задоволений і принаймні турбота 

про хліб щоденний трохи втратила б свою гостроту”. 

Із квітня 1933 р. в кожному листі митрополит Василь писав про важку 

самотність:“З часу свого оселення на Солом’янці я майже ніколи в Києві не 

буваю, жию правжнім анахоретом, мало коли й на вулицю показуюсь. Ні з ким 

із сучасних церковних діячів я жодних стосунків не маю, ні з ким з них за весь 

час я навіть не разу не зустрічався, ніхто до мене не заходить і я ні до кого, і 

тому про стан церкви на Україні я не краще освідомлений тут на Солом’янці, 

ніж Ви там в Америці”. 

Василя Липківського заарештовували декілька разів. Уперше це сталося 5 лютого 1923 

р. у с. Михайлівці на Богуславщині. Тримали його в м. Богуславі при комендатурі ДПУ. У 

грудні 1925 р. заарештований у Харкові через листування ВПЦР із закордонними 

представниками УАПЦ Сергієм Шелухіним та Євгеном Бачинським. Перебував в 

ув’язненні 2 тижні. Іншим разом протримали місяць — від 10 липня 1926 р. Останній раз 

Василя Липківського було заарештовано у жовтні 1937 р. Причому постанову про арешт 

підписано 27 жовтня 1937 р. з наступним формулюванням:“Був активним учасником 

антирадянської фашистської організації українських церковників”37. 

Постанову по справі № 49329 підписав оперуповноважений ІV відділу Управління 

державної безпеки НКВС УРСР Гольдфарб. У ній вказувалося, що скоєні митрополитом 

“злочини” передбачені статтею 54-11 КК УРСР, а затримано його на підставі свідчень уже 

заарештованих і допитаних єпископів УАПЦ Самборського, Міхновського, Карабіневича та 

інших, що перебували у Лук’янівській в’язниці. Санкцію дав тимчасово виконуючий 

                                                      
37 Див. док. № 169 // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2006. – № 1/2 (26/27). – С. 189. 
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обов’язки начальника відділу по спецсправах прокуратури УРСР Аудрінг38. Хоча постанову 

про арешт було підписано 27 жовтня, протокол першого допиту митрополита датований 22 

жовтня 1937 р. 

Під час допитів оперуповноважений Гольдфарб формулював запитання таким чином, 

що начебто наявність “антирадянської організації церковників” вже повністю доведена і від 

Василя Липківського треба тільки формальне підтвердження того, що вже численними 

свідченнями “довели” єпископи УАПЦ Володимир Самборський, Юрій Міхновський, 

Костянтин Малюшкевич, Микола Карабіневич та інші ув’язнені ієрархи УАПЦ. Слідчий 

зачитував Липківському витяги з протоколів допитів, де про нього були записані показання 

саме такого змісту. 

Під час допиту Василь Липківський категорично відмовився від висунутих 

звинувачень і відкинув усі спроби нав’язати йому керівництво міфічною антирадянською 

організацією з метою приєднання України до Німеччини і Польщі. Він зазначив, що зачитані 

йому свідчення знайомих йому осіб не підтверджує і в жодних антирадянських організаціях 

участі не брав39 . Також категорично відкинув зв’язок УАПЦ з “СВУ”, сказавши, що 

Чехівського знав як церковного діяча, що УАПЦ не була “філією СВУ”. Слідчий 

наполегливо підводив його до висновку, що проти цих звинувачень заперечувати 

безглуздо:“Вы напрасно пытаетесь отделять церковную деятельность украинской 

автокефальной церкви и вашу личную от политики. Исторически доказано, что украинская 

автокефальная церковь была организована исключительно с целью создания легальной базы 

для антисоветской деятельности националистических элементов, группировавшихся вокруг 

церкви”, — твердив Гольдфарб. 

На всі зачитані йому звинувачення Василь Липківський із незмінною категоричністю 

відповідав, що ніколи не організовував ані “центрів”, ані “угруповань”, про “СВУ” дізнався з 

газет, усе життя займався тільки церковним служінням. Слідчі “працювали” із 

заарештованим майже місяць, представивши йому свідчення проти нього, вибиті з 

ув’язнених єпископів УАПЦ В. Самборського, Ю. Міхновського, К. Малюшкевича. Власне, 

сама справа Липківського — це копії протоколів допитів останніх, після яких уміщено 

звинувачувальний вирок від 20 листопада 1937 р. у справі Липківського Василя 

Костянтиновича за статтями 54-10, 54-11 КК УРСР. На початку повідомлялося про те, що IV 

відділом Управління державної безпеки НКВС УРСР було ліквідовано “націоналістичну 

фашистську організацію українських церковників” на чолі з її “керівником” — колишнім 

митрополитом УАПЦ Василем Липківським. Далі йшлося: 

“1. Являлся одним из руководителей националистической фашистской организации 

украинских церковников. 2. Проводил активную антисоветскую работу. 3. Был связан с 

заграничными эмигрантскими кругами и посылал им антисоветскую информацию. 

                                                      
38 Див. док. № 170 // Там само. – С. 190. 
39 Див. док. № 171 // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2006. – № 1/2 (26/27). – С. 191–196. 



“МУЧЕНИКИ І СПОВІДНИКИ ЗЕМЛІ ВОЛИНСЬКОЇ У ХХ СТ.” 

60 
 

Признал только, что он был организатором сбора подписей на восстановление украинских 

церквей и поддерживал связь с украинскими епископами, находящимися в эмиграции”40. 

За вироком “трійки” НКВС УРСР від 20 листопада 1937 р. митрополита Василя 

Липківського було розстріляно у Лук’янівській в’язниці. Сталося це 27 листопада 1937 р.41 

Так закінчилося страдницьке життя засновника Української Автокефальної 

Православної Церкви, видатного проповідника й історика церкви митрополита Київського і 

всієї України Василя Липківського. Добре ім’я страченого ієрарха намагалися воскресити 

діячі діаспори, зокрема, Українське православне братство імені митрополита Василя 

Липківського у США й Канаді. Саме завдяки зусиллям тих, хто пам’ятав про відродження 

Української Церкви, вийшли друком праці митрополита, які були вивезені з України. У 2007 

р. відбулася конференція, присвячена 70-й річниці загибелі Василя Липківського42. 

Окрім архівно-кримінальних справ проти очільників УАПЦ (УПЦ), опубліковано 

матеріали проти інших діячів цієї Церкви, які в різні роки брали участь в її розбудові. Весь цей 

комплекс джерел значно розширює коло досліджуваних наукових проблем43. 

Таким чином, пошук, дослідження і публікація архівно-кримінальних справ проти 

діячів УАПЦ (УПЦ) має важливе значення при з’ясуванні причин ліквідації української 

церкви у 1937–1938 рр., чільним діячам якої інкримінували антирадянську діяльність, зв’язок 

з українського еміграцією з метою “шпигунства” та організації підпільних осередків задля 

“повалення радянської влади” і проголошення самостійної України. 

 

 

 
 

 

                                                      
40 Див. док. № 178 // Там само. – С. 234. 
41 Див. док. № 179–180 /// З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2006. – № 1/2 (26/27). – С. 235–236. 
42Преловська І. Усунення митрополита Василя Липківського від церковного служіння: передумови і наслідки 

// Служіння і спадщина митрополита Василя Липківського: Матер. Всеукр. наук. конф. Київ, 17 листоп. 

2007 р. – К., 2008. – С. 81–114. 
43 Див. док. № 182–209 // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2006. – № 1/2 (26/27). – С. 238–310. 
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ЖИТТЯ ТА ПОДВИГ ВОЛИНСЬКОГО НОВОМУЧЕНИКА 

XX СТОЛІТТЯ ПРОТОІЄРЕЯ ВОЛОДИМИРА МИСЕЧКА 

(1903–1943) 

 

Статтю присвячено огляду життєпису, діяльності та мученицькій 

смерті священика Володимира Мисечка, волинського новомученика XX ст. 

Ключові слова: прот. Володимир Мисечко, Анастасія Мисечко, Клавдія 

Бачинська, німецька окупація Волині (1941–1943 рр.), репресії, канонізація 

 

“Як сонце ясне, як яскрава рання зоря, 

засяяла велична пам’ять святих, 

які в землі нашій просіяли, усіх нас просвітлюючи 

й зігріваючи серця наші, 

до наслідування життя їхнього побожного 

та до щирості у вірі” 

(Cідальний полієлейної служби) 

 

Суд над покійними творить Господь. Він один відає долю, уготовану 

кожному з нас. Але Церкві, яка є “стовпом і утвердженням істини” (1 Тим. 3, 

15), відкривається, що деякі зі спочилих стали достойними перед Богом своїм 

життям, досягли вічного блаженства і заступництва за нас перед Його 

Престолом. Визнання того чи іншого спочилого святим, зарахування його до 

сонму угодників Божих, називається канонізацією. До компетенції церковного 

права канонізація входить настільки, наскільки вона має на меті, як писав 

Євгеній Темниковський44: “дозволити вшановувати Церкві її померлого” [18, 

с. 4]. Отже, канонізація – це акт, яким Церква встановлює шанування певної 

особи святою. 

Яке значення має ця дія? У цьому акті не йдеться про “чудеса святого” 

або присвоєння цій особі якогось “ступеня”. Земна Церква також не претендує 

канонізацією надавати тій чи іншій людині надземної слави. Загалом акт 

канонізації не є звернений до небесної Церкви, а до земної, щоб закликати 

віруючих шанувати канонізовану особу як “друга Христа” (Ін. 15, 14). Силою 

цього акта-постанови молитва вірних за спокій душі спочилої особи, панахида, 

                                                      
44 Темниковський Євгеній Миколайович (1871–1919) – проф. церковного права в Харківському 

університеті. 
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перетворюється в молитву за живих, адресовану до цієї ж особи (молебень). У 

цьому й полягає та основна різниця, яку творить православна практика між 

звичайними спочилими вірними й тими, які є канонізовані. 

Історія Церкви – це історія святості. XX століття в цьому сенсі є однією 

із найсумніших сторінок церковної історії. Давши світу величезну кількість 

святих, Українська Православна Церква не мала можливості проводити 

канонізацію. Із 1917 і до 1988 року Російська Православна Церква офіційно 

було канонізувала тільки чотирьох подвижників45 , але не через внутрішнє 

моральне відчуття віддати належне цим подвижникам, а через вплив інших 

країн, оскільки це мало значення для зовнішньої політики СРСР. 

1974 року до Синоду Російської Православної Церкви надійшло 

звернення Священного Синоду Православної Церкви в Америці з проханням 

про канонізацію просвітителя Америки митрополита Московського і 

Коломенського Інокентія (Веніамінова) (1795–1879). Розглянувши це 

прохання, Священний Синод заснував комісію для вивчення матеріалів з 

життя святого, і в результаті 6 жовтня 1977 року проголосив митрополита 

Інокентія (Веніамінова) святим, зарахувавши його до лику рівноапостольних 

[13, с. 103]. Аналогічно вирішилося питання і з канонізацією святителя 

Миколая (Касаткіна) (1836–1912), архієпископа Японського, яка завершилась 

постановою Священного Синоду Російської Православної Церкви від 10 

квітня 1970 року [14, с. 59]. Його канонізація підкреслювала присутність 

Російської Православної Церкви, а отже, і Радянського Союзу в Японії [21]. 

Однак із факту існування канонізованих святих не варто робити висновку, 

що лише ці особи є святими. Господь усіх закликає бути “святими й 

непорочними” (Еф. 1, 4), і багато є таких, які слухають цього голосу й 

намагаються жити в Христі, але слава їхня залишається невідомою для нас у 

цьому світі. Подібно до того, як невідомою залишалася страдницька доля 

одного з тисяч українських новомучеників – протоієрея Володимира Мисечка 

(1903–1943). 

Актуальність запропонованої теми зумовлена складністю та невеликою 

кількістю матеріалів і досліджень з питань канонізації тих українських 

мучеників, які постраждали в часи гонінь і репресій з боку фашистської 

Німеччини або більшовицької Росії на території Волині середини XX століття. 

                                                      
45 Митрополит Московський і Коломенський Інокентій (в миру Іван Овсійович Попов-Веніамінов) (1795–

1879) – у 1977 році був прославлений Російською Православною Церквою як православний святий; 

архієпископ Японський Миколай (в миру Іван Дмитрович Касаткін) (1836–1912) – канонізований Російською 

Православною Церквою у 1970 році й має чин рівноапостольного; святий Іоанн Російський (1690–1730) – 

канонізований Константинопольською та Елладською Церквами, був внесений у списки святих в Російській 

Православній Церкві 1 липня 1962; преподобний Герман Аляскінський (в миру Герасим Іванович Зирянов) 

(1756/1757–1836) – канонізований Американською Православною Церквою 9 серпня 1970 року, визначенням 

Священного Синоду Російської Православної Церкви від 1 грудня 1970 ім'я преподобного Германа 

Аляскінського було включено до місяцеслова. 
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Джерельну базу дослідження становлять архіви областей історичної 

Волині (ДАВО, ДАРО, ДАТО) 46 , листи Анастасії Мисечко – дружини 

священика Володимира Мисечка, а також спільні спогади його дітей, родичів, 

друзів і знайомих, що лягли в основу книги “Життя для добра” [2], яку 

написала і видала дочка вбитого священика Клавдія Бачинська. 

Народився майбутній подвижник 4 січня 1903 році в селі Вовкошів (тепер 

Гощанський район Рівненської області), у багатодітній селянській родині 

Корнія і Тетяни Мисечків. Закінчивши початкову школу в Межиріччі навесні 

1922 р., пішки вирушив до Крем’янця (тепер Тернопільської області) для 

вступу в духовну семінарію. Екзаменаційна комісія рекомендувала поселити 

Володимира, як бідного студента з багатодітної родини, у монастирі разом з 

монахами. Навчання в духовному закладі юнаку давалося легко, і після 

закінчення першого курсу семінарії його стали наймати репетитором до дітей 

заможних батьків. Це був перший заробіток молодого студента. Гроші 

витрачав лише на їжу, одежу та книги. Крім цього, самостійно оплачував 

навчання. Однак як “найбіднішого і кращого в навчанні та поведінці” [2, с. 21] 

викладачі вирішили звільнити його від оплати за навчання і взяти Володимира 

на утримання семінарії. 

Роки навчання були наповнені різноманітною працею: навчанням, 

репетиторством, побутовими справами та різними роботами за вказівкою 

керівника бурси. Влітку, коли всі студенти їхали додому на канікули, 

Володимир Мисечко їздив на далекі парафії, де ніс послух читця. З місцевих 

селян організовував церковні хори і “разом співали Літургію українською 

мовою” [2, с. 21–22]. 

У ті часи серед семінаристів особливо було популярним одружитися з 

дочкою священика, адже у майбутньому тесть допоможе закінчити семінарію 

або навіть візьме молодого священика на свою парафію. Однак Володимир не 

слухав порад друзів і йшов своєю дорогою. Так, одного зимового вечора він 

вперше зустрів дівчину, в яку відразу закохався. Це була його майбутня 

дружина Анастасія Михайлівна Грик, “молода панянка, що розмовляла 

російською мовою, бо не могла вимовити жодного слова по-селянськи” [2, 

с. 22]. Володимир, закохавшись у нерівну йому за станом дівчину-панянку, яка 

не звертала на нього жодної уваги, молився і постив. Його закоханий погляд, 

ввічливість, вроджена інтелігентність і Божа допомога вирішили подальшу 

долю Володимира та Анастасії. В одну з безсонних ночей він написав листа 

“милій Асі” (так він її називав. – Авт.), на який і отримав довгоочікувану 

відповідь. Так поступово формувалась його життєва позиція. Всього 

вісімнадцять листів, з них дванадцять листів отця Володимира Мисечка і п’ять 
                                                      
46Державний архів Волинської (Рівненської), (Тернопільської) області. 
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листів Анастасії Грик, листи, які відкривають “чистоту помислів, віру в 

Господню ласку, турботу про родину і розповідають про долю священика та 

його надію на дівчину, яка підтримала б його у житті” [2, с. 24]. 

Всі ці листи Анастасія Павлівна зберігала аж до своєї смерті. З молитвою 

і вірою у Божу допомогу Володимир з молодшим братом, який також вчився 

у семінарії, у позиченому костюмі пішов свататись. Просити руки і серця 

дочки відставного полковника царської армії, людини інших життєвих 

поглядів і позицій, здавалося б, було нерозумно і безглуздо, однак яким дивом 

їм, простим хлопцям, вдалося вмовити шістдесятидворічного батька – тільки 

одному Богу відомо. Володимир не мав навіть за що купити обручку для 

нареченої. Батько і мати Анастасії бажали щастя для дочки і побачивши, що 

семінарист щиро любить їхню дитину, погодились віддати її заміж за 

Володимира. Так, з Божою допомогою, завдяки щирій молитві і 

надзвичайному терпінню юний семінарист одружився з дівчиною, яку покохав 

один раз і назавжди. 

Закінчивши 1926 року в Крем’янці духовну семінарію, Володимир 

Мисечко в Почаєві єпископом Олександром (Іноземцевим)47 (1882/1887–1948) 

був рукопокладений в сан священика. Ректор Крем’янецької семінарії єпископ 

Симон (Івановський) (1888–1966)48 завжди ставився до молодого священика 

Володимира як до рідного сина. Саме він поселив його у монастирській келії, 

звільнив від плати за навчання, а тепер просив владику Олександра взяти 

молоде подружжя хоча б на якусь парафію. Єпископ Олександр (Іноземцев) 

призначив священика Володимира у Кобринський повіт (тепер Республіка 

Білорусь) на парафію у село Леліков. Тут священик Володимир повністю 

віддався праці для розвитку українського православ’я. Священики, виховані у 

Житомирській семінарії, ніяк не хотіли служити літургію українською мовою. 

Вони шукали різні причини: то не вистачало богослужбової літератури, то 

часу підготуватись до служби українською мовою, то парафіяни не виявляли 

бажання. 

Не забарився і випадок у селі Жабче Луцького повіту. Священику 

Володимиру надійшла телеграма від самого митрополита Варшавського 

                                                      
47Митрополит Олександр (в миру Миколай Іванович Іноземцев) (1882/1887–1948) – ієрарх Польської 

Православної Церкви. 
48  Архієпископ Симон (в миру Симеон Васильович Івановський) (1888–1966) – єпископ Польської 

Автокефальної Православної Церкви, пізніше – Української Православної Автономної Церкви Московського 

Патріархату. 24 березня 1924 року хіротонізований на єпископа Крем’янецького. Вікарій Волинської єпархії. 

Керівництво Варшавської православної митрополії призначило його ректором Волинської духовної семінарії 

у Крем'янці та намісником Крем'янецького Богоявленського монастиря, а дещо пізніше також членом 

Волинської духовної консисторії. У 1942–1944 рр. – архієпископ Чернігівський і Ніжинський УПАЦ МП в 

німецькій зоні окупації. 
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Діонісія (Валединського) (1876–1960)49, щоб він терміново їхав у село Жабче 

для “утихомирення селян” [2, с. 35]. Це було велике село, і згодом священик 

переїжджає з дружиною до Паридубів, звідки було легше доїжджати до села 

Жабче. Важким був шлях пастиря, бо село стало ареною однієї з сутичок так 

званої неоунії католиків з православними. Неоунія, або унія східного обряду, 

ставила за мету схилити православних волинян та білорусів до католицизму. 

Священик Володимир зі щирою вірою молився і навчав селян, які відійшли від 

віри батьків, що на Волинській землі від початку Хрещення Руси-України 

християнство східного обряду було непереможною силою у боротьбі з 

ворогами і злими силами. Селяни почали усвідомлювати свою провину перед 

пам’яттю батьків і перед Богом. 

Часто священик молився на вулиці, бо храм зсередини закривали 

католики. Молився до пізньої ночі. Є згадка про одну таку службу: “Була зима. 

Отець Володимир зняв шапку, привітався до однієї групи людей і до другої 

(православні і католики. – Авт.), став перед зачиненими дверима церкви й 

почав на весь голос молитися. До вечора він проспівав молебень до Пресвятої 

Богородиці, вечірню, а люди не розходились. Коли зовсім стемніло, 

душпастиря забрали на нічліг, тоді й розійшлися воюючі селяни… Раненько 

пастир пішов до церкви. Мав надію зайти до церкви, щоб всередині молитися 

у вівтарі, а не на холодному вітрі під дверима храму. Але його супроводжували 

обидва табори селян. Ставши на коліна перед зачиненими дверима, почав 

звершувати службу Божу: утреню, а тоді літургію. Парафіяни молилися з ним 

знову до темноти. І знову безсонна ніч з молитвами. Раненько знову біля 

церкви з молитвою на устах… Пастир впав на коліна і заплакав. Молився, а 

сльози самі стікали по холодних щоках. Відслужив літургію, посповідав і 

запричастив парафіян, що прирекли себе на голодування… Церкву поліція тут 

же опечатала. Отець прийшов до хати і відчув, що хворий – мав гарячку. По 

тілі почали виступати червоні плями, як опіки від кропиви. Завезли його 

селяни до лікарні у Луцьк, де поставили йому діагноз: кропивна лихоманка. 

До цього ще і запалення легень, горла, вуха, носа і очей. Лікували його довго, 

особливо повільно повертався зір” [2, с. 35]. 

18 грудня 1928 року в священика Володимира народився син, якого 

назвали Юрієм. Однак дружина після пологів захворіла – у неї почався сепсис. 

Антибіотиків у ті часи не було, і лікарі прийняли рішення: ввести в організм 

матері “живе срібло” – ртуть, від чого тіло її почорніло, але залишилася жива. 

                                                      
49  Митрополит Діонісій (в миру Костянтин Миколайович Валединський) (1876–1960)– польський та 

український православний церковний діяч, єпископ Кременецький, митрополит Православної Церкви в 

Польщі, один з активних прихильників створення УАПЦ. Навесні 1944 року Собором єпископів УАПЦ у 

Варшаві був проголошений “Патріархом всієї України”. 
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Документи Волинської духовної консисторії, що зберігаються у 

Державному архіві Тернопільської області (ДАТО), засвідчують, що не всі 

призначення священика Володимира Мисечка зафіксовані консисторськими 

указами. Так, у документах ДАТО “Відомості про адміністративне 

переміщення, призначення і нагородження духовних осіб у повітах 

Волинського воєводства за 1928 рік” [11] наказу про неодноразове 

переміщення священика у село Жабче немає. 

З весни 1929 року сім’я Мисечків зажила спокійно у Паридубах. Мали 

своє господарство, на багатих луках випасались дві корови та овечки. Та 

недовго триває “затишшя”. Навесні 1931 року його родину посилають на 

парафію у село Вуйковичі Горохівського повіту (тепер село Залужне 

Горохівського району Волинської області). Тут 2 листопада 1932 року 

народилася друга дитина священика Володимира – дівчинка Клавдія, а в 1935 

році – друга дочка Олена. На сьогодні (січень 2018 р.) зі всієї родини Мисечків 

залишилася в живих лише вона і зараз проживає в Словаччині. 

На початку 1930-х років на Волині набрав сили національно-визвольний 

рух. Десятого квітня 1932 року був хіротонізований митрополитом Діонісієм 

(Валединським) на єпископа Полікарп (Сікорський) (1875–1953)50. Владика 

Полікарп сприяв поширенню української мови у богослужіннях. Він часто 

об’їжджав свої парафії, знайомився зі священиками і мирянами. Священик 

Володимир Мисечко часто зустрічався з архієреєм і особисто просив у міліції 

дозвіл, щоб урочисто зустрічати владику. Приступивши до душпастирських 

обов’язків, священик Володимир викладав у школах Закон Божий 

українською мовою. Це не подобалось польській владі 51 . Священика 

позбавили зарплати за навчання у початкових школах парафії. Така поведінка 

поляків була зрозумілою, тому що польський уряд проводив політику 

окатоличення, і першим етапом цієї політики було тотальне впровадження 

польської мови. Діяла заборона навіть розмовляти українською мовою. У 

Державному архіві Волинської області зберігається лист до слідчого уряду 

державної міліції у Луцьку. У ньому вказано, що прибувши 1931 року в с. 

Вуйковичі священик Володимир Мисечко 1932 року розпочав боротьбу з 

керівниками шкіл у справі проведення молитви для дітей не польською, а 

українською мовою. У жовтні 1933 року під час розмови з керівником школи 

                                                      
50 Митрополит Полікарп (в миру Петро Дмитрович Сікорський) (1875–1953) – митрополит Української 

Автокефальної Православної Церкви в діаспорі. 
51Ще у 1919 році Західна Волинь опинилася під владою Польщі. 18 березня 1921 року представниками 

РРФСР і УРСР, з одного боку, та Польщі – з іншого, який формально закінчив польсько-радянський збройний 

конфлікт 1919–1920 років, санкціонував поділ українських і білоруських земель між Польщею і Радянською 

Росією та фактично анулював Варшавський договір 1920року [4, с. 337–366]. 
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у Вуйковичах священик вигукнув: “Земля це наша, а поляки нехай 

вибираються за Буг. Там їхнє” [6]. 

Однак були у Горохівському повіті такі священики-москвофіли, із 

чорносотенців, яким не до душі була українська мова богослужінь, та й взагалі 

церковна “політика” священика Володимира. Зібравшись разом, вони 

написали скаргу в Крем’янецьку консисторію на священика Володимира 

Мисечка, щоб місійна комісія звільнила його від обов’язків окружного 

місіонера. Відповідь не забарилася: “Комісія, вивчивши питання, розібралась 

і дійшла висновку щодо невинності отця Володимира Мисечка. Окрім того, за 

час розслідування, сімнадцять священиків обрали його благочинним” [12]. 

Місійна комісія доручила самому священику Володимиру, як благочинному, 

призначити замість себе іншого місіонера. 

Ситуація покращилась, коли контроль у церковному житті краю 

встановили українські посли і сенатори. Завдяки діячам української 

парламентської репрезентації Волині з весни 1934 року правлячим архієреєм 

Волинської єпархії призначено єпископа Олексія (Громадського) (1882–

1943)52. Багатьох благочинних реакціонерів і москвофілів було усунуто. Серед 

тих, хто прийшов на зміну, був і священик Володимир Мисечко. 

На початку 1942 року в м. Горохові Волинської області настоятелем 

Свято-Вознесенського храму і повітовим благочинним служив “протоієрей 

Мельников – затятий русофіл, який був у свій час членом чорносотенної 

російської організації "Союз російського народу"”53 [2, с. 67]. Парафіяни не 

любили його за важкий характер. Це невдоволення вилилось у справжній бунт, 

внаслідок якого “отця Мельникова з тріском вигнали” [19, с. 147]. Перед 

Великоднем 1942 року новому благочинному, уже протоієрею Володимиру 

Мисечку, надали двокімнатну квартиру в будинку на окраїні міста. 

Самовіддана праця священика увінчалася успіхом – збільшилась кількість 

парафій Української Церкви. Із парафіян, що мали вищу освіту, він знайшов 

декілька осіб, які мали бажання йти на пастирські курси, щоб стати в 

майбутньому священиками й очолити новостворені парафії. 

Горохівський комісар викликав до себе на прийом священика 

Володимира і запропонував йому під час проповіді у храмі розповідати 

парафіянам, що для перемоги над більшовиками необхідна їхня праця на 

користь Рейху і щоб добровільно люди зголошуватись їхати на роботу до 

Німеччини. В іншому разі застосовуватимуться репресивні методи. Також 

                                                      
52 Митрополит Олексій (в миру Олександр Якубович Громадський (1882–1943) – глава Української 

Автономної Православної Церкви в юрисдикції Московського патріархату, митрополит Волинський і 

Житомирський, екзарх України (з 25 листопада 1941 року). 
53 Російська радикальна націоналістична і монархічна політична організація заснована у листопаді 1905 в 

Санкт-Петербурзі. Після лютневої революції 1917 р. партія була заборонена [17]. 
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вимагалось дати вказівку всім священикам повіту, щоб і вони так діяли. На це 

протоієрей Володимир Мисечко відповів, що він не має права політичні 

питання змішувати з духовними, християнськими і що він дав обітницю 

служити тільки Богові, а тому виконує розпорядження тільки церковного 

керівництва і закликати людей у церкві, щоб добровільно їхали до Німеччини 

на страждання, не буде. Горохівський благочинний був прекрасним оратором, 

стояв на позиції, що священик не має права бути політиком, його поважали 

парафіяни і священики, і саме через це йому першому запропонували агітувати 

населення на добровільний виїзд до Німеччини. 

Взимку 1942–1943 років благочинний Володимир Мисечко отримав 

виклик-повідомлення до німецького комісаріату та єпархіального управління 

у місті Луцьку. У генерал-комісаріаті сказали, що додому в Горохів він не 

може повернутися, і нехай владика Полікарп (Сікорський) дає йому місце для 

служіння в іншому місті чи селі в межах 50 км від Горохова. Тоді церковна 

адміністрація знаходилась у Луцьку, а райхскомісаріат у місті Рівному 

очолював відомий своєю ненавистю до українців райхскомісар Еріх Кох54. 

Архієпископ Полікарп (Сікорський) направив протоієрея Володимира 

Мисечка у Рівненсько-Крем’янецьку єпархію. Владика Платон (Артемюк) (?–

1951)55, який з серпня 1942 року керував Рівненсько-Крем’янецькою єпархією 

УАПЦ, радо прийняв священика Володимира, призначив третім священиком 

у Свято-Воскресенський собор і з дозволу райхскомісара обрали його до 

єпархіального управління [15]. Тепер, без дозволу німецької влади, він не міг 

виїхати з Рівного. Однак одержавши дозвіл для поїздки в єпархіальних справах 

до адміністрації УАПЦ у Луцьку, протоієрей Володимир Мисечко мав надію 

побачитись із сім’єю у Горохові та перевезти її у більш безпечне місце. 

Настоятелем у Свято-Воскресенському храмі на той час був протоієрей 

Василь Варварів, обов’язки другого священика виконував протоієрей Ананій 

Теодорович. Соборні архієрейські служби завжди відбувалися за участю 

протодиякона Віталія Коваленка, архієрейським хором керував диригент 

Володимир Листопад. З документів Рівненського Свято-Воскресенського 

собору дізнаємося, що парафіяни часто зверталися до священика Володимира 

з проханням охрестити їхніх дітей: “28 лютого 1943 р. він (прот. Володимир 

Мисечко. – Авт.) здійснив таїнство хрещення дитини, яку нарекли Олексієм” 

                                                      
54 Еріх Кох (1896–1986) – вищий партійний функціонер НСДАП. Відомий своєю жорстокістю і 

брутальністю, користувався серед керівництва НСДАП та німецьких військових славою “другого Сталіна”. 

Альфред Розенберг, німецький нацистський лідер, рекомендував Коха на посаду райхскомісара Росії, де 

окупаційний режим мав бути жорсткішим, ніж на іншій території Радянського Союзу, але за прямим 

розпорядженням Гітлера був призначений райхскомісаром України. 
55 Єпископ Рівненський, вікарій Волинської єпархії (1942) в юрисдикції Української Автокефальної 

Православної Церкви (заснованої митрополитом Полікарпом (Сікорським)). Після другої світової війни – 

єпископ Автокефальної Української Церкви в Канаді. 
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[7]. “Війна позбавляла новонароджених найдорожчого, і якщо у дитини не 

було батька, то священик, символічно, називав охрещуваного Володимиром” 

[8]. У вільний від богослужіння час священики займались перекладом 

необхідної духовної літератури із слов’янської на українську мову. Священик 

Володимир перекладав акафіст до святителя Миколая Мир Лікійських 

чудотворця. 

Останнє повідомлення про протоієрея Володимира Мисечка говорить 

про те, що попри застереження нацистів він брав активну участь у житті 

Церкви: “Дня 30-го місяця червня 1943 року в Рівненському кафедральному 

соборі, при участі вчительського персоналу й дітей усіх початкових шкіл м. 

Рівного, преосвященний Платон у співслужінні соборного духовенства й при 

співі архієрейського хору урочисто відслужив подячний молебень на 

закінчення шкільного року. Діточки в кількості до шестиста прийшли майже 

всі з квітами, а дівчатка з віночками на головах. Принагідне слово до дітей 

виголосив протоієрей Володимир Мисечко, а наприкінці молебню владика 

привітав учителів і дітей із закінченням тяжкого шкільного року” [9]. 

Зберігся лист від 31 березня 1943 р., останній лист протоієрея 

Володимира, в якому він пише: “Мої дорогі Асінько (дружина Анастасія. – 

Авт.) і дітки. Вже другий день сиджу в Луцьку і їду до Вас у гості і так крок 

вперед, два назад. Сьогодні навіть виплакався порядно. Бути під хатою і не 

зайти, не одвідати... Я ще так не відчував того горя ніколи за свої 40 літ, як 

сьогодні. А часи лукаві! Уся наша земля Волинська в огні. І кому це вигідно і 

потрібно, що воно може принести, крім сліз і горя? …За одне дякую Богові, 

що ви здорові всі” [1]. Німецька влада не дозволила протоієрею Володимиру 

поїхати до сім’ї. Побувши два дні у Луцьку, повернувся до Рівного до своїх 

пастирських обов’язків. 

Навесні 1943 року на Рівненщині убивали, грабували, вішали, душили 

путами. Між окупантами і повстанцями почалася запекла боротьба. Поляки, 

які жили на Волині, пішли на службу до фашистської поліції й разом з німцями 

палили села. Йшла війна між радянськими, польськими партизанами й 

українськими повстанцями. Одні розбивали в’язниці, випускали на волю 

арештованих. Інші розбирали ділянку залізничної колії, а за це німці оточували 

село з усіх сторін, розстрілювали мешканців і палили хати. Сім’я священика 

Володимира Мисечка звільнила у Горохові помешкання для священика 

УАПЦ, який зайняв посаду попередника, і переїхала у с. Жажковичі 

Іваничівського району Горохівського повіту. Тут настоятелем храму був брат 

священика Володимира, протоієрей Василь Мисечко, з яким жили батьки. 

Стараннями владики Полікарпа (Сікорського) вже 7 травня 1943 року дружина 
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і діти протоієрея Володимира Мисечка переїжджають на постійне місце 

проживання до міста Рівного [2, с. 77]. 

Через два місяці після переїзду, 15 липня 1943 року, гестапівці 

ввірвалися до будинку Мисечків і всіх членів сім’ї “поставили лицем до стіни 

і зробили досконалий обшук” [2, с. 83]. Із спогадів дочки протоієрея 

Володимира Клавдії Бачинської: “Заглядали в креденс, шухляди стола, нам 

світили ліхтариком у вічі. Татко підійшов до сестри, що спала на високому 

ліжечку – хотів поцілувати, але німець не дозволив нагнутись до ліжка. На 

прощання татко сказав тільки: “Оставайтесь з Богом! Ростіть чемними і 

справедливими”. Поблагословивши здалека нас і заклавши руки за спину, 

пішов з хати, а за ним також і мама. Отак ми навіки розстались з дорогим 

татком. Брат Юрко зразу ж вийшов за ними і бачив, як їх повезли легковою 

машиною. Настав ранок. Ми сиділи з сестрою і плакали. Пішов Юрко під 

гестапо, а потім до владики Платона розказати, що сталося вночі. Владика вже 

знав, що татка заарештували. Потішив, що батьки повернуться, бо це якесь 

непорозуміння. Аж на другий день прийшла мама, одна. Відпустили з гестапо. 

А татка відправили до в’язниці. Мама бачила через вікно, як він йшов вулицею 

спокійно, повільно, із хрестом на грудях, а за ним два есесівці. Так через ціле 

місто повели його до в’язниці. Помістили у камеру, вікна якої виходили у двір. 

Виходила мама з нами у парк, чекаючи, коли із в’язниці будуть вести в’язнів 

на допити у службу "SS". Але жодного разу нашого татка не вели через парк 

на допити. Ми кожного дня сиділи збоку і спостерігали, скільки ведуть туди, 

а скільки назад. Так проходили літні дні. Ми всі в ті важкі роки ставали на 

молитву до святого Серафима Саровського, промовляючи тричі "Отче наш", 

"Богородице Діво", "Вірую". Молилися ми за нашого татка як за живого. 

Молилися, як його не стало. Тільки тепер усвідомлюю, що ми весь час 

протягом нашого життя відчували невидиму батьківську опіку. Кожного 

понеділка біля в’язниці збиралось багато людей. Тоді приймали передачі з 

продуктами і одежею. Вивішували список в’язнів, для яких приймали 

передачу, і віддавали порожній посуд та брудну білизну. Одного разу татко 

передав свою чорну рясу і більше нічого. Вся ряса була у плямах крові, весь 

перед залитий кров’ю зверху донизу і рукави. Ми перещупали, передивились 

всі шви-рубці і знайшли маленьку записочку, всього декілька слів. Татко 

просив, щоб мама пішла до прокурора, бо він не винен в чому його 

звинувачують. Мама вирішила йти до нього просто так, з голими, як кажуть, 

руками. Ми дуже переживали, аби її там не заарештували. Вийшла вона від 

прокурора дуже швидко. Він розмовляв без перекладача російською мовою. 

Сказав, що знайомий зі справами священиків, що вони не винні і їх випустять. 

Дійсно, деяких в’язнів, в т.ч. священиків, звільнили з в’язниці. Серед 
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звільнених був професор Іван Власовський, який написав і видав в Америці 

“Нарис історії Української Православної Церкви” у п’яти томах [5], а також 

Василь Березовський. З паном Березовським моя сестра Леся Мисечко 

зустрілась у Словаччині, через 40 років після того, як він востаннє бачив отця 

Володимира. У Словаччині вони ходили до православної церкви і через 

спільних знайомих познайомилися. Переконавшись, що пані Леся є дочкою 

отця Володимира Мисечка, він розказав їй те, що мучило його протягом 

багатьох років. Розповідь була хвилююча – оповідач і слухачка плакали” [2, с. 

83–85]. 

Про ці важкі події та все пережите у Рівному опубліковано у статтях 

дружини протоієрея Володимира матушки Анастасії 56 : “Було так. Після 

вранішнього туалету всіх невільників вигнали у коридор в’язниці, вишикували 

у два ряди. Німець вийшов і пояснив в’язням, що вони зараз будуть робити 

екзекуцію 57  непослушному в’язневі отцю Володимиру. Їм роздали кому 

залізні прути, кому дерев’яні кийки і попередили, якщо хтось із них не вдарить 

священика, то стане за ним і всі будуть його також бити палицями. Вивели 

отця в чорній рясі, замученого, видно, вимордуваного. Він став іти між тими 

рядами в’язнів, озброєних прутами. Вони били, а він, зігнувшись, закривши 

голову, йшов, аж упав. Підняли його два есесівці і далі погнали бігцем. Кожен 

із в’язнів хотів жити і вирватись з того пекла, тому сипались на отця удари. 

Через кілька кроків отець знову впав. Відлили холодною водою. Знову пішов 

і знову посипались на нього удари з обох боків. Відливали водою, але отець 

лежав у крові без ознак життя. Напівмертвого отця Володимира затягнули до 

камери. Там допомогли йому одужати. Жив у камері, де стояв запах крові та 

стогін катованих людей. Прожив отець Володимир Мисечко до 15 жовтня 1943 

р. Тоді, на другий день по святій Покрові, розстріляли 33 в’язнів з рівненської 

тюрми і спалили у піщаному кар’єрі села Видумка. Після свята Покрови (15 

жовтня) через те, що падав дощ з пронизливим вітром, пішла мама під 

в’язницю сама, а ми, діти, залишились вдома. Повернулась під вечір... Сама не 

своя. Розповіла нам, що татка розстріляли. Вона була в селі Видумка і одна 

жінка завела її на горище свого дому, звідки бачила усю ту страшну картину 

людської страти” [2, с. 85, 87]. 

Цікавим є те, що у Державному архіві Рівненської області, де 

зберігаються підпільні видання різних часописів, інструкції, листівки, 

                                                      
56Мисечко Анастасія Михайлівна, матушка. Ряса, окроплена кров'ю священика // Дзвони Волині [Вісник 

Волинської єпархії УПЦ МП]. – Луцьк, 1992. – Ч. 4. – 13–28 лютого. – С. 1, 3; Мисечко Анастасія, матушка. 

Борозни на душі // 3 криниці печалі. Збірник спогадів-документів. Серія книг “Реабілітовані історією”. Вип. 

1. –  Рівне, 1993. – С. 38–42; Тяжкі спомини матушки Мисечко // Успенська вежа. – Львів, 1994. – Лютий. – С. 

5. 
57Екзекуція (лат. executio – виконання) – виконання вироку (про смертну кару чи тілесні покарання). 
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протоколи і т. д., слідів про розстріляних 1943–1944 рр. не було. Лише 

нещодавно стало відомо, що виходив підпільний часопис “За самостійну 

Україну”. У ньому за 24 жовтня 1943 року повідомлялось: “Нові жертви 

німецьких катів. Послідовно здійснюючи програму фізичного знищення 

українського народу, гестапо 15 жовтня 1943 року знову розстріляло в 

Рівненському кар’єрі 30 українців. Серед них Микола Малюжинський, 

священик, помічник митрополита Полікарпа (Сікорського) в Луцьку, 

Володимир Мисечко (священик з Горохова), Харитя Кононенко (заступник 

голови Рівненського самодопомогового комітету), Анатолій Довгопільський 

(директор Рівненського українського театру), Ганна Мартинюк з донькою 

Тамарою, Харитон Байдан (директор Рівненського міського кооперативу), 

Леонід Збожек (службовець Уряду Праці)” [16]. За даними комісії, яку 

назначив радянський уряд, у цьому кар’єрі (тепер вул. Степана Бандери, м. 

Рівне) було знищено три тисячі чоловік [10]. 

Після тієї страшної страти сім’я протоієрея Володимира Мисечка жила 

у різних містах і селах. Усі його діти отримали вищу освіту. Матушка 

Анастасія працювала до пенсії санітаркою в лікарні й жодної допомоги від 

держави чи церковної адміністрації не отримувала. Померла 2 січня 2001 року 

у Львові на 96-му році життя. У Млинівцях процесією тіло покійної разом із 

прахом (попелом) протоієрея Володимира Мисечка занесли від її оселі до 

Благовіщенського храму, де вони вінчались у 1927 році. 

Так завершився тернистий шлях протоієрея Володимира Мисечка. Його 

життя – хресна дорога до самостійної України. Він щиро вірив у необхідність 

своєї праці для захисту українців від інтервенції більшовиків і нацизму. Вірив, 

що Україна стане незалежною державою, і все своє життя цю віру передавав 

іншим у своїх проповідях, вкладаючи у слово свою душу. 

Життя та подвиг протоієрея Володимира Мисечка залишаються 

практично маловідомими для українського православ’я. Спеціаліст з історії 

православ’я в Україні Володимир Георгійович Підгайко вніс пропозицію до 

Священного Синоду РПЦ щодо канонізації протоієрея Володимира Мисечка і 

зарахування його до лику новомучеників. На електронній сторінці 

Православного Свято-Тихонівського гуманітарного університету в розділі 

“Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на 

Русскую Православную Церковь в XX веке” [20] під 1943 роком знаходимо 

його, протоієрея Володимира Мисечка, українського священика, який все своє 

життя прагнув незалежної України й Української Церкви, звершував служби 

українською мовою. А тепер російський новомученик... 

Нам відомі імена багатьох угодників Божих. Однак разом з іменами 

відомих святих багато тих, чиї імена й подвиги залишилися невідомими для 
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світу. Щороку, в другу неділю після сходження Святого Духа на апостолів, 

Православна Церква святкує пам’ять як усіх святих Вселенської Церкви, так і 

всіх святих землі Української. Це святі, які своїми подвигами, своїми добрими 

ділами примножили славу Української Православної Церкви. Основна ідея й 

мета цього свята – молитовно прославити і побожно вшанувати в один день 

високий подвиг різноманітного служіння Богові в правді та святості всіх 

відомих і невідомих святих, серед яких і волинський мученик, священик і 

сім’янин, проповідник і патріот, борець за українську мову і незалежну Церкву 

– протоієрей Володимир Мисечко. 

Наслідуючи чесноти мучеників як дороговказ, пам’ятаймо слова святого 

апостола Павла: “Тому i ми, маючи довкола себе таку хмару свiдкiв, скиньмо 

з себе всякий тягар i грiх, який нас обплутує‚ i з терпiнням підемо на подвиг‚ 

який чекає на нас” (Євр. 12, 1). 
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протоієрей Олександр КУЛИК, 

настоятель Свято-Параскевської парафії  

с. Дядьковичі, 

магістр богослов’я 

 

СЛУЖІННЯ АРХІМАНДРИТА МЕФОДІЯ 

(СИБІКОВСЬКОГО) ПІД ЧАС НАЦИСТСЬКО-

БІЛЬШОВИЦЬКОГО ТЕРОРУ  

ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО ДУХОВЕНСТВА 

 

“Будь вірним до смерті, 

і Я дам тобі вінець життя” 

(Одкр. 2:10) 

 

Серед славетних імен борців-священнослужителів Українського 

Православ’я на Волині в ХХ ст. яскраво вирізняється досі маловідоме ім’я 

Олексія Сибіковського (архімандрита Мефодія), уродженця с. Решуцьк (нині 

Рівненського району). Його життя є прикладом пастиря-патріота рідної 

України та незалежної Церкви в ній [1, 3]. 

Народився майбутній пастир Олексій Агафангелович Сибіковський 20 

травня 1902 року. Ще маленьким хлопчиком Олексій разом з дідусем 

Михайлом любив ходити до храму. У 1921 році Олексій закінчує п’ять класів 

Рівненського реального училища. Наступним навчальним закладом, де випало 

студіювати отцю Сибіковському, стала Волинська Духовна семінарія в 

Крем’янці. В юнацькі роки ні полонізація, ні русифікація нашого краю не 

вплинули на формування світогляду майбутнього пастиря, а навпаки, 

переконали в доцільності мати свою незалежну державу Україна та Святу 

Українську Церкву в ній. Саме за це боровся і безвинно страждав від 

поневолювачів України її вірний син – Олексій Агафангелович Сибіковський. 

Із життєпису священика Олексія Сибіковського відомо, що його 

навчання у Волинській Духовній семінарії в м. Крем’янці тривало впродовж 

1921-1927 рр. Саме у цей період, незважаючи на польську окупацію, 

відбувалась відбудова української національної свідомості, розмосковлення 

Православної Церкви. Про тих перших вихованців семінарії, обдарованих 

сільських хлопців, однокурсників Олексія Сибіковського, які мали 

покликання служити Богові, проповідувати любов і доброту, розповідається у 

книзі Клавдії Бачинської “Життя для добра” [2]. Серед багатьох імен 

душпастирів патріотів-праведників, які навчалися в цей період, виринає 
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постать отця Миколи Малюжинського, який, як і отець Володимир Мисечко, 

був розстріляний нацистськими окупантами в 1943 році [3, 72-73]. 

1927-1930 рр. - курси православної теології при Варшавському 

університеті. Провчившись рік, 1 червня 1928 року Олексій Агафангелович 

одружується з донькою священика Віктора Тарановського, настоятеля Різдво-

Богородичної парафії с. Ясениничі – Зінаїдою Вікторівною Тарановською. 

Рукопокладення на священика (Таїнство священства) було звершено 7 липня 

1928 року. Після рукопокладення архієрей призначив отця Олексія 

помічником настоятеля церкви с. Ясениничі Рівненського повіту 

Дядьковицької гміни. Служив він переважно влітку, одночасно навчаючись у 

Варшавському університеті. 

Спочатку для о. Олексія душпастирська праця в Ясениничах не була 

складною. Діяльний та освічений священик зміг порозумітися з парафіянами, 

налагодити з усіма добрі стосунки. На жаль, у другій половині 30-х років 

родинні проблеми додали чимало клопотів: тесть, отець Віктор Тарановський, 

скаржився до консисторії на зятя, що той, мовляв, не дає належних для його 

утримання коштів. Також отруювала життя молодої родини нетактовна 

поведінка тещі. Також тесть не міг змиритися з тим, що його зять проводив 

бесіди з парафіянами рідною українською мовою, а не російською. З 1936 року 

о. Олексій служби Божі звершував українською мовою, викладав у сільських 

школах Закон Божий рідною мовою. Від початку проповіді при будь-якій 

церковній чи світській владі принципово виголошував лише українською 

мовою. Не боявся покарання від поневолювачів. Також активно проводив 

катехізацію серед молоді. 

Окрім цих випробувань та бід, що лягли на плечі священика, стається ще 

одна жахлива подія: навесні 1936 р. від блискавки згоріла церква (1783 р.). 

Після пожежі на території церковного подвір’я було натягнуто брезент-намет 

де звершував богослужіння о. Віктор. А о. Олексій звершував богослужіння у 

Свято-Параскевському храмі с. Дядьковичі. Храм у ті часи був переповнений 

молільниками, особливо молоддю. Місце під будівництво нового храму та 

хрест освятив отець Олексій при великій кількості парафіян. Терміново було 

створено будівельний комітет, який займався відбудовою храму. Попри 

родинні негаразди о. Олексій знаходив сили продовжувати пастирську працю 

на належному рівні. Наприкінці 1938 року церкву в Ясениничах було майже 

завершено, залишилися лише внутрішні роботи. Після того як у 1937 році 

помер тесть о. Олексія, захворіла на сухоти його матушка Зінаїда. Невдовзі, в 

1939 році, вона помирає. Він залишився сам з маленькою донькою. Пізніше, 

коли дитина підросла, змушений був віддати її на виховання своїм батькам у 

с. Решуцьк [4, 47-52]. 
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У вересні 1939 року більшовики окупували Західну Україну і почали 

встановлювати на цих землях свою злочинну безбожницьку владу. Прихід 

радянської влади швидко усунув численні здобутки Української Церкви 1920-

1930-х років. У церквах відразу зникла українська мова, припинилася 

викладацька та видавнича діяльність. Парафіяльні школи влада закрила. Із 

загальноосвітніх шкіл було усунуто вивчення релігії, а замість цього введено 

інтенсивну антирелігійну пропаганду. На парафії на священиків накладали 

непосильні податки, закривали церкви та монастирі. Почалися арешти 

духовенства та церковно-громадських діячів, зокрема тих, хто за часів 

польського панування відзначався патріотичною діяльністю, працею на ниві 

освіти рідного народу. Серед перших кроків радянської влади було 

руйнування основ господарського функціонування парафій. Священиків і 

єпископів обкладено непомірними податками. 

Навесні 1940 року нова влада забрала останні землі, що перебували у 

користування церковного притчу. Тоді в працелюбного отця органи 

радянської влади відібрали 300 пудів хліба, 22 гектари церковної землі. 

Забрали “визволителі” і 25 вуликів на пасіці. Окрім того, вони змушували 

священика платити 5-6 тисяч рублів податку. Але морально-духовне терпіння 

було важчим від матеріального. Несплату непосильних податків (окремо на 

священиків і на парафії) вважали “саботажем”, що карався ув’язненням [5]. 

Коли на Волинь прийшли гітлерівці, то о. Олексій, ризикуючи власним 

життям, вчинив як справжній християнин – врятував життя кільком 

радянським військовослужбовцям. Врятував не лише їхнє земне (фізичне) 

життя, але також їхнє життя вічне в Царстві Небесному, утвердивши у святій 

вірі православній. 

Тоді ніхто не припускав, що нацисти несуть насильство і терор не 

набагато менші, ніж комуністи. Тому в перші дні війни у містах і селах люди 

зустрічали німецьке військо як “визволителів”, вірячи, що незабаром настане 

свобода й омріяна державна незалежність. У Львові було проголошено 

незалежність України. З приводу цього було послання владики Полікарпа 

(Сікорського) від 10 липня 1941 року “До всіх українців сущих на Волині”. 

Виникла потреба в організації місцевої адміністрації у містах та селах. 

Приблизно наприкінці липня 1941 року, в неділю, після служби в церкві 

до о. Олексія в Ясениничі прибули 20-річний Степан Степанюк, відомий 

український націоналіст із села Дядьковичі, який до початку війни сидів у 

Дубенській в’язниці, та невідомий студент-галичанин. Вони запропонували 

священику скликати збори християн і обрати старосту села, а також оголосити 

народу про проголошення Самостійної України. Також о. Олексію було 

запропоновано виступити на цих зборах з промовою. Невдовзі в школі 
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зібралась велика кількість людей, перед якими було зачитано документ щодо 

проголошення Самостійної України, підписаний Степаном Бандерою. Також 

до присутніх звернувся отець Олексій з промовою, в якій привітав звільнення 

України від безбожної антинародної влади. Він закликав людей до укріплення 

своєї самостійної держави. Такі ж збори було проведено у селах Кривичі та 

Верхівськ, де священик виступив з подібною промовою. Безперечно, о. 

Олексій поділяв погляди ОУН і вірив у щасливе майбуття Незалежної 

Держави Україна. 

Окрім того, в перші дні німецької окупації о. Олексій Сибіковський 

отримав від правлячого архієпископа Олексія (Громадського) циркуляр, в 

якому він пропонував духовенству надати всебічну підтримку діям ОУН для 

створення Самостійної України. Це письмове звернення владики до віруючих 

отець Олексій зачитував у церквах сіл Ясениничі та Дядьковичі. 

Восени 1941 року в центрі села Дядьковичі українські патріоти 

встановили пам’ятник трикутної форми з тризубом. Освячення цієї 

символічної могили борцям за волю України при великій кількості людей 

здійснив о. Олексій. З поверненням червоної армії цю святиню було знищено. 

У 1941 році такі могили було зруйновано повсюдно. 

І вже на початку липня 1942 року отець Олексій приймає важливе 

рішення – стати ченцем. 

У вересні 1942 року владика Олексій призначає архімандрита Мефодія 

(Сибіковського) настоятелем Дерманського Свято-Троїцького монастиря. 

Варто зазначити, що це були нелегкі роки для Церкви в Україні через постійне 

втручання німецької влади у церковні справи та розгортання українського 

руху опору (УПА) на Волині. За найближчу до повстанців силу окупанти 

вважали Автокефальну Церкву. До священиків та вірних застосовували різні 

каральні заходи, однак це не могло зупинити зростання кількості парафій 

Української Церкви, тоді як автономісти втрачали авторитет в очах народу. 

Хоч тоді отець-архімандрит формально належав до Автономної Церкви, але 

був на проукраїнських позиціях і мріяв про подолання розділення. Свідченням 

цього є освячення пам’ятника полеглим за Україну в с. Дермань у тому ж 1942 

році. У січні 1943 року чимало священиків Автономної Церкви переходили в 

Автокефальну. 

У травні 1943 року сталася жахлива трагедія, що виразно уособила 

напруженість і складність тогочасного Волинського церковного життя. По 

дорозі з Крем’янця до Луцька потрапив під обстріл і загинув митрополит 

Олексій (Громадський), глава Автономної Православної Церкви. Убивство 

митрополита Олексія було вигідне як німецькій окупаційній владі, так і 

радянській стороні, адже вони всіляко намагалися перешкодити об’єднанню 
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Української Православної Церкви. Духовенство і Автокефальної, й 

Автономної Церков по всіх храмах Волині відслужило панахиду. 

27 квітня 1942 року численне духовенство і багато вірних вітали приїзд 

єпископа Платона (Артемюка). При брамі Дерманського монастиря зустріли 

владику братія монастиря з архімандритом Варлаамом на чолі, бо архімандрит 

Мефодій тоді перебував у Києві [6]. У травні 1943 року монастир повернувся 

до Святої Української Автокефальної Православної Церкви. 

Смерть владики Олексія та часті візити українських націоналістів у 

монастир порушили душевний спокій ченця. Наведемо витяг з кримінальної 

справи (протокол допиту 27 серпня 1948 р.: початок допиту о 21.50, закінчення 

о 01.20), в якому отець-архімандрит розповів слідчому про один страшний 

випадок з його життя. Варто зазначити, що для зменшення терміну покарання 

він міг навмисно вказувати на невідомих осіб, що змушували його вчиняти ті 

чи інші протиправні дії. 

“Приблизно у квітні місяці 1943 року мене в селі Дермані взяли озброєні 

бандити. Вночі повезли по селі і показали в одному місці повішену жінку. Це 

вони зробили, щоб залякати мене. … Я став боятися за себе, щоб не вбили 

мене, як владику Олексія, і тоді вирішив піти звідти у травні 1943 року. У селі 

Решуцьк допомагав батьку та жив там до лютого 1944 року. 4 лютого 1944 

року на проханню прихожан с. Олексин я став служити у церкві цього села, бо 

місцевий священик втік із німцями”. 

У червні 1943 року німці здійснювали масові арешти представників 

української інтелігенції, а 15-16 липня тимчасовому арешту було піддано сотні 

жителів міст Волині. У цей час було розстріляно понад сто українських 

православних священиків, зруйновано, а то й спалено багато сіл і церков. 15 

жовтня 1943 року німці розстріляли багатьох заарештованих у Рівненській 

в’язниці, серед них був співробітник митрополита Полікарпа отець Микола 

Малюжинський і член Рівненського церковного управління отець Володимир 

Мисечко. 

Наближення фронту до Волині змушувало єпископат Автокефальної 

Церкви готуватися до виїзду на Захід. На початку січня 1944 року евакуація 

стала неминучою. Владика-адміністратор Полікарп (Сікорський) виїхав з 

Луцька 13 січня. 

Отже, бачимо, що замість усамітнення й тихої молитви у монастирі 

отець-архімандрит зазнає ще більших скорбот і переслідувань звідусіль. Та 

попри всі складнощі, покладаючись на волю Божу, залишається на рідній 

землі. Крім того, незважаючи на прихід червоної армії, в Олексині відправляє 

служби українською мовою та підтримує зв’язок з українськими повстанцями. 
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На початку лютого 1944 року на території Волині з’явилася радянська 

армія. Німецькі війська відступали на Захід. З утвердженням радянської влади 

Московська патріархія прислала на українські осиротілі єпархії своїх 

єпископів. Більшовики запровадили в Україні новий адміністративний поділ 

на області та райони. Вже 3 липня 1944 року до Луцька прибув єпископ 

Волинський і Луцький, керуючий Тернопільською єпархією Миколай 

(Чуфаровський). На Україні замість колишнього Райхскомісаріату постав 

більшовицький Раднарком Української РСР. 

1945 року Волинсько-Луцька єпархія за визначенням новопоставленого 

(з лютого 1945 року) патріарха Алексія та російського Священного Синоду 

була перейменована на Волинську і Рівненську. До її складу ввійшли 

Волинська й Рівненська області. Єпископ Миколай (Чуфаровський) робить усе 

можливе для відновлення нормального церковного життя своєї єпархії: 

організовує єпархіальну консисторію, унормовує монастирське життя. Уже 1 

січня 1945 року за розпорядженням владики Миколая архімандрит Мефодій 

був переведений на посаду настоятеля Білівського скиту Клеванського району. 

Четвертого січня 1945 року приступає до виконання своїх обов’язків 

настоятеля Богородичного скиту на Білівських хуторах архімандрит Мефодій 

(Сибіковський). Псаломщиком при ньому був місцевий житель, який 

прослужив до травня 1946 року. Пізніше хором керувала черниця. Церковний 

хор при скитській церкві складався з 6-7 черниць і місцевих жителів. З цього 

часу НКВС через своїх сексотів, у тому числі й у рясах, пильно контролює 

життя і діяльність настоятеля монастиря. 

Уповноважений Ради у справах РПЦ по Волинській області М. Діденко 

та відповідні особи нагляду від партії та НКВС вважали, що єпископ Миколай 

(Чуфаровський) несумлінно виконував їхні інструкції стосовно переміщень 

“неблагонадійних” священиків, не сприяв активізації “патріотичної” 

діяльності серед духовенства та не поспішав виявляти серед священиків 

єпархії замаскованих автокефалістів, тому його було переміщено в центральні 

області Російської Федерації. А 1946 року на Волинсько-Рівненську кафедру 

прибув єпископ Варлаам (Борисевич). Через три роки сталінський режим 

заарештовує ченця Мефодія. На одному з допитів слідчий запитав отця: “Кого 

з видних націоналістів з Більова ви знаєте?”. На що заарештований відповів: 

“У цьому селі і в окрузі всі націоналістично налаштовані”. 

Навесні 1949 року уповноважений у справах релігії М. Діденко 

повідомляв своє Київське керівництво про Білівський скит, у якому 

нараховувалося 15 черниць. Найкраще, вважав чиновник, переселити їх у 

Корець, а в Білівських хуторах залишити тільки парафіяльну церкву. 
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Репресії на Волині набирали обертів. Для засудження достатньо було під 

час війни перебувати на окупованій німцями території або навіть мати сан 

священика. Більшості заарештованих у 1948-1949 рр. священиків висували 

звинувачення у співпраці з ОУН-УПА або антирадянській пропаганді. Не 

оминула така участь і архімандрита Мефодія (Сибіковського). Після його 

арешту монастир було закрито, і майже до проголошення незалежності 

України монастирські будівлі використовувалися “за призначенням”, а храм 

закрили [7, 59-68]. 

18 серпня 1948 р. отця-архімандрита заарештовано та проведено обшук 

келії. 27 серпня відбувся перший допит. 23 жовтня 1948 р. постанову на арешт 

було продовжено через те, що отець нікого не виказав. Вказував лише на тих 

людей, які вже в той час поневірялись у концтаборах. 18 грудня 1948 року 

йому було винесено вирок та визнано винним. Хоча сам отець обвинувачення 

визнав частково і того ж дня власноручно написав і подав апеляцію. Вирок 

винесено максимальний – “25 років з конфіскацією майна”, оскільки 26 травня 

1947 року набрав чинності указ про скасування смертної кари. І лише 

військовий трибунал Прикарпатського військового округу своїм визначенням 

від 10 січня 1949 року опротестував цей вирок і знизив міру покарання до 10 

років виправно-трудових таборів. 

Пройшовши крізь пекло концтаборів, отець Мефодій повертається у 

рідне село, зустрічається з рідними, яких не бачив багато років. Життя його та 

родини після ув’язнення було важким. Продовжувалося переслідування з боку 

органів КДБ, бо Сибіковських вважали “ворогами народу”, 

“неблагонадійними”. Однак доброго, чесного священика не зламали ніякі 

випробування. 

Після ув’язнення отримує призначення на парафію в місті Миколаєві, де 

живе і служить до упокоєння. Архімандрит Мефодій був добрим пастирем 

Христової Церкви. Скрізь і повсякчас не втрачав свого обличчя, пам’ятаючи 

слова святого апостола Павла, викарбувані на ієрейському хресті: “Будь 

взірцем для вірних у слові, в житті, в любові, в дусі, у вірі, в чистоті” (1Тим. 4, 

12). 

А для українських православних пастирів XXI століття надзвичайно 

актуальними є слова архімандрита Мефодія: “Єдиного я бажаю, щоб у нас у 

Церкві запанували єдність і любов, котра тепер у многих згасла” [8, 68-79]. 
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Падіння радянської тоталітарної системи та церковне відродження 

початку 90-х рр. серед іншого супроводжувалось прославленням мучеників і 

сповідників за віру Христову. Більшість із них стали об’єктами переслідувань 

в СРСР, окремі загинули в роки німецько-радянської війни. Процес 

поповнення хору святих, окрім богословської складової, мав політичну. Після 

об’єднання Московської патріархії з Російською зарубіжною церквою 

автоматично визнано канонізацію останнього російського імператора, царя 

Миколи II та його сім’ї. Прославлення царських осіб стало винятково 

політичною акцією керівництва РЗПЦ. Естафету сумнівних канонізаційних 

процесів намагалась перейняти Українська православна церква Московського 

патріархату. У 2007 р. у післямові до другого видання книги протоієрея 

Михайла Тучемського “По глухих закутках Волинського Полісся” тодішній 

ректор Волинської духовної семінарії о. Петро Влодек повідомив про збір 

Тернопільською єпархією УПЦ МП матеріалів для канонізації глави 

Автономної церкви митрополита Олексія (Громадського) [1, 157]. 

Припускаємо, що саме загибель владики 7 травня 1943 р. від рук українських 

повстанців мельниківського відділу відіграла головну стимулюючу роль для 

ініціаторів канонізації. 

Спробуємо оглянути життєвий і пастирський шлях владики Олексія 

(Громадського) і з’ясувати, чи суто церковні причини лягли в основу ідеї 

зарахування митрополита Олексія до лику святих. 

Владика Олексій (в миру Олександр Якович Громадський) був однією з 

найвідоміших і суперечливих постатей в історії Православної церкви Волині 

першої половини XX ст. Походив з родини псаломщика с. Докудово 

Білопідляського повіту [2]. Народився 14 листопада 1882 р. Яків та Євдокія з 

дому Каризовичів виховували дітей у побожному дусі — два сини присвятили 

себе пастирському служінню на ниві Христовій [3]. 

Олександр Громадський спочатку закінчив Холмське духовне училище, 

а опісля – духовну семінарію в Холмі. Значний вплив на формування 
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майбутнього єпископа мали ректор семінарії архімандрит Євлогій 

(Георгієвський). Саме тоді Громадському було прищеплено проросійські 

погляди. Утвердження в них відбулося під час навчання у Київській духовній 

академії у 1904-1908 рр. [4]. Академію Громадський закінчив успішно, 

захистив кандидатську роботу. 

Після одруження Олександр Громадський прийняв ієрейську висвяту в 

Холмі 30 липня 1908 р. Духовна влада вважала його доволі стійким борцем за 

російське православ'я, тому й призначила другим священиком Холмського 

собору. На початку вересня о. Олександру доручили завідувати церковними 

школами, а з грудня — він уже позаштатний член Холмської духовної конси-

сторії [5]. 

Восени 1909 р. о. Громадського залучили до братського руху. Він 

увійшов до складу Ради Холмського св. Богородичного братства. Із 16 жовтня 

того ж року пастиреві дозволено викладати Закон Божий у прогімназіях. У 

1909 р. священика Громадського удостоєно першої духовної нагороди — ка-

милавки. 

Кар'єра о. Олександра йшла вгору доволі стрімко: у 1910 р. він став чле-

ном Єпархіальної місіонерської ради, з вересня 1911 р. викладав у чоловічій 

гімназії, опісля був настоятелем гімназійної церкви, керував справами 

Губернської вченої архівної комісії (з 1912 р.), з 1 січня 1914 р. – редактор 

тижневика "Холмська Русь", член губернського статистичного комітету (1915 

р.). 

Після захоплення російськими військами Галичини з метою зміцнення 

ідеологічних позицій Російська православна церква організувала там 75 па-

рафій. Керував "місійною" справою в Галичині архієпископ Волинський і Жи-

томирський Євлогій (Георгієвський) [6]. Одним із найближчих помічників 

владики Євлогія був ієромонах Смарагд (Латишенков). До утвердження 

російського православ'я в Галичині був залучений і священик Олександр Гро-

мадський. 

Улітку 1915 р. австрійські війська розпочали наступ на Холмщині. 17 

липня росіяни залишили Люблін, а 19 липня австрійці з німцями увійшли в 

Холм [7]. 

Отець Олександр Громадський на початку серпня опинився в Мінську. 

Оскільки Холмська чоловіча гімназія імені цесаревича Олексія була 

евакуйована в Київ, 12 серпня 1915 р. о. Громадський просив єпископа 

Холмського і Люблінського Анастасія (Грибановського) дати відпустку на 

посаді члена консисторії з 20 числа для виконання обов'язків законовчителя 

гімназії [8]. 

У лютому 1916 р. духовна влада призначила отця Олександра холмським 
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єпархіальним наглядачем церковних шкіл. У зв'язку з цим пастир подав рапорт 

з проханням звільнити від обов'язків настоятеля гімназійної церкви Св. Духа і 

зарахувати заштатним кліриком Холмського кафедрального собору. Майже 

рік прослужив отець у Москві. За цей час він виїжджав до місць проживання 

евакуйованих холмщаків і розташування шкіл. Крім названих обов'язків, о. 

Громадський був ще й товаришем голови Біженського комітету при 

Холмському Богородичному братстві, очолював комітет зі створення 

"Збірника війни". 

Після призначення у 1916 р. владики Анастасія на Кишинівську кафедру 

отець Олександр у лютому 1917 р. виїхав до Кишинева, де зайняв посаду 

єпархіального наглядача церковнопарафіяльних шкіл [9]. У 1918 р. бачимо 

отця у Києві. На початку листопада в українську столицю було реевакуйовано 

з Москви Холмську духовну консисторію. Під впливом демократичних змін 

новим органом єпархіального управління стала Холмська єпархіальна рада у 

складі протоієреїв М. Ганкевича і О. Мількова, священика О. Громадського і 

двох позаштатних членів о. Є. Жовтовського та А. Павлюка [10]. У зв'язку з 

новим призначенням о. Громадського возведено в сан протоієрея 8 січня 1919 

р. у Києво-Печерській лаврі. 

У той час Холмська єпархіальна рада делегувала своїх членів о. Ореста 

Мількова, о. Олександра Громадського та Антіна Павлюка на Холмщину, яка 

вже була окупована поляками, для з’ясування можливості відновлення церков-

ного життя. Місцем їхнього перебування, відповідно, мали стати Холм, 

Грубешів, а А. Павлюк повинен був резидувати на Підляшші. Однак польська 

влада мала власне вирішення православного питання на Холмщині. Тому в 

кінцевому результаті протоієрей Громадський осів у Крем'янці, де зупинилась 

також Холмська духовна семінарія. 

У Крем'янці о. Олександр викладав у духовній семінарії, став правою 

рукою єпископа Діонисія (Валединського) у вирішенні церковно-

організаційних питань. Очолюючи Волинське єпархіальне управління, отцеві 

доводилося розглядати сотні справ різного характеру, вникати в тонкощі 

церковного адміністрування в умовах післявоєнної нестабільності. Невдовзі о. 

Громадський очолив і Волинську духовну семінарію, створену на базі 

евакуйованої Холмської. 

У нових політичних реаліях керівництво Православної церкви на Волині 

мусило пристосовувати свою діяльність, враховувати зрослу силу 

українського елементу й інтереси влади. Актуальним було питання лояльного 

єпископату. Прийнятним кандидатом став протоієрей Олександр 

Громадський. Попередньо визнавши недійсним шлюб о. Олександра через 

зраду дружини Раїси, вище керівництво Православної церкви в Польщі 
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постановило висвятити о. Громадського в єпископи. 11 лютого 1922 р. він 

прийняв чернецтво з ім'ям Олексій. Хіротонія архімандрита Олексія в 

єпископи відбулася 3 вересня того ж року. Після висвяти єпископ Олексій, 

крім обов'язків Луцького вікарія, також керував життям духовної семінарії. 

У січні 1923 р. св. Синод призначив владику Олексія тимчасово керую-

чим Гродненською єпархією, а після смерті митрополита Юрія 

(Ярошевського) ще й Віленською. У лютому Олексія (Громадського) 

включено до складу св. Синоду Православної церкви в Польщі. Повноправним 

гродненським єпархіальним архієреєм він став у квітні, одночасно і керуючий 

справами Святого Синоду. 

Служба в Гродненсько-Новогрудській єпархії була непростою для 

Олексія (Громадського). Більшість парафіян були білорусами, незначний 

відсоток православних становили росіяни [11]. Щоправда, останні займали 

панівні позиції в єпархіальному управлінні. 

У червні 1928 р. владика Олексій отримав титул архієпископа. Випробу-

ванням для Олексія (Громадського) стала ревіндикаційна кампанія Римо-Ка-

толицької церкви в Польщі. У Гродненсько-Новогрудській єпархії католики 

подали позов на 150 храмів, у тому числі висловили претензії на володіння 

Жировицьким монастирем. Без особливих ексцесів владика дослужив у Грод-

но до 1934 р., коли Святий Синод призначив його правлячим волинським 

архієреєм. 

Потрібно зазначити, що владика Олексій у гродненський період життя 

відігравав також важливу роль у загальноцерковних справах. У квітні-травні 

1927 р. він у складі делегації на чолі з митрополитом Діонисієм здійснив по-

дорож на Схід, де відвідав голів автокефальних церков. Метою поїздки було 

утвердження авторитету Польської автокефальної церкви в православному 

світі. Також після Луцького церковного з'їзду саме через владику Олексія ук-

раїнські церковно-громадські діячі на деякий час налагодили діалог з митро-

политом Діонисієм. 

У 1933 р. посли і сенатори Української парламентарної репрезентації 

Волині провели у Почаєві грандіозну антимосковську маніфестацію. Після 

чого з підтримкою влади вони домоглися призначення на становище 

правлячого архієрея Волинсько-Крем'янецької єпархії єпископа українця. 

Компромісною фігурою для усіх трьох зацікавлених сторін став архієпископ 

Олексій (Громадський). 

Протягом другої половини 1934 р. владика здійснив раніше заплановані 

кадрові зміни в консисторії й серед отців благочинних. Найбільш одіозні по-

статі проросійської орієнтації були змушені прийняти призначення в інші 

єпархії Православної церкви в Польщі. Секретарем консисторії став професор 
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Іван Власовський, до речі, однокурсник владики. 

На становищі волинського архієрея Олексія (Громадський) проводив 

політику задоволення вимог українців, тим більше, що їх підтримував воєвода 

Генрік Юзевський. Потрібно зауважити, що владика мав хороші адміністра-

торські здібності, умів лавірувати за існуючого політичного ладу. 

Громадський був добрим знавцем уставу, богослов'я, казнодієм. У 1937 р. він 

відвідав 27 парафій Ковельського повіту. Перед кожною громадою віруючих 

владика виголошував змістовну проповідь. Архіпастирська візитація значно 

оживила церковнопарафіяльне життя, зміцнила авторитет духовної влади. 

Вересень 1939 р. змінив церковну ситуацію в краї. До початку 1940 р. 

владика намагався зберегти канонічний зв'язок з митрополитом Діонисієм 

(Валединським), який опинився в межах нового державного утвору – Гене-

ральної губернії. Під тиском радянського режиму Олексій (Громадський) усе 

ж зрікся польської автокефалії й приєднався до Московської патріархії. У 

жовтні 1940 р. йому доручили керувати Тернопільсько-Галицькою, а з березня 

1941 р. – Рівненсько-Крем'янецькою єпархією. Режим хоча і не турбував 

архієпископа Олексія надмірною увагою, але й повної довіри не виявляв. Усе 

закінчилося тим, що вночі 22 червня 1941 р. енкавеесівці арештували владику 

з секретарем о. Петропавловським і помістили у в'язницю у Крем'янці, а зго-

дом етапували до Тернополя. Там його допитували, застосовували фізичні тор-

тури. Коли в'язнів перед приходом німців гнали на схід, владиці Олексієві вда-

лося врятуватися. 

Після встановлення у краї нацистської окупації архієпископ Олексій 

відновив свої архіпастирські повноваження не тільки в Західній Волині, але й 

поширив їх на східні території, які вже контролювали німці. Олексій (Гро-

мадський) вважав, що канонічною формою церковного устрою буде автономія 

Української церкви, як про це постановив Всеросійський собор у 1918 р. 

Владика відкинув ідею повернення в підпорядкування митрополитові 

Діонисію й особисто шукав шляхів виходу з юрисдикційної дилеми. Після пев-

них міркувань він прийняв титул обласного митрополита й екзарха Московсь-

кої патріархії. У правильності прийнятого рішення владика не був упевнений, 

хоча і відповідав на різні закиди з боку опонентів полемічними посланнями. 

Свідченням невпевненості стало також підписання Акта поєднання з 

Автокефальною церквою в жовтні 1942 р. Пізніше митрополит Олексій зрікся 

підпису під цим документом. 

Олексій (Громадський) трагічно загинув 7 травня 1943 р. на шляху з 

Крем'янця до Луцька під час випадкового обстрілу автомобіля українськими 

повстанцями мельниківської орієнтації. 

Однак, потрібно зауважити, що процес зарахування мирянина чи 
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духовної особи до лику святих згідно з православними церковними правилами 

вимагає дотримання низки правил. Кандидат на канонізацію повинен був за 

життя суворо дотримуватись норм християнського віровчення, володіти даром 

зцілення, після упокоєння його мощі мали залишатись нетлінними, а за 

молитвами праведника отримувати духовне і тілесне одужання. Також, 

сповідниками Св. Церкви ставали ті, хто віддав життя за Христа. У випадку 

митрополита Олексія (Громадського) більшість із цих правил залишаються 

невиконаними. Тому саме церковно-політичні міркування стали головною 

спонукою для ініціаторів канонізації митрополита Олексія як нібито жертви 

українських повстанців. З огляду на те, що від моменту озвучення ініціативи 

про прославлення і до сьогодні УПЦ МП офіційно не здійснила жодних кроків, 

можна стверджувати, що керівництво цієї Церкви розуміє очевидний 

політичний підтекст такого кроку і потенційні негативні наслідки для іміджу 

своєї церковної інституції. 
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ПРАВОСЛАВНА ПЕДАГОГІКА 

ПРОТОІЄРЕЯ АНАСТАСІЯ АБРАМОВИЧА 

 

Ім’я волинського священика протоієрея Анастасія Абрамовича 

залишається маловідомим у колі істориків Української Церкви та повністю 

“втраченим” історією української педагогічної думки. Дискусії довкола ролі 

та моделі християнського виховання в сучасній українській школі спонукають 

до вивчення давніших традицій та порівняння адекватності суспільним 

викликам педагогічних традицій минулого. А серед пам’яток православної 

педагогічної думки першої половини ХХ ст. саме “Методика” 

о. А. Абрамовича відзначається послідовним підходом у формуванні 

духовного підґрунтя формування особистості, застосуванням сучасних 

педагогічних підходів і глибоким знанням дитячої психології та психології 

родинного і суспільного життя [1]. 

Можливість розвивати церковне шкільництво на парафіяльному та 

державному (у початкових школах) рівні стала чудовим шансом для 

Автокефальної Православної Церкви у Польщі міжвоєнного періоду 

підтримати й утвердити у вірі православну паству, вимучену лихоліттями 

війни та міжконфесійних конфліктів. Конституція незалежної Польської 

держави 1921 р. декларувала забезпечення рівних прав усім національним та 

релігійним меншинам, у тому числі й у питаннях забезпечення релігійного 

виховання. У 1925 р. за ініціативою митрополита Діонісія (Валединського) був 

відкритий Відділ православного богослов’я у Варшавському університеті, 

який перетворився на головний освітній та науково-богословський осередок 

Православної Церкви у державі. Упродовж 1920-1930-х рр. у Варшавській 

синодальній друкарні, а також у Волинській єпархії було підготовлено до 

друку та опубліковано підручники Закону Божого, Православного Катехізису, 

Священної історії Старого та Нового Заповіту та ін. для православних шкіл 

різного рівня. До роботи над програмами та посібниками були залучені як 

кращі духовні сили, так і видатні світські православні професори Іван Огієнко, 

Олександр Лотоцький, Іван Власовський та ін. Власне, своєрідним підсумком 

тривалого процесу напередодні другої світової війни і стала “Методика” 

о. А. Абрамовича. 

Протоієрей Анастасій Абрамович народився 19 квітня 1885 р. [2] у 

с. Мизово Ковельського повіту Волинської губернії. Його батько, Никандр, 
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походив із давньої священичої родини Бурчаків-Абрамовичів, але з певних 

причин ієрейського свячення не отримав (за деякими даними – через 

перешкоди канонічного характеру). Упродовж всього життя батько 

о. Анастасія служив дяком та вчителював у церковнопарафіяльній школі. 

Мати священика, Олена, також походила з духовної родини Пинькевичів [3]. 

Освіту майбутній священнослужитель здобував у Милецькому 

духовному училищі та Віленському вчительському інституті, навчання у 

якому завершив у 1904 р. 

Милецьке духовне училище було засноване 1833 р. тоді ще уніатським 

литовським архієпископом Йосифом Семашком як навчальний заклад для 

дітей уніатського духовенства. Після ліквідації у 1839 р. Уніатської Церкви 

царським урядом Милецьке духовне училище стало головним початковим 

закладом для навчання дітей православного духовенства Луцького, 

Ковельського та Володимирського повітів. Завдання закладу полягало 

передусім у підготовці належного рівня вступників до духовних семінарій. 

Щороку тут навчалося до 160 учнів. Більше половини учнів навчалися коштом 

власних родин, кількадесят осіб могли перебувати на утриманні Волинської 

єпархії або користуватися допомогою з боку духовенства. Траплялися й окремі 

стипендіати. Серед предметів викладання в училищі, окрім богословських 

дисциплін, були арифметика, історія, географія, грецька, латинська, російська 

мови. Особлива увага надавалася вивченню церковного співу. 1894 р. духовне 

училище було перенесено зі Свято-Миколаївського монастиря у Мильцях до 

Мацієва. У роки першої світової війни навчальний заклад був евакуйований до 

Житомира, згодом – до Катеринослава. У 1919 р. школа повернулася до 

Мацієва, але уже наступного року її було офіційно закрито [4]. 

Початкову освіту в Милецькому училищі з родини здобував не один 

Анастасій; наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. серед учнів школи відомі 

Никанор (майбутній митрополит), Борис, Іван Абрамовичі. 

20 липня 1914 р. у Житомирі Анастасій був рукопокладений в ієрейський 

сан [5]. З 1918 р. о. Анастасій служив у парафії с. Свитязь Любомльського 

повіту. За сумлінне служіння, активну пастирську діяльність священик був 

відзначений церковними нагородами. Сьомого листопада 1921 р. був 

нагороджений набедреником, наступного року – камилавкою. У 1926 р. 

о. Анастасій отримав благословення на носіння золотого нагрудного хреста, а 

1929 р. піднесений до гідності протоієрея. У 1933 р. священика було 

нагороджено правом носіння палиці, а 1936 – золотим хрестом з оздобами. 

Першого серпня 1927 р. настоятель безперешкодно отримав 

громадянство Польської Республіки (акт підтвердження польського 

громадянства, виданий воєводським урядом у Луцьку № 9085; священик 
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отримав також паспорт (dowód osobisty) № 83/27). На початку 1930-х рр. 

о. Анастасій ненадовго залишив Свитязь – отримав призначення на 

настоятельство в одній з церков Любомля. Але, за деякими свідченнями, 

несприятливі для стану здоров’я кліматичні умови, змусили священика 

повернутися до Свитязя [6]. Уже в 1931 р. священик виконував обов’язки 

благочинного ІІ-го округу Любомльського повіту з місцем осідку в с. Свитязі 

[7]. Отримав о. Анастасій і право на дотацію з державної скарбниці в розмірі 

60 злотих щомісяця. За роки служіння на парафії не набув жодної земельної 

власності, що згодом було відзначено і в особовій справі. Окрім родинних та 

парафіяльних, священик мав низку громадських обов’язків – входив до складу 

Виконавчого комітету допомоги безробітним у Шацьку, був членом Ліги 

повітряного захисту держави. 

Дружина о. Анастасія Олімпіада Лясковська також походила зі 

священичої родини, мала 6 класів гімназійної освіти. У сім’ї о. А. Абрамовича 

виховувалося троє дітей [8]. У роки війни родину спіткало лихо – наприкінці 

1943 р. священик з рідними прийняв мученицьку смерть від рук жорстоких 

убивць. За спогадами сучасників, польські “партизани” по-звірячому 

розправилися з українським душпастирем – священика з дружиною і сина 

Олексія вбили і вкинули в криницю [9]. Так завершився страдницький 

життєвий шлях смиренного українського православного пастиря і педагога. 

В історію української педагогічної думки прот. А. Абрамович увійшов як 

автор унікального посібника для вчителів та священиків – викладачів Закону 

Божого у державних і церковнопарафіяльних школах. Праця стала підсумком 

багатолітньої душпастирської діяльності самого священика та, можливо, 

узагальненням педагогічної діяльності батька, готовий її варіант рішенням 

Волинського єпархіального місійного комітету від 5 жовтня 1937 р. було 

рекомендовано до друку. Книга стала результатом тривалої праці та 

виконанням численних рішень Волинських єпархіальних зібрань 1935-

1936 рр. стосовно необхідності публікації осучаснених підручників і 

посібників викладання Закону Божого для упорядкування навчально-

педагогічної діяльності українських священиків-“законовчителів”. 

Редактором нового видання став видатний український історик Церкви, а на 

той час директор Луцької української гімназії Іван Власовський. У 1938 р. у 

Крем’янці “Методика Закону Божого” врешті побачила світ [10]. Початок 

другої світової війни, а потім становлення радянського режиму на українських 

землях не сприяли збереженню традицій церковної освіти та виховання, і 

малопоширена за короткий час книжка так і залишилася майже повністю 

забутою в науковій літературі (за винятком згадки у “Нарисі історії 

Української Православної Церкви” І. Власовського [11]), так і не потрапила до 
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жодного з сучасних досліджень історії української педагогічної думки чи 

нарисів історії православної катехізації. 

Книга прот. А. Абрамовича складається з двох великих частин – 

“Методики загальної, або теоретичної” та “Методики спеціальної, або 

практичної”. Виклад першої частини охоплює визначення головних понять, 

завдань та методів предмета, виховні аспекти викладання Закону Божого у 

школі, проблеми організації та структури занять, підбору матеріалу. 

Особливої уваги надано формам навчання, а також особі священика-

законовчителя – вимогам до рівня його професійної та педагогічної 

підготовки. 

В другій частині праці викладено основи навчання дітей головних 

предметів і дисциплін Закону Божого: Молитви, Біблійної історії, Катехізису, 

основам богослужбової практики. Окрім загальних теоретичних понять та 

положень, автор запропонував свої варіанти втілення методики у життя, 

зрештою, додав зразки програм викладання у 2-, 3- та 4-класних парафіяльних 

школах. 

Один розділ першої частини книги, як і невеликий фрагмент на 

завершення, був дописаний самим редактором І. Власовським – “Новітні 

методи навчання і наука релігії в школі”. Слід зазначити, що зміна стилю 

викладу є достатньо помітною – для світського професора важливою є 

відповідність української виховної системи світовим стандартам та умовам 

тогочасного національно-політичного розвитку, у той час як священик 

зосереджує увагу переважно на питаннях духовного формування молодого 

православного українця. 

“Методика Закону Божого” стала чудовою спробою в українській 

педагогічній традиції підсумувати розвиток православного церковного 

виховання та світської педагогіки. Автор врахував як досвід 

церковнопарафіяльних шкіл та видатних педагогів Православної Церкви 

(наприклад, митрополита Інокентія), так і розробки окремих греко-

католицьких авторів (наприклад, свящ. Юліана Дзеровича), кращі зразки 

тогочасної світової педагогічної думки. Вивчення та порівняння досвіду 

західноєвропейського шкільництва дозволило обрати оптимальні шляхи 

підходу до розкриття та розуміння дитячої душі, виховання самостійної, 

свідомої та творчої особистості. 

Наука релігії, на думку автора посібника, відрізняється від багатьох інших 

предметів тим, “що не може вважатися за цілком новий предмет для дитини”. 

Основи віри й моралі є “вроджені кожному чоловікові, бо людина створена 

“по образу Божому і подобію”. А тому вчитель повинен уміло використати 

природні задатки дитини і “з маленького зернятка релігійного почуття 
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виплекати могутнє дерево Віри”. Навчання релігії у школі не може 

трактуватися як “звичайний” предмет, адже вона своїм змістом охоплює всі 

сторони людського життя та його найвищі цілі. 

Предмет повинен передусім спрямовуватися на виховні завдання. До 

таких завдань прот. А. Абрамович відносив: 1) надання вихованню в школі 

релігійно-морального характеру; 2) зміцнення і розвиток в душі дитини 

закладених в ній засад християнської моралі; 3) пізнання головних правд віри 

християнської, як основ певного світогляду; 4) збереження в пам’яті 

християнських засад і формування на їхній підставі чистого сумління; 

5) виховання релігійного почуття і зміцнення волі; 6) ознайомлення з 

церковними обрядами, усвідомлення їхнього значення та виховання любові до 

храму Божого і Богослужіння; 7) виховання усвідомлення приналежності до 

Церкви Православної і “гармонійної солідарности між стремліннями та 

ідеалами загальнолюдськими”. 

Досягнення таких цілей вимагає й відповідного приготування 

законовчителя, щоб не допустити у викладанні “характеру непевного, 

характеру експерименту”. Небезпечними у роботі з дітьми педагог вважав як 

відсутність, так і переоцінку, абсолютизацію методу, тому вчителю необхідно 

постійно працювати над собою, щоб постійно актуалізувати та наповнювати 

змістом обрану концепцію навчання та виховання. 

Автор зосереджує увагу законовчителя на головних дидактичних засадах 

навчання. Праця учня повинна бути самостійною і активною. Учень не 

повинен механічно сприймати те, що йому викладають, а мусить сам “своєю 

працею доходити до засвоєння поданого матеріялу”. В науці Закону Божого 

ця самодіяльність праці учня повинна мати розумні межі, бо наука Закону 

Божого “є наукою про Об’явлення Боже і не може підлягати виключно 

суб’єктивним осудам учня”. 

Необхідно забезпечити наочність викладу. Абстрактні поняття, що 

вивчаються Законом Божим, далеко не завжди є легкозрозумілими учням. 

Тому важливо використовувати приклади, оповідання, порівняння, 

протиставлення і життєвий досвід. Найкращим способом унаочнення автор 

вважав оповідання і “наглядне показування”. 

Важливу роль при навчанні відіграє дотримання т. зв. принципу 

“концентрації науки”. Йдеться про зосередження матеріалу курсу довкола 

“речей найістотніших і найважніших, сполучення з опрацьованим матеріялом 

відомостей з іншої галузі науки релігії” (поєднання та взаємозв’язок знань 

Біблійної історії, Катехізису, основ літургіки та ін.). 

Навчання необхідно базувати на відомому учням матеріалі і поступово 

вводити нові знання. Законовчитель повинен ознайомитися “зі змістом” душі 
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дитини, з її уявленнями і поняттями, “бо це знайомство повинно стати 

підставою для поступовання законовчителя при навчанні”. Кожна дитина має 

певний запас знань і слів, але ці знання ще не є наслідком систематичного 

осмислення, на їхній основі вчитель повинен утворювати нові поняття, 

збагачувати уявлення і словник дитини, систематизувати думку дитини. 

Навчання повинне опиратися на простіші поняття і скеровуватися до пізнання 

складніших, вести від конкретного й одиничного до абстрактного і загального, 

від часткового до цілого. “Речі конкретні і поодинокі (частинні) належать до 

сфери досвіду і мусять в науці йти перед речами, які належать до сфери 

думання”. 

Викладання предмета вимагає врахування фізичного та розумового 

розвитку, віку учня. Предмет повинен постійно зацікавлювати вихованців. Для 

цього необхідно завжди враховувати індивідуальні особливості особистості 

кожного учня. 

При підготовці лекції-уроку вчитель повинен пам’ятати про необхідність 

застосування на різних етапах спеціальних методів викладання – аналітичного, 

синтетичного (індукції, дедукції (екзегетики)). 

Школа повинна не тільки вчити, але і виховувати. “Виховавчою наукою є 

та наука, яка не тільки множить знання учня, але й розвиває всебічно його сили 

духові, ушляхетнює душу через прищіплення ідей моральних”. 

“Провадження науки віри в спосіб нагромадження тільки в пам’яті 

наукового матеріялу не зробить учня християнином, не дасть потрібних 

наслідків. Вивчення на пам’ять молитов без зрозуміння і відчуття їх, біблійних 

подій, історичних назв, катехизичних правд, порядку служб Божих і інш. без 

моральних висновків, без сполучення з правдами релігійно-морального життя, 

без утворення в одній органічній цілості знання релігійного і релігійного 

почуття дитини – зведе навчання релігії нанівець. Таке навчання не дасть 

підстав до вироблення релігійно-морального сумління”, – писав 

о. А. Абрамович. 

Щоб навчання релігії мало корисні виховні наслідки, треба прагнути, щоб 

воно “робило дитину правдивим християнином”, поєднувалося із засадами 

моралі та поведінки дитини як у школі, так і поза нею; “щоб учні ставились до 

науки з пильною увагою і послухом”; щоб навчання було систематичним і 

підтвердженим відповідними практичними прикладами (у тому числі й 

поведінкою та благочестивим життям самого учителя). 

Важливим аспектом виховання учня є уміння вчителя організувати 

проведення уроку-лекції. Для цього необхідні не лише належного рівня 

програми викладання, але й відповідна вищезазначеним вимогам структура 

уроку, поділ матеріалу на відповідні логічні взаємопов’язані блоки. 
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“Визначивши з програми тему лекції, як методичної одиниці, треба її 

опрацювати згідно з методичними вказівками: визначити її біг, склад лекції – 

певними пунктами. Найдогіднішим є уложення лекції по моментах 

дидактичних, які відповідають моментам психологічним”. 

“Процес пізнання і зрозуміння предмета розпочинається з чуттєвих 

приймань (вражінь), які провадять до створення уявлень та понять”. Звідси 

виникає потреба, щоб законовчитель, викладаючи абстрактне поняття, ще 

дітям невідоме, або мало знане, опирав свій виклад на конкретному матеріалі, 

що в дидактиці й називається унаочненням науки. 

“Унагляднення науки через предмети матеріяльні може провадитись 

через показання предметів, напр.: храму, його урядження, богослужбових 

книг, священних одеж, літургічних сосудів і інше. Вже з перших кроків науки 

незвичайно важним є підчас лекцій релігії запровадити дітей до храму і тут 

показати хрест, образи, частини храму, літургічні сосуди, священні одежі, Св. 

Престол у вівтарі, дарохранительницю і інші важніші предмети і провести 

розмови про хресні муки Спасителя, про таїнство Св. Причастя, про заховання 

дитини підчас служби Божої, про пильне слухання Слова Божого і т. д. Така 

лекція в церкві, сполучена з молитвою, цілуванням Св. Хреста, образів, 

принесе багато більше користи, ніж лекція в школі. Те ж саме добре зробити і 

з дітьми старшими на лекціях про урядження храму, про облачіння, літургічні 

приладдя, служби Божі і інше. Коли б цього не можна було б зробити, 

унагляднення провадиться при помочі образів, мап, малюнків і т. д.”. 

Другим способом унаочнення є словесне оповідання. Після закінчення 

оповідання законовчитель, ставлячи запитання, повинен переконатися, 

наскільки діти запам’ятали і зрозуміли викладене. 

Дітям першого року навчання доводити істин віри не можна. Для них 

повинно бути достатньо авторитету свідчення священика. На вищому ступені 

навчання треба враховувати “доводи, які подані в катехизичній науці, а також 

і закиди проти віри, з якими учень в дальшому житті напевне зустрінеться, і 

спростувати їх”. 

Найпершим і найважливішим джерелом, звідки треба черпати аргументи, 

є Св. Письмо і Св. Передання. В науці про Тайни Віри законовчитель повинен 

звернути увагу дітей на те, що обмежений розум людини не може пізнати всіх 

діл творіння Божого, тим більше, не може зрозуміти таємниць Божих, які 

безконечно перевищують речі творіння. “Це застереження придасться учневі 

в пізніші часи, коли вірі його буде загрожувати небезпека”. 

Більш доступними є “доводи з досвіду”. Ними можна послуговуватись, 

вказуючи на згубні і шкідливі наслідки від товариства зі злими, зіпсованими 

людьми і т. п. Життєвого досвіду діти ще мають мало. Але щодо впливу релігії 
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на їхнє внутрішнє життя, то певний, хоч, можливо і невеликий досвід дитини, 

заслуговує поваги. “Що в душі дитини твориться по вчинках крадіжи, брехні, 

непослуху – дитина добре відчуває, хоч описати цього словами не може, як не 

може вона передати словами і того почуття, яке переживає під час побожної 

молитви, при гробові матері і інш. Та коли законовчитель торкнеться цього 

сам і сам словами змалює ці почуття, дитина на це зреагує, “як на річ їй знану”. 

Законовчитель не може обмежуватись тільки поясненням і доведенням 

правд віри. Душа людини “складається” не тільки з розуму. “Правди релігійні 

мусять стати нормою життя, духовною власністю дитини, зостатись назавжди 

в пам’яті дитини, зв’язати її волю”. Це й називається аплікацією, або 

застосуванням вивчених істин у житті. 

Аплікація, чи застосування, підлягає наступним дидактичним засадам: 

необхідно пояснити, чого саме вимагає від християнина вивчена релігійна 

істина; вказати конкретні випадки застосування приписів у життєвій практиці; 

спонукати вихованців до побожного життя; виховувати дитячу волю у 

рішеннях і вчинках на основі моральних засад і спонук; утвердити в пам’яті 

учня вивчену істину; якнайповніше застосовувати повторення матеріалу. 

Після закінчення лекції слід коротко її повторити і “завершити 

відповідним моральним висновком – повторити, як застосувати в житті дану 

правду, що була темою лекції”. 

Ступені лекції, вказані у відповідному розділі, не є обов’язковими при 

проведенні кожної лекції. “Це залежить від попередніх відомостей учнів, від 

їх духових потреб, від ступня їх розвитку, від властивости даної правди, від 

цілі, яку ставить на лекції законовчитель і т. п. Не можна вказати однакового 

способу провадження лекції для всіх кляс…”. Окремі розділи книги 

присвячені формам навчання, які “можуть і повинні” змінюватися залежно від 

характеру і змісту лекції. 

Таким чином, головними умовами доброго навчання є постійна 

самокритика і духовна та наукова праця вчителя над собою, а також тісна 

взаємодія шкільного та родинного виховання. Прикладом для багатьох 

сучасних вчителів етики можуть служити розділи даної книги, як і низки 

інших видань цього періоду, присвячених статевому вихованню молоді. Як і в 

кожному іншому випадку, священик-педагог керується прагненням не 

допустити упадку свідомості юної особистості, невеликий життєвий досвід 

якої об’єктивно потребує особливих методів та підходів. 

Окремої уваги священик надає навчанню дітей молитви, основ літургіки, 

еортології. Він відзначив доцільність вивчення церковнослов’янської мови, 

якою у той час велися богослужіння, але поряд із цим діти повинні були 

вивчати молитви і піснеспіви рідною українською мовою. 
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Найважливішою умовою “доброго тону” навчання на уроці є любов 

законовчителя до дітей, яка викликає у дітей любов до законовчителя та 

предмету навчання. “Праця законовчителя, який з любовію працює над 

вихованням і навчанням дітей, дає завжди добрі наслідки. Діти з охотою 

піддаються волі такого наставника і з задоволенням слухають його науки та 

легко її переймають. Любов, яка поєднується у законовчителя з горінням до 

Бога, забезпечує побожний настрій на лекції і добрі наслідки”. 

Цей висновок прот. Анастасія Абрамовича можна було б вважати 

головною засадою укладення програми та методики викладання у школі. Саме 

любов до людини та дитини зокрема, а звідси й формування особистості на її 

благо, є визначальною метою усіх навчальних та виховних заходів. Таким 

чином, унікальна пам’ятка української православної педагогічної думки не 

втратила своєї актуальності й може бути доброю основою для розробки 

новітніх методик та програм навчально-виховної роботи з дітьми як у 

державних, так і в недільних церковних школах. 
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ПАМ’ЯТІ ПАСТИРЯ-МУЧЕНИКА 

 

Двадцяте століття виявилося складним періодом в долі українського 

християнства: в підрадянській Україні більшовики тотально знищували 

Церкву, а в Другій Речі Посполитій українці стали об’єктом насильної 

національної асиміляції та окатоличення. У 1941 р. українські землі окупували 

нацисти, які відразу стали реалізовували політику переслідування Української 

Церкви, національно свідомого населення. У цей час випробувань з’являються 

сповідники і праведники – діти українського народу. Серед мучеників 

особливу увагу потрібно звернути на постать отця Миколи Малюжинського – 

активного учасника другого відродження Української Церкви. 

Народився майбутній душпастир у 1903 році у містечку Любар 

Новоград-Волинського повіту Волинської губернії. Походив з давньої 

священичої родини. Його дід Микола Олександрович - нащадок козацької 

старшини, став першим священиком у династії. Батько Миколи служив у 

місцевій Свято-Успенській церкві до 1917 р. Микола Малюжинський закінчив 

7 класів. 

Улітку 1919 р. на східну Волинь прийшла радянська влада та розпочала 

гоніння на християн, під час якого були убиті батьки Миколи Малюжинського. 

Через донос юного Миколу заарештовують каральні органи більшовицької 

влади, але Микола рятується втечею до Польщі, де його прийняв єпископ 

Симон (Івановський), вікарій Волинсько-Крем’янецької єпархії Православної 

церкви в Польщі. У 1926 р. Миколу зарахували студентом 8 класу семінарії. 

Микола Малюжинський відзначався успіхами у навчанні та закінчив 

семінарію зі званням студента за першим розрядом. У 1927 р. він поступив на 

студіум православної теології при Варшавському університеті. Закінчив 

навчання дипломною роботою на тему: “Чи є душа у людини?”, а через чотири 

роки захистив магістерську дисертацію на тему: “Освячення головних 

моментів життя людини Православною церквою в Україні”. На останньому 

курсі семінарії Микола одружився з Марією Биковською. У жовтні того ж року 

отримав ієрейське свячення з рук єпископа Люблінського Польської 

автокефальної церкви владики Антонія. Перша парафія молодого пастиря була 

у селі Жолобок Крем’янецького повіту. Там у Св. Вознесенському храмі отець 

прослужив більше місяця. У грудні 1926 р. його призначили другим 
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священиком у с. Здовбиця Здолбунівського повіту, де і народився первісток 

Малюжинських - Микола.  

У Здовбиці отець прослужив лише до середини літа і через загрозливу 

ситуацію з новою унією в Ковельському повіті церковна влада делегувала його 

у село Дубечно. Там пастир трудився з липня по жовтень 1927 р. Після кількох 

переміщень отця призначили настоятелем Чеснохресного храму в Тилявці 

Крем’янецького повіту. Сім років він здійснював духовну опіку, здобувши 

авторитет справжнього українського душпастиря. У 1928 році о. Миколу 

обрано окружним місіонером дев’ятої округи Крем’янецького повіту, а через 

рік – помічником декана тієї ж округи. Під керівництвом о. Миколи 

Малюжинського громада у селі Тилявка збудували новий мурований храм і в 

1933 році високопреосвященнійший Симон освятив храм. Тридцятого 

листопада духовна влада нагородила пастиря камилавкою, а 3 січня 1934 р. – 

золотим наперсним хрестом. 

У квітні 1934 року отця Миколу Малюжинського призначено 

настоятелем і благочинним – до містечка Ланівці Крем’янецького повіту. 

Наступні два роки для отця Миколи минули у турботах про парафію, 

благочиння та сім’ю. 28 лютого 1937 року отець Микола писав з Ланівців до 

Української парламентської репрезентації, що селяни не залишили думки про 

українську мову в службі Божій. У жовтні 1936 р. під відповідним проханням 

було зібрано 100 підписів. Тоді комендант постерунку заборонив 

продовжувати збір. 

Після смерті диктатора Ю. Пілсудського в керівних сферах Польщі 

змінилося ставлення до вирішення українського питання на Волині. І вже у 

1936-1937 рр. у рамках “ревіндикації душ” (примусового окатоличення 

волинян) польська влада організувала за допомогою солдатів та офіцерів 

прикордонної служби насильне окатоличення. Благочиння отця Миколи 

знаходилось якраз біля кордону з Радянським Союзом. Найгучнішою у 

ревіндикаційній кампанії стала справа села Гриньки. Його мешканці після 

шантажу й залякувань з боку КОП (КОП – корпус охорони пограниччя) 

прийняли католицтво. Отець не залишив паству в біді. Протягом тривалого 

часу він духовно втішав заляканих селян, відправляв богослужіння. Не раз 

поляки затримували отця й змушували цілу ніч сидіти під вартою. Вірність 

українському православ’ю коштувала пастирю займаних посад. Десятого 

грудня 1938 року архієпископ Олексій (Громадський) під тиском цивільної 

влади перевів отця Миколу Малюжинського у село Кримно Ковельського 

повіту, де і він перебував до початку німецько-радянської війни. 

Коли у вересні 1939 року Радянський Союз окупував Волинь, отець Микола не 

вагався – зібрав сім’ю і перебрався на контрольну німцям Холмщину. Деякий час він 
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перебував у Радомі, а згодом обіймав становище настоятеля й благочинного у Томашеві. У 

1940 році українські кола в Генеральній губернії домоглися призначення отця генеральним 

вікарієм для Холмщини й Підляшшя. Коли на Холмську кафедру поставили архієпископа 

Іларіона (Огієнка), отець Микола стає членом Холмсько-Підляської духовної консисторії й 

ключарем Холмського кафедрального собору. Через суперечку з холмським владикою 31 

травня1941 року о. Микола подав прохання про звільнення від обов’язків члена консисторії 

та ключаря собору. Отця Миколу в цей складний час підтримав митрополит Діонісій, який 

нагородив священика палицею за подвижницький труд на христовій ниві Холмщини у 1939-

1941 рр. 

22 червня 1941 року розпочалась німецько-радянська війна, і отець повернувся на 

Волинь. Отець Микола брав активну участь у церковному житті Луцька та утвореної у серпні 

1941 р. Луцько-Ковельської єпархії. З 20 грудня розпочала роботу Луцька духовна 

консисторія до якої входив отець Микола Малюжинський, 1 січня 1942 р. архієпископ 

Полікарп призначив отця Миколу ключарем Луцького кафедрального собору, разом з 

професором І. Власовським були найближчими дорадниками владики. 

Отець Микола брав активну участь у підготовці важливих документів які виходили 

у світ за підписом Адміністратора Автокефальної Церкви. На початку жовтня 1942 р. отець 

Микола Малюжинський був учасником Архієрейського собору Автокефальної Церкви. 

У 1943 році німці втрачали позиції на фронті. Це серед іншого зумовило посилення 

репресій проти Української Автокефальної Церкви. Кульмінацією став погром резиденції 

митрополита Полікарпа та арешт його найближчих співробітників у середині липня 1943 

року. Ув’язнили й отця Миколу 15 липня о 7 вечора. Першу ніч о. Микола провів у Луцьку, 

надвечір наступного дня його та інших ув’язнених перевезли в Рівне. Арештованих 

розподілили по камерах, де ті пробули кілька тижнів. Отець Микола важко переживав арешт, 

постійно турбувався про долю сім’ї. 

15 жовтня 1943 року внаслідок провокацій радянського шпигуна-терориста М. 

Кузнєцова німці розстріляли в’язнів Рівненської тюрми, серед яких був Отець Микола 

Малюжинський. Його тіло та інших розстріляних спалили. 

Так закінчив своє життя один із справжніх українських священиків з твердою вірою 

у Бога та Українську Церкву. Усе своє життя отець Микола Малюжинський ішов до духовної 

досконалості й осягнув найвище благо для християнина, мученицьку смерть за Христову 

віру, за Українську Церкву, за український народ. 
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Микола СИМОНОВИЧ, 

помічник старости 

Свято-Воскресенського 

кафедрального собору м. Рівне 

 

СПОГАДИ ПРО ОТЦЯ МИХАЙЛА СИМОНОВИЧА 

 

“У пам’яті тих, хто знав отця Михайла, він назавжди залишився турботливим батьком 

шести дітей, наділеним аналітичним розумом, даром полум’яного проповідника й 

організатора, духовного лідера. Його життєвий шлях – це зразок служіння Церкві та Україні”. 

Так писав дослідник життєвого шляху мого батька о. Михайла Симоновича Олександр 

Волощук. 

З’явився на світ мій батько Микола Симонович одночасно зі своїм братом-двійником 

29 березня 1906 р. в с. Сехи, тепер Томашгород, Рокитнівського району Рівненської області в 

багатодітній сім’ї отця Олександра Симоновича та матушки Любові, уродженої Сакович. 

У 1908 році родина Симоновичів переїхала в с. Борове Рокитнівського району, куди мій 

дідусь о. Олександр був призначений настоятелем на парафію. На довгі роки, до 1943 р., 

життєвий шлях мого батька був пов’язаний з цим селом. У ньому минули його дитячі та 

юнацькі роки, там він багато працював фізично, займався самоосвітою, там одружився і 

перейняв від батька парафію як священик. 

У 1914 р. після закінчення церковнопарафіяльної школи разом з братом Миколою 

вступив до Житомирського духовного училища. Там обидва захворіли на гостру форму 

дизентерії. Михайло – вижив, Миколай – помер. У період першої світової війни сім’я 

Симоновичів зазнала поневірянь у так званих біженцях у м. Муран (Росія). 

Після повернення на Батьківщину батько з 1924 по 1926 рік навчався у Волинській 

православній духовній семінарії в місті Кременець та впродовж 1927-1930 рр. - у 

Варшавському університеті на богословському факультеті. У 1928 році одружився з Ольгою 

Іванівною Волощук, дочкою священика. У жовтні 1929 р. був висвячений в сан священика 

архієпископом Олександром (Іноземцевим) Пінським і Поліським. До призначення 

настоятелем в с. Борове 01.01.1934 р. служив на чотирьох парафіях українського та 

білоруського Полісся. 

У селі Борове о. Михайла чекала нелегка праця: треба було відродити віру людей в 

Православну Церкву, збудити в них почуття патріотизму, християнської любові, єднання, 

боротися із сектантством. Крім душпастирського служіння, викладання в трьох школах 

Закону Божого, треба було працювати на утримання великого господарства та обробляти 

церковну землю. 

Впродовж 1936-1939 років о. Михайло очолював будівництво церкви с. Карпилівка, в 

чому йому активно допомагав Тарас Боровець, майбутній командир УПА “Поліська Січ” 

отаман Тарас Бульба. Надмірна активність пастиря і громадського діяча в захисті релігійно-
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національних інтересів парафіян явно протидіяла реалізації політики ополячення та 

окатоличення населення. Зважаючи на це, в 1935 р. о. Михайла як неблагонадійного польська 

влада позбавила громадянства з вилученням паспорта. Патріотів України переслідували всі 

окупаційні влади: польська, німецька і особливо радянська. 

На початку німецько-радянської війни 1941 р., крім обов’язків парафіяльного 

священика с. Борове, на прохання Тараса Бульби-Боровця виконував обов’язки січового 

священика в “Поліській Січі”, штаб якої розташовувався в м. Олевськ. Водночас у стислі 

строки було проведено ремонтно-реставраційні роботи в місцевому храмі Олевська за 

допомогою Тараса Бульби та його січовиків, де 19 серпня 1941 р. відбулось багатолюдне 

богослужіння. А уже 21 серпня 1941 р. на майдані, де розміщувався штаб “Поліської Січі”, о. 

Михайло освятив прапор і прийняв присягу на вірність УПА та новій Українській Державі. 

Дружні стосунки Тараса Боровця і о. Михайла Симоновича під час війни ще більше 

зміцніли. Вони були обидва палкими патріотами України і вважали за святий обов’язок 

робити все можливе у визвольній боротьбі свого знедоленого народу. Така пряма підтримка 

о. Михайла хлопців із синьо-жовтими прапорами не могла сподобатись ані німцям, ані 

більшовицьким партизанам. Узимку 1943 р. під час нічної облави радянських партизан в с. 

Борове о. Михайло, ризикуючи життям, врятувався від смерті втечею з оточеної та 

пограбованої ними хати. Переховувався деякий час у своїх парафіян. 9 квітня 1943 р. 

фашисти спалили с. Борове разом з церквою і садибою священика. Лише в жовтні 1943 р. 

Михайло Симонович був призначений в с. Доротичі Сарненського району, де перебував до 

1950 року. 

Після засудження сина Євгена жити в Доротичах було небезпечно, і з допомогою 

швагра він отримує указ на призначення настоятелем церкви в м. Костюковичі (райцентр 

Могільовської обл., Білорусь). В умовах радянської влади він у Костюковичах на місці 

каплички побудував церкву. У 1956 р. о. Михайла переводять на парафію в м. Клімовичі 

(Могільовської обл.) благочинним Клімовицької округи. 

У Клімовичах проводить ремонт храму, добудовує хрестильню 

(баптистерій). Після переїзду в Білорусь переслідування КДБ не припинялось. 

Його викликали на допити. 

Особливо репресії посилилися після доносу другого священика о. Олексія 

Лебедя і єврея з м. Орині. Вони написали, що о. Михайло під час війни 

співпрацював з націоналістами, сприяв і благословляв розстріл євреїв. Його 

переводять в 1964 р. з Клімовичів у Костюковичі, а потім в с. Городна 

(Брестська обл.). Там він понад рік жив у розлуці із сім’єю, служив 

священиком, ремонтував церкву, розмальовував іконостас, стіни; зрідка 

навідувався в Костюковичі до хворих жінки, дочки і тещі. Його готували до 

арешту, але брат Євген назвав свідка узбека Обіда, який бачив, як під час війни 

в о. Михайла ховались євреї, що було небезпечно для життя сім’ї. 
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Слідчий КДБ сказав: “Немцы били евреев, а вы их прятали, вот они сейчас 

вас отблагодаривают“. Ці переслідування підірвали здоров’я о. Михайла, і 

після тяжкої хвороби він помер 20 червня 1969 р. Похований у Тинному. Брат 

Євген розповідав, як одного разу перебуваючи на гостині, один з присутніх 

говорив щось погане про батька. Коли ми вийшли, я запитав, чому він не 

заперечував проти неправди. Батько сказав: “Сину, не май особистих ворогів”. 

Тобто загальні інтереси держави, народу – основне, а на особисту образу не 

треба звертати увагу. 

Ставлення батька до науки. 

Батько навчався в церковнопарафіяльній школі, училищі, семінарії та 

університеті. Всі його шестеро дітей здобули вищу освіту. 

Ставлення батька до праці та обов’язків священика. 

Майже на всіх парафіях батько займався будівництвом, ремонтом, 

реставрацією. Трудився на господарстві, сінокосах, займався заготівлею дров 

на зиму. 

У сім’ї пропагував здоровий спосіб життя. Курити – це витрачати гроші 

на шкоду своєму здоров’ю, а також вважалося шкідливою звичкою. Спиртне 

вживалось тільки по святах і з гостями. 

Сестра Ірина розповідала, як матушка питала в батька, чому він взяв 10 

рублів за хрестини, а не 5, як було заведено. На що він відповів, що зразу не 

подивився і дали йому по 1 руб, то якби хотіли, дали б 5 рублів.  

Під пильним оком КДБ розповідати про вояків УПА було небезпечно. 

Тому батько розповідав про давніші часи: як козаки билися з поляками. 

Одного козака полонили і мали посадити на палю, на мученицьку смерть. 

Козак просить, щоб йому зробили коротшу палю. “Нащо?” – питають поляки. 

“А щоб вашим панам було зручніше мене в зад цілувати”. 
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ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКОГО АНТИЦЕРКОВНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА У 60–70-х рр. ХХ ст. 

 

У статті проаналізовано радянське законодавство про релігійні організації. На 

прикладі різних законів 60–70-х рр. ХХ ст. показано, що переслідування віруючих в СРСР було 

цілеспрямованою державною політикою.  

Ключові слова: релігія, церква, політика, законодавство, влада. 

 

Формирование советского антицерковного законодательства в 60–70-х гг. ХХ ст.  

В статье проанализовано советское законодательство о религиозных организациях. 

На примере разных законов 60–70-х гг. ХХ ст. показано, что преследование верующих в 

СССР было целеустремленной государственной политикой.  

Ключевые слова: религия, церковь, политика, законодательство, власть. 

 

Forming of soviet antichurch legislation in 60–70th ХХ item  

In the article the analysis of soviet legislation is carried out about religious organizations. On 

the example of different laws 60 – 70th A ХХ item is shown that pursuing believers in SRSR was a 

purposeful public policy. Keywords: Religion, church, policy, legislation, power. 

 

Актуальність теми зумовлена необхідністю вивчення історичного досвіту 

державно-церковних відносин. Незважаючи на недосконалість чинного 

Закону України “Про об’єднання громадян” 1992 р., в умовах бурхливого 

розвитку релігійно-церковних процесів, які потребують правової бази у 

вирішенні багатьох питань, радикальних змін чинного законодавства не 

відбувається. Обговорення в межах “круглого столу” проекту Концепції 

державно-церковних відносин 2003 р., у якому чітко прописано обмеження на 

політичну діяльність релігійних організацій, не дало очікуваних результатів. 

Однак з погляду національних інтересів, вважається невиправданою позиція 

влади щодо подальшого ігнорування необхідності запровадження нового 

законодавства у сфері регулювання державно-церковних відносин. З огляду на 

це, доволі виразним є практичне значення запропонованої теми. 

Ця проблема становить також значний науковий інтерес. Низка 

вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, В. Баран, В. Єленський, В. 

Пащенко, Г. Панков, Д. Поспєловський, М. Шкаровський та ін., які 

досліджували і досліджують становище релігійних організацій в умовах 

партійно-державної політики СРСР, загалом висвітлили питання державно-

церковних відносин. Проте в їхніх працях звернення до радянського 
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законодавства про релігійні організації пов’язане або з окремим періодом, 

наприклад, періодом політики радянської влади 50–60-х рр., чи часів 

“перебудови”, або з вивченням окремої релігійної інституції, насамперед РПЦ. 

Завданням статті є спроба проаналізувати процес формування 

радянського законодавства про релігійні організації впродовж 60–70-х рр. ХХ 

ст., простежити загальну тенденцію змін, що відображалися у поправках нових 

редакцій, виявити його антирелігійну сутність. 

При вирішенні означеної проблеми насамперед треба зауважити, що в 

радянському суспільстві ідеологія у вимірі висловлювань класиків марксизму-

ленінізму про сутність релігії й документів комуністичної партії, які 

визначили принципи політики соціалістичної держави щодо релігії і 

релігійних організацій, становила теоретичну основу радянського 

антицерковного законодавства. Цей загальновідомий факт підтверджується у 

висновках багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, які досліджували й 

досліджують проблему державно-церковних відносин чи становище 

релігійних організацій в СРСР. 

Новий форсований наступ радянської влади на релігію і Церкву на межі 

50–60-х рр. ХХ ст., на думку А. Моренчука, зумовлений прагненням 

партійного керівництва відвернути увагу населення від невдач в економіці, 

“створити ілюзію успіхів і прориву вперед” [9, с. 85]. Релігієзнавець В. 

Єленський, аналізуючи причини початку антицерковної кампанії, навпаки, 

вказує на те, що Радянський Союз на той час зумів досягти значних успіхів у 

розвитку науки і техніки, що певною мірою посилювало позитивне ставлення 

населення до прогресу та, відповідно, відштовхувало частину його від релігії 

[7, с. 284–285]. Ця розбіжність в акцентах має доволі формальний характер. В 

ідеологічному відношенні, незалежно від успіхів чи невдач соціалістичного 

будівництва, релігія завжди розглядалася компартійною владою як реакційне 

та ідеологічно вороже явище. У цьому зв’язку цілком послідовними 

виглядають задекларовані ХХІ (січень – лютий 1959 р.) і ХХІІ (жовтень 1961 

р.) з’їздів ЦК КПРС положення про те, що курс на побудову комуністичного 

суспільства несумісний з релігією, а релігійність радянських людей не має 

соціальних коренів і зумовлена лише незадовільною антирелігійною 

пропагандою, пасивністю партії у цьому питанні та надмірними свободами, 

наданими державою релігійним організаціям [8, с. 537]. 

Політика партії й радянської держави щодо релігії і Церкви юридично 

закріплювалась комплексом законодавчих та інших нормативних актів, які 

визначали принципи діяльності релігійних організацій, їхні відносини з 

органами влади, майновий та правовий статус духовенства, умови освіти і 

виховання дітей віруючих сімей, регулювали трудові відносини в релігійних 
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організаціях тощо. Окремо можна виділити міжнародні правові акти про 

свободу совісті, права, обов’язки і відповідальність громадян, ратифіковані 

СРСР. Самостійну частину становили правові акти, на основі яких і згідно з 

якими забезпечувався контроль за дотриманням законодавства про релігійні 

культи, а також закони, що регулювали суспільні відносини у цій сфері [ 11, с. 

3]. 

Розгортання нової хвилі антицерковної кампанії розпочалося із заходів 

другої половини 1958 р., спрямованих насамперед на обмеження матеріальної 

бази церкви, сфери її діяльності та прибутків духовенства. Так, у липні 1958 

р., Міністерство фінансів УРСР поширило припис, згідно з якими служителі 

культів за користування земельними ділянками оподатковувалися зі 100% 

надбавкою [1, арк. 237]. А жовтневі 1958 р. постанови Ради Міністрів СРСР 

“Про монастирі в СРСР” і “Про оподаткування підприємств єпархіальних 

управлінь і прибутків монастирів” завдавали удару по фінансовому становищу 

РПЦ. Паралельно з урядовими законодавчий характер мали і постанови ЦК 

КПРС. Наприклад, лютнева 1959 р. постанова “Про припинення культової 

діяльності поза межами храмів” та постанова, прийнята Президією ЦК КПРС 

в листопаді того ж року “Про заходи щодо припинення паломництва до т. зв. 

святих місць”, значно звужували сферу діяльності церкви [3, с. 170–172]. У 

січні 1960 р. ЦК КПРС прийняв постанову “Про заходи щодо ліквідації 

порушень духовенством радянського законодавства про культи” (в березні цю 

постанову поширив ЦК КПУ), яка відкривала шлях до адміністрування з боку 

державних і партійних органів стосовно священнослужителів і релігійних 

громад [9, с. 87]. Ці партійні постанови знайшли повне відображення у 

спеціальній інструкції від 16 березня 1961 р., затвердженій Радою Міністрів 

СРСР. 

Інструкцією запроваджувалось законодавство 1929 р. у тій його частині, 

котра забороняла благодійну діяльність Церкви, існування релігійних центрів, 

надання фінансової допомоги парафіям і монастирям, які “не мають підтримки 

з боку місцевого населення”. Ця постанова СРСР від 30 квітня 1943 р., згідно 

з якою оподаткування духовенства і всіх церковних прибутків здійснювалося 

за максимальною шкалою – 81% [10, с. 294]. Крім того, деякі попередні 

нормативно-правові акти втратили чинність, зокрема, постанови Раднаркому 

СРСР від 28 листопада 1943 р. “Про порядок відкриття церков” і “Про порядок 

відкриття молитовних будинків релігійних культів” від 19 листопада 1944 р. 

та ін. [9, с. 88]. Нове законодавство про релігійні культи значно ускладнювало 

можливості реєстрації громад чи відкриття парафій і водночас спрощувало 

процедуру їхнього закриття. Створювалися перепони для купівлі та оренди 

молитовних будинків, релігійним громадам заборонялося добудовувати 
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культові споруди, а для здійснення їхнього капітального ремонту необхідно 

було отримати дозвіл уповноваженого Ради у справах РПЦ або Ради у справах 

релігійних культів [9, с. 88].  

Зміни в державному законодавстві вимагали ревізії багатьох положень 

про організацію церковного життя. Так, на підставі невідповідності із 

законодавством про культи внесено низку важливих змін у положення “Про 

управління РПЦ” та нормативно-правову базу діяльності сектантських 

об’єднань. Згідно з цими доповненнями та поправками, церковні виконавчі 

органи позбавлялися права юридичної особи, не могли створювати центральні 

каси для збирання добровільних пожертвувань віруючих, володіти культовим 

майном або отримувати його за договором, купувати чи орендувати 

приміщення для молитовних зборів, укладати договори або угоди [9, с. 92]. 

Зміни церковного положення, прийняті під тиском Ради у справах РПЦ 

на Архієрейському соборі 18 липня 1961 р., позбавляли парафіяльного 

священика будь-якої влади, яка передавалася парафіяльній раді, а фактично – 

виконавчому комітету із трьох осіб: старости, його помічника і скарбника 

(касира), які обиралися парафіяльного радою з числа парафіян. Збори 

парафіяльної ради мали скликатися за необхідності з дозволу місцевих чи 

районних рад, що давало можливість останнім впливати на формування складу 

“двадцяток” чи “трійок” із числа тих парафіян, які “здатні чесно виконувати 

радянські закони” та пропозиції й вимоги місцевих органів влади. Всі 

фінансові, економічні, бухгалтерські види діяльності, у тому числі й 

добровільні внески в єпархію і патріархію для підтримки семінарій тощо, було 

передано винятково до компетенції виконавчих трійок. Священику 

залишалося відповідати тільки за “духовне керівництво парафіянами... за 

служіння і задоволення релігійних потреб парафіями” [10, с. 291]. За таких 

обставин, коли управління церквою зосереджувалось фактично в руках 

уповноважених і церковне право узгоджувалось із державним законодавством, 

частина тодішнього духовенства ментально не могла уявити можливість 

існування незалежних інституцій (секулярної й церковної) з їхніми окремими 

законодавчими системами. Тому в усвідомленні радянських громадян, навіть 

у середовищі духовенства, Церква в СРСР не сприймалася як суспільний 

інститут, а розглядалася в доволі вузькому значенні “зібрання віруючих”, що 

зовсім виключало юридичний контекст.  

Оскільки такий менталітет мала частина єпископів нового покоління, 

окремі церковні діячі 60-х рр. висловлювали побоювання, що у майбутньому 

може відбутися цілковите підпорядкування церковного керівництва світській 

владі – її вимогам і законам – не від страху, а за переконанням, що в державі 

має бути тільки одна влада і один закон [10, с. 293]. 
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Постанова від 16 березня 1961 р. не була опублікована і поширювалася 

винятково для службового використання. Таким чином, склалася ситуація, 

коли віруючі мали дотримуватися законодавства навіть не знаючи його змісту. 

Ознайомитись із ним вони змогли у 1966 р., коли після ліквідації Ради у 

справах РПЦ і передачі її функцій Раді у справах релігій (1965 р.) вперше у 

післяхрущовську добу було опубліковано “Положення про Раду у справах 

релігій” [10, с. 297]. 

Дотримання чинного законодавства, яке регулювало державно-церковні 

відносини і регламентувало життя вірян, забезпечувалося низкою статей 

Кримінального кодексу УРСР, Законом СРСР про загальну військову 

повинність, постановами Президії Верховної Ради та Ради Міністрів 

Української РСР. Зокрема, статті 138, 139 і 209 Кримінального кодексу УРСР 

у багатьох випадках застосовувалися щодо керівників та деяких членів 

незареєстрованих релігійних організацій [4, арк. 122]. Стаття 138 передбачала, 

за порушення закону про відокремлення Церкви від держави і школи від 

Церкви, покарання у вигляді виправних робіт терміном до одного року або 

штрафу в розмірі 50 крб. А стаття 209, за спонукання громадян до відмови від 

суспільно-громадської діяльності, передбачала позбавлення волі до 5 років 

ув’язнення із засланням до такого ж терміну з конфіскацією майна чи без неї. 

У першому пункті постанови Президії Верховної Ради УРСР щодо її Указу від 

12 червня 1961 р. “Про посилення боротьби з особами, які ухиляються від 

суспільно-корисної праці і ведуть антигромадський паразитичний спосіб 

життя” чітко вказувалося, що під дію цього Указу підпадають особи, котрі 

очолюють нелегальні релігійні секти [9, с. 91]. Стаття 3 Закону СРСР від 12 

жовтня 1967 р. про загальну військову повинність зобов’язувала мобілізацію 

всіх чоловіків – громадян СРСР, незалежного від їхнього ставлення до релігії 

[11, с. 74]. 

Контроль за дотриманням законодавства про релігійні культи покладався 

на місцеві Ради народних депутатів. У постанові Ради Міністрів Української 

РСР від 1 квітня 1969 р. “Про посилення контролю за додержанням 

законодавства про релігійні культи” зазначалося, що у деяких областях 

виконкоми місцевих Рад народних депутатів ослабили контроль за 

виконанням на місцях законодавства про релігійні культи. Далі в постанові 

наголошувалося на необхідності систематичного роз’яснення серед віруючих 

радянського законодавства про культи і про свободу совісті в СРСР, 

упорядкування реєстрації релігійних організацій, застосування відповідних 

заходів щодо керівників релігійних організацій, які уникають реєстрації [11, с. 

161]. У законах “Про сільські ради народних депутатів Української РСР” від 2 

липня 1968 р. “Про міські, районні в місті ради народних депутатів 
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Української РСР” та “Про районні ради народних депутатів Української РСР” 

від 15 липня 1971 р., а також “Про обласні Ради народних депутатів 

Української РСР” від 31 жовтня 1980 р. спеціальна стаття в усіх редакціях мала 

однакове формулювання: “У сфері забезпечення соціалістичної законності, 

охорони державного і громадського порядку, прав громадян, здійснення 

народного контролю сільська (міська, районна, обласна) рада народних 

депутатів... контролює дотримання законодавства про релігійні культи” [11, с. 

162].  

Для надання допомоги зазначеним Радам народних депутатів їхні 

виконавчі комітети утворювали комісії сприяння контролю за додержанням 

законодавства про релігійні культи. Постановою Ради Міністрів СРСР “Про 

посилення контролю за виконанням законодавства про культи” від 16 березня 

1961 р. ці комісії сприяння утворювались при облвиконкомах і 

райвиконкомах, а з 1963 р. також при сільських, селищних, міських Радах 

народних депутатів трудящих [2, арк. 6]. 

З метою посилення контролю за церковно-релігійним життям протягом 

березня–грудня 1961 р. влада здійснила одночасний облік релігійних громад, 

молитовних споруд та церковного майна, для чого у кожному райвиконкомі 

(міськвиконкомі) заводилася справа з даними про релігійні громади [9, с. 96]. 

Згодом відредагована “Інструкція про облік релігійних об’єднань, молитовних 

будинків і приміщень, а також про порядок реєстрації виконавчих органів 

релігійних об’єднань і служителів культу” була затверджена Радою у справах 

релігій при Раді Міністрів СРСР 31 жовтня 1968 р. Згідно з цією редакцією, на 

кожне діюче зареєстроване релігійне об’єднання у виконкомі районної 

(міської) Ради народних депутатів заводилась облікова картка і реєстраційна 

справа, яка містила: а) копію заяви не менш як 20 віруючих з проханням про 

реєстрацію громади, б) копію списку засновників релігійної громади, в) 

рішення рай(міськ)виконкому про реєстрацію релігійного об’єднання і 

відкриття молитовного будинку, г) довідку про реєстрацію, д) дані про склад 

виконавчих і ревізійних органів, ж) довідку про реєстрацію виконавчого 

органу і ревізійної комісії релігійної громади, з) договір про передачу даному 

релігійному об’єднанню у безкоштовне користування молитовного будинку 

(церкви, костелу, мечеті тощо) і всього культового майна, а також інші 

документи, що характеризували діяльність релігійного об’єднання [11, с. 93 – 

94].  

Про всі незареєстровані фактично діючі релігійні об’єднання місцеві 

органи влади подавали інформацію до Ради у справах релігій, котра 

вирішувала, які з них підлягають реєстрації, а які не можуть бути зареєстровані 

й підлягають ліквідації через їхню протизаконну діяльність [11, с. 95].  
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У частині інструкції про облік молитовних будинків привертає увагу 10 

пункт, де зазначається, що навіть придбані чи пожертвувані релігійному 

об’єднанню предмети культу обов’язково обліковуються в інвентарній книзі і 

належать державі [11, с. 96]. Таке формулювання є одним із багатьох 

прикладів нехтування елементарними правами віруючих, що виразно 

характеризує власне антирелігійну сутність радянського законодавства про 

релігійні організації. 

У напрямі антирелігійної боротьби влада широко використовувала також 

закони Української РСР про освіту, шлюб і сім’ю. Зокрема, стаття 61 Кодексу 

про шлюб і сім’ю Української РСР, затвердженого Законом Української РСР 

від 20 червня 1969 р., зобов’язувала батьків виховувати дітей як гідних членів 

соціалістичного суспільства, що згідно з радянським законодавством 

виключало релігійне виховання. У Законі Української РСР “Про народну 

освіту” від 28 червня 1974 р. вимоги такого виховання було виписано в статтях 

4, 73, 74, 80. Так, у статті 4 “Основні принципи народної освіти в Українській 

РСР” наголошувалося на необхідності зв’язку навчання і виховання 

підростаючого покоління з практикою комуністичного будівництва, а 12 пункт 

цієї статті чітко вказував, що радянський характер освіти виключає вплив 

релігії. У статті 80 “Відповідальність за порушення законодавства про народну 

освіту” однозначно говорилось, що громадяни, які допустили порушення 

законодавства про відокремлення школи від Церкви, несуть відповідальність, 

встановлену законодавством Союзу РСР і Української РСР [11, с.71–72]. 

Застосовуючи це законодавство, партійно-державне керівництво 

фактично ігнорувало ратифіковану Президією Верховної Ради СРСР 2 липня 

1962 р. Конвенцію про боротьбу з дискримінацією у сфері освіти. Стаття 5 

Конвенції давала право батькам забезпечувати релігійне і моральне виховання 

дітей відповідно до їхніх власних переконань. Але формулювання “в межах, 

визначених законодавством кожної держави” [11, с. 157], яке передувало 

згаданому положенню, позбавляло СРСР обов’язку таке право надавати, 

оскільки релігійне виховання радянським законодавством не передбачалося.  

Подібно ситуація виглядала із Гельсінською угодою. Генеральна 

Асамблея Всесвітньої ради церков запропонувала таке формулювання 

резолюції: “ВРЦ стурбована обмеженням релігійної свободи, особливо в 

СРСР. Асамблея чемно пропонує урядові СРСР ефективно забезпечувати 

виконання сьомого принципу Гельсінської угоди”, з чим погоджувалася 

більшість делегатів. Але під тиском делегата РПЦ і сприяння делегата 

баптистської церкви Ернеста Пейна комітет пом’якшив формулювання на 

“можливі порушення свободи релігії”, вилучивши з тексту поняття СРСР [10, 

с. 367].  
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Таким чином, Гельсінська угода не містить конкретного звинувачення 

СРСР у порушенні релігійної свободи. Це давало можливість партійно-

державному керівництву СРСР заперечувати такі звинувачення, апелюючи до 

тексту першої статті “Положення про релігійні об’єднання... “, де було чітко 

записано: “Згідно з Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР 

громадянам Української РСР гарантується свобода совісті, тобто право 

сповідувати будь-яку релігію...“ [110 с. 75]. 

За твердженням Д. Поспєловського, місцевим органам влади цієї 

законодавчої бази цілком вистачало, щоб в окремих випадках забороняти 

священикам здійснювати богослужіння у присутності дітей або за 

звинуваченням батьків у фанатичному релігійному вихованні позбавляти їх 

батьківських прав [10, с. 295]. У разі необхідності представники влади 

допускали довільне тлумачення законодавства. Наприклад, прислуговування 

хлопчиків у вівтарі могло розглядатися як порушення закону про заборону 

дитячої праці в релігійних організаціях [10, с. 295]. 

З метою обмежити діяльність релігійних громад органи влади 

застосовували також закони, які не мали прямої дії щодо віруючих. Так, згідно 

зі статтею 25 “Основ цивільного законодавства СРСР і союзних республік” про 

заборону громадянам мати у власному користуванні другий будинок для 

отримання нетрудових доходів, частина зареєстрованих громад євангельських 

християн-баптистів та п’ятидесятників втратила можливість орендувати 

приміщення для здійснення своїх культових потреб у приватних осіб і 

залишилася без молитовних будинків [9, с. 90]. 

Перша публікація Положення Ради у справах релігій 1966 р. і поправки 

до Положення про релігійні об’єднання в Українській РСР, затвердженого 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 1 листопада 1976 р., 

продемонстрували сувору політику брежнєвського режиму в релігійному 

питанні. Насамперед Положення Ради у справах релігій закріплювали 

безмежну владу цієї установи над релігійними організаціями. Рада у справах 

релігій здійснювала контроль за дотриманням законодавства про культи 

релігійними організаціями і духовенством, перевіряла правильність 

застосування центральними і місцевими організаціями та посадовими особами 

законодавства про культи, приймала рішення про відкриття чи закриття 

молитовних будинків. Поправки і доповнення до законодавства про релігійні 

організації впродовж 1962–1975 рр. передавали багато функцій контролю над 

релігійними структурами від місцевих Рад народних депутатів до Ради у 

справах релігій, що ускладнило боротьбу віруючих за свої права. Раніше, коли 

місцеві ради позбавляли реєстрації релігійну громаду, остання могла 

звернутись за допомогою до іншої установи – Ради у справах РПЦ (з 1965 р. – 
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РСР), яка принаймні технічно була посередником між Церквою і державою й 

вважалася нейтральною. Відтепер релігійні громади змушені були звертатися 

до тієї установи, яка безпосередньо їх переслідувала [10, с. 337]. 

Прикметно, що у редакції Положення про релігійні організації в 

Українській РСР 1976 р., поправки і доповнення узгоджувалися з 

прерогативами Ради у справах релігій. Вони робили процедуру реєстрації 

нової релігійної громади чи відкриття молитовного будинку бюрократично 

більш складною. До того ж релігійна громада зверталась до місцевої ради, яка 

впродовж місячного терміну давала дозвіл або відмовляла у реєстрації. Нова 

стаття 7 передбачала реєстрацію громади тільки після рішення Ради у справах 

релігій при Раді Міністрів СРСР. Процедура отримання такого рішення 

ускладнювалася 8 і 9 статтями, згідно з якими справа про реєстрацію спочатку 

розглядалася впродовж місяця у районному чи міському виконкомі, потім – в 

обласному, який передавав її до РСР при Раді Міністрів УРСР. Остання 

передавала матеріали про реєстрацію і свої рекомендації до РСР при Раді 

Міністрів СРСР. У новій редакції розгляд матеріалів і прийняття рішення про 

реєстрацію релігійної громади РСР при Раді Міністрів УРСР і Раді Міністрів 

СРСР не обмежувався жодними термінами [11, с. 76–77]. Крім того, старі 

статті 37 і 44 давали релігійним організаціям право оскаржувати рішення, чого 

вже не передбачалося в законодавстві 1976 р. Новий закон забороняв збір 

добровільних пожертвувань поза межами молитовного будинку, створювати 

каси взаємодопомоги і надавати матеріальну підтримку віруючим, 

організовувати спеціальні дитячі чи молодіжні зібрання, біблійні, літературні, 

трудові гуртки для вивчення релігії, відкривати бібліотеки, проводити 

екскурсії тощо [11, с. 78]. 

Деякі позитивні зрушення в законодавстві обмежувалися тим, що 

релігійні організації певною мірою наближалися до статусу юридичної особи, 

а також скасовувалися правила виборів делегатів на релігійні з’їзди. 

Процедура виборів делегатів визначалася тепер канонічними правилами 

(стаття 18). Щодо еволюції у напрямі набуття юридичного статусу, то нові 

статті 3 і 20 вже не містили формулювання про те, що релігійні організації не 

мають такого статусу. До того ж, стаття 18 давала право релігійним 

організаціям виготовляти і продавати предмети культу, купувати транспортні 

засоби, орендувати і будувати приміщення для своїх потреб згідно зі 

встановленим законом порядку [11, с. 80; 10, с. 338]. Крім того, власне культові 

споруди залишалися у власності держави, що давало владі можливість та 

право закривати і конфісковувати їх у будь-який час. 

Незважаючи на негативний аспект централізації законодавства 1976 р., за 

висновками Д. Поспєловського, у практичному житті становище Церкви у тій 
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чи іншій єпархії залежало від якостей місцевого єпископа і навіть 

парафіяльного священика, з одного боку, а з іншого – від місцевого партійного 

керівництва та Уповноваженого РСР і його особистих стосунків з 

духовенством [10, с. 339]. “Після призначення єпископа на єпархію, – зауважує 

Д. Поспєловський, – вся його діяльність надалі залежала майже виключно від 

стосунків з уповноваженим – від того, чи зможе він делікатно і щедро 

підкупити владного чиновника” [10, с. 339]. За таких обставин більші права в 

управлінні отримали окремі зареєстровані “двадцятки”, окремі єпископи чи 

єпархії та патріарх як окремий функціонер. Проте всі разом вони не складали 

організації або інституції з погляду закону. 

Партійно-державна політика щодо релігії не змінилася в епоху правління 

генсеків Ю.В. Андропова, К.У. Черненка і перших років С.М. Горбачова. 

Постанови червневого 1983 р., квітневого 1984 р. і квітневого 1985 р. 

Центрального комітету з ідеології мали чітку антирелігійну спрямованість, що 

відобразилося у Програмі КПРС, прийнятій на ХХVІІ з’їзді КПРС. Хоча при 

Андропові в пресі обговорювався проект державного законодавства про 

релігію, який не містив суттєвих змін і лише чіткіше регламентував питання, 

пов’язані з діяльністю релігійних організацій, зрештою закон так і не був 

прийнятий. Новий Закон “Про свободу совісті і релігійні організації” з’явився 

лише в жовтні 1990 р. Щоправда, у постанові Ради Міністрів СРСР від 25 

лютого 1980 р. за № 179 було внесено зміни і доповнення до “Положення про 

Раду у справах релігій при Раді Міністрів СРСР”. Однак ці поправки суттєво 

не змінювали ні компетенції РСР, ні її повноважень чи дозвільних функцій. 

Таким чином, впродовж 80-х рр. ХХ ст. органи влади, а передусім апарат 

уповноваженого Ради у справах релігій, користувалися у вирішенні комплексу 

питань державно-церковних відносин законодавством, сформованим 

протягом 60–70-х рр., багато статей якого зберігалося із законодавства 

попередніх років. Детальний аналіз всієї законодавчої бази, яка прямо чи 

опосередковано застосовувалася щодо релігії й Церкви, свідчить про 

антирелігійний характер радянського законодавства про релігійні організації 

та підтверджує висновки вчених про те, що переслідування віруючих в СРСР 

було державною політикою. 
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РЕПРЕСИВНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ПРОТИ 

ДУХОВЕНСТВА ТА ВІРУЮЧИХ НА ЖИТОМИРЩИНІ У 20-х – НА 

ПОЧАТКУ 30-х років ХХ ст. 

Досліджується репресивна політика радянської влади проти 

духовенства та віруючих на Житомирщині у 20-х – на початку 30-х років ХХ 

ст. 

Исследуется репресивная политика советской власти против 

духовенства и верующих на територии Житомирщины в 20-х–начале 30-х 

годов ХХ в. 

The repressive policy of the Soviet government against the clergy and believers 

in Zhitomir region in the 20th the beginning of the 30th years of the XX century is 

researched. 

Релігія завжди була ворожою ідеологією для більшовицьких вождів та 

їхніх послідовників. Вже в перші години після захоплення влади більшовики 

проголосили про відокремлення Церкви від держави та атеїстичний наступ. Це 

був тільки початок жорстокої боротьби з “ворожою” ідеологією. 

У сучасній історіографії прийнята наступна періодизація церковної 

політики радянської держави у межах міжвоєнних десятиліть: 

1) 1918 - початок 1920-х рр. - безкомпромісний наступ на Церкву із 

застосуванням методів воєнного часу. 

2) Середина 1920-х рр. - лібералізація відносин держави та Церкви. 

3) Кінець 1920-х - 1930-ті рр. - курс на остаточне усунення релігії й 

Церкви з життя радянського суспільства. 

Безперечно, що це дуже умовний поділ, який окреслює найзагальніші й 

найбільш симптоматичні тенденції у ставленні більшовиків до релігії та 

Церкви. Взагалі доктрина і практика комуністичної ідеології були спрямовані 

на знищення Церкви як соціального інституту. Для владних структур було 

неважливо, до якої віри належать ті чи інші релігійні інституції. Постраждали 

всі - католики, православні, протестанти, послідовники ісламу, іудеї, 

буддисти. 

Житомирщина не була винятком. Багатонаціональний склад населення 

зумовив існування в регіоні різних релігійних конфесій. За виявленими, але не 
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повними даними, на Житомирщині у 1918-1980 рр. від репресій постраждало 

понад 600 священнослужителів різних конфесій, у тому числі 587 

православної, 28 - римо-католицької, 25 - протестантської, 15 - іудейської віри 

[1, с. 23]. 

Проте якщо в роки громадянської війни застосовувались методи 

"червоного штурму" проти Церкви, то з середини 1920-х рр. тактика 

більшовиків змінюється. Влада не просто намагається проникнути в сутність 

конфесійних та міжконфесійних відносин, але і використати їх у своїх цілях. 

Більшовицька політика терору насамперед спрямовується проти духовенства. 

Розгортається антирелігійна більшовицька пропаганда, спрямована на 

дискредитацію церкви та священиків. 

На початку 1920-х рр. була проведена акція з вилучення церковних 

коштовностей, яка проводилась під гаслами допомоги голодуючим Поволжя. 

Але її цілі були зовсім іншими. По-перше, священики виступали проти 

вилучення церковних цінностей, що давало змогу їх заарештовувати за 

статтями Кримінального кодексу. По-друге, радянська пропаганда отримала 

можливість змалювати образ служителя культу безсердечною та брехливою 

особою, яка прирікала дітей на смерть заради збереження церковних 

цінностей. По-третє, за рахунок Церкви держава намагалась поліпшити своє 

матеріальне становище. Підсумок цієї акції був сумним. Голодуюче населення 

отримало лише незначну кількість очікуваного хліба, а багато безцінних 

пам'яток культури було втрачено. За спробу не допустити вилучення 

церковних святинь на Житомирщині були заарештовані та засуджені єпископ 

Волинської єпархії Аверкій (П.П. Кедров), священики А.Й. Остальский, Ю.П. 

Красицький, О.Д. Понікаров та інші [2-5]. 

Середина 1920-х років позначилась лібералізацією відносин між 

державою та Церквою. Зростає кількість релігійних громад. На 1 січня 1925 р. 

в Україні було зареєстровано 5 453 громади Російської Православної Церкви 

(тихонівської чи слов'янської), 989 громад Української Автокефальної 

Православної Церкви (УАПЦ), 1 947 громад Синодальної (Обновленської) 

Церкви [6, с. 5-6]. 

Проте боротьба не припинялась, а перейшла в іншу площину. Влада 

скористалась розколом православ'я на велику кількість течій, почались 

провокації та розпалювання ворожнечі серед духовенства та віруючих, 

утворювались навіть нові течії та бралась під владну опіку так звана 

прогресивна частина церковників. Прогресивними, на погляд радянських 

чиновників, у той час були обновленці. Типовим явищем стає насильницька 

передача їм владою православних храмів, що призводило до протистояння не 

тільки між священиками, але й між віруючими. 
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Не залишилась поза увагою влади і Римо-католицька Церква, яка займала 

непримиренну позицію щодо більшовиків. Історично склалось так, що на 

території Житомирщини проживала численна польська громада та була 

створена римо-католицька єпархія. Серед місцевих поляків ксьондзи 

користувались великим авторитетом, а тому були дуже небезпечними для 

режиму. Тим більше, що Житомирщина з 1921 р. стала прикордонною 

територією і межувала з "буржуазною" Польщею. Тому спецслужби, в першу 

чергу, намагались паралізувати вплив католицьких костьолів і ксьондзів на 

поляків Житомирщини. Методи використовувались різні. Це були 

демонстрації й мітинги "трудящих" з вимогою припинити "шпигунську 

діяльність" католиків в Україні, й вербування таємних агентів, які повинні 

були розхитувати католицьку громаду зсередини, і тиск на ксьондзів. 

Показовою в цьому плані була справа заарештованого 9 листопада 1924 

р. ксьондза Житомирського кафедрального костьолу Андрія Федуковича, який 

під тиском підписав лист до Папи Римського Пія XI, в якому визнав, що в 

Україні ксьондзи виконують шпигунську і контрреволюційну роботу. Лист 

став приводом до численних публікацій в пресі про контрреволюціонерів у 

костьолах, а також масових арештів польських священиків. Хоча плани 

організаторів цієї провокації було частково зруйновано смертю ксьондза 

Федуковича, який, будучи зламаним фізично і морально, наклав на себе руки 

4 березня 1925 р., здійснивши аутодафе [7]. 

Наприкінці 1920-х  - на початку 1930-х рр. на Житомирщині  було 

заарештовано і засуджено ряд ксьондзів, у тому числі апостольського 

адміністратора Житомирської єпархії Т.Г. Скальського. Їм всім було 

пред'явлено звинувачення в антирадянській "контрреволюційній діяльності" 

та "шпигунстві" на користь Польщі. У червні 1930 р. було засуджено до вищої 

міри покарання із заміною вироку - позбавлення волі на 10 років ксьондза К.Е. 

Наскренського. У 1933 р. заарештованих ксьондзів звинувачували в отриманні 

допомоги з-за кордону для голодуючих, у 1935 р. було сфабриковано справу 

"Контрреволюційної фашистської організації римо-католицького та 

уніатського духовенства на Правобережній Україні". Масові арешти 

священиків та депортація польського та німецького населення в 1935-1936 рр. 

призвели до поступового закриття костьолів і їхньої передачі державним 

органам управління. Житомирська римо-католицька єпархія фактично 

припинила існування. На волі залишилися одиниці ксьондзів, церковна 

структура була зруйнована. 

Репресивна політика радянської влади стосувалась всіх релігій та 

релігійних течій. До середини 30-х рр. на Житомирщині були піддані 

репресіям архієпископ Волинський і Житомирський Української 
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Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ) С.А. Орлик, голова общини 

УАПЦ в Житомирі М.В. Хомичевський (Борис Тен), кістер лютеранської 

общини с. Садки Черняхівського району Р.М. Пауц, пастор євангелістсько-

лютеранської церкви Густав Улле та інші. 

В середині 1930-х рр. наступ на Церкву посилюється. І не в останню чергу 

через те, що після прийняття Конституції 1936 р., в якій проголошувалась 

свобода совісті, зростає кількість відвідувачів храмів, починається масовий 

збір підписів за відкриття церков, навіть окремі комсомольці та комуністи 

почали хрестити дітей. Так, у доповідній записці секретаря Житомирського 

окружного партійного комітету до Київського обкому КП(б)У датованої 1936 

р. зазначалось, що відбувається активізація релігійних культів, спрямованих 

на відновлення діяльності церков, раніше закритих. Такі факти мали місце 

практично в усіх районах. Почалась відбудова храмів, збирання грошей не для 

позики державі, а для церков. Так, під тиском громади с. Нова Буда 

облвиконком був змушений скасувати своє попереднє рішення про закриття 

сільської церкви [8, арк. 1-4]. 

Факти активного відродження церков містяться і в довідці окрвідділу 

НКВС про контрреволюційну діяльність церковників у районах 

Житомирського округу. В ній, зокрема, зазначалось, що "...дані говорять про 

посилення контрреволюційної діяльності церковників в ряді районів, 

особливо в м. Житомир. Вони намагаються використати нову конституцію в 

своїх цілях. Священики діючих церков проводять активну роботу по 

створенню церковних общин з метою недопущення закриття церков і 

відкриття тих, які були закриті" [9, арк. 14]. Також відзначалась активна робота 

в цьому напрямі прибулого із заслання єпископа Максима (М.І. 

Руберовського), який користувався колосальним авторитетом в церковному 

світі і об'єднав навколо себе духовенство Житомира. В 1936 р. в місті 

проживало близько 200 безприходних попів та монахів, а також понад 100 

безприходних попів, які прибули з різних районів прикордонної смуги. Вони, 

за твердженням органів НКВС, мали зв'язок з духовенством за кордоном та 

інформували про переслідування церкви в Радянському Союзі і важке 

становище віруючих [9, арк.. 16]. 

Оскільки вияви активності з боку духовенства та віруючих за 

радянськими законами підпадали під статті про контрреволюційну діяльність, 

влада отримала можливість завдати рішучий удар по Церкві. Наприклад, було 

заарештовано священика с. Троковичі Черняхівського району В. Юркевича за 

проведення нелегальних зборів віруючих та заяви про репресії проти церкви, 

за агітацію школярів відвідувати церкву. 
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За спробу відновити богослужіння в с. Глубочок Троянівського району 

було заарештовано священика І. Шмигеля, в с. Чайківка Потіївського району 

заарештували селян, які збирали підписи для звернення про відкриття церкви. 

За подібними обвинуваченнями були заарештовані священики з с. Кодня - 

Вихва, Житомира - Вишневський, Панкратов та інші [9, с. 15-17]. В с. 

Кручинець і навколишніх селах було заарештовано 37 членів секти "молокан-

корніївців", які відмовлялися сплачувати податки та служити в Червоній армії. 

Троє з них були засуджені до смертної кари [10]. 

Активна політика влади щодо закриття церков призвела до того, що на 22 

квітня 1937 р. в Житомирі та Житомирському районі було закрито 17 церков і 

діяло 13, з костьолів діяв тільки один, каплиць - одна, синагог закрито 34 і 

діяло - 8. Монастирі та лютеранські релігійні общини були закриті всі [11, арк. 

5]. Те саме відбувалось по всій Житомирщині. Приміщення релігійних споруд 

використовувалися під склади, для культурних потреб, розбиралися для 

будівництва, просто стояли порожніми. 

Підбиваючи підсумки, варто відзначити, що радянська влада протягом 

20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. часто змінювала методи і тактику боротьби 

проти духовенства та віруючих Житомирщини, використовували різні 

технології для знищення супротивника. Ця боротьба продовжувалась 

протягом всього комуністичного періоду української історії. 
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ЖИТОМИРЩИНІ У 1920–1930-х рр. І ДОЛІ ПРАВОСЛАВНОГО 

ДУХОВЕНСТВА 

 

У статті проаналізовано антирелігійну політику радянської влади на Волині– 

Житомирщині у 1920–1930-х рр. з урахуванням новітніх досліджень, архівних документів 

і висвітлення доль окремих відомих і маловідомих представників православного 

духовенства. 
Ключові слова: Волинь, Житомирщина, Православна церква, антирелігійна 

політика, радянська влада, священики, єпископ. 

Дослідження історії державно-релігійних відносин і конфесійного життя 

у 20–30-х рр. ХХ ст. у радянській Україні стало актуальною проблематикою 

низки праць сучасних вітчизняних істориків. Антирелігійна політика 

радянської влади на Волині у цей період знайшла своє відображення у працях 

дослідників, як С. Жилюк, Т. Рафальська, О. Тригуб, В. Бернацький, Є. 

Тіміряєв, Л. Копійченко, І. Александров, М. Костриця, диякон Ігор Кучерук, 

Я. Тарас та ін. [1]. Поглиблене вивчення антирелігійної політики радянської 

влади у цей період відкриває можливість об’єктивного бачення даної 

проблеми, в усіх її маловідомих або невідомих аспектах, а також уникнення 

помилок у відносинах між державою і Церквою сьогодні.  

Церква і суспільство мають співпрацювати на благо держави, однак 

перша несе, як завжди, свою багатовікову духовну місію, розвиваючись при 

цьому за власними законами, що не збігаються в усьому із суспільними. Досвід 

державотворення в Україні засвідчує, що Церква не має бути заручницею 

політичних інтересів, і в той же час вона не може стояти осторонь проблем і 

бід нинішнього суспільства. Ідеологія радянської влади була атеїстичною, 

однак влада намагалася використати церкву у своїх інтересах, встановити 

жорсткий контроль над нею і підпорядкувати собі. 

Метою статті є аналіз антирелігійної політики радянської влади на 

Волині у 1920–1930-х рр. з урахуванням новітніх досліджень, архівних 

документів і висвітлення доль окремих відомих та маловідомих представників 

православного духовенства, життя яких і служіння пов’язане з цим регіоном. 

У 1921–1922 рр. на території Волинської губернії релігійною політикою 

займався V Ліквідаційний відділ Волингуб’юсту. До повноважень відділу 

входили: реєстрація нових релігійних громад, перереєстрація існуючих, 

прийняття рішень щодо передачі їм культових споруд чи інших приміщень; 
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визначення прав релігійної громади на володіння майном [2]. Важливо 

зазначити, що у 1921 р. відбувся поділ Волинської єпархії на дві частини: 

польську і радянську. В радянській частині її очолювали колишній 

Володимир-Волинський вікарій єпископ Фаддєй (Успенський) та вікарій 

Острозький архієпископ Аверкій (Кедров) [3]. 

Доля першого була складною із самого початку існування поділеної 

єпархії, оскільки радянська влада вбачала в ньому великий духовний 

авторитет на населення Волині і у зв’язку з цим не бажала його перебування в 

даному регіоні. Єпископ Фаддєй (Успенський) був висланий за межі України 

у 1922 р., пізніше неодноразово перебував під арештом та у засланні, зазнавав 

моральних принижень і фізичних страждань. Наприкінці грудня 1937 р. йому 

було висунуто звинувачення у керівництві “контрреволюційною фашистсько-

монархічною організацією” і засуджено до розстрілу, позбавлено життя. 

Реабілітовано у 1989 р., а у 1997 р. канонізовано як священномученика [4]. 

Архієпископ Аверкій (Кедров) управляв Волинською єпархією з 1922 до 

1935 р. Він мужньо протистояв усім спробам знищення єпархії; неодноразово 

піддавався арештам і засланням; розстріляний в м. Уфі 27 листопада 1937 р.; 

реабілітований за всіма пунктами звинувачень [5]. 

Уродженцем с. Скаківки Солотвинської волості Житомирського повіту 

Волинської губернії (нині – Бердичівський район Житомирської області), із 

сім’ї священика, був священномученик Аркадій (Остальський), якого було 

розстріляно 29 грудня 1937 р. на полігоні НКВС недалеко від селища Бутово 

під Москвою; реабілітовано у 1989 р.; канонізовано у серпні 2000 р. [6]. 

Ревнителем Православної Церкви на Волині був також єпископ 

Полонський Максим (Михайло Іванович Руберовський), який управляв 

Волинською єпархією у 1924–1925 рр., боровся проти насадження тут 

обновленства (йому вдалося зберегти половину єпархії від розколу). Владика 

постійно піддавався репресіям, був розстріляний 3 листопада 1937 р.; 

реабілітований у 1989 р. [7]. 

На початку 1920-х рр. на Волині, як і в усій Україні, під гаслами 

допомоги голодуючим Поволжя було проведено акцію з вилучення церковних 

коштовностей. Однак, як зазначає Т. Рафальська, цілі були зовсім іншими: 

можливість арешту священиків, які виступали проти цього (єпископ Аверкій 

(П.П. Кедров), священики А.Й. Остальский, Ю.П. Красицький, О.Д. Понікаров 

та ін.); пропаганда проти нібито немилосердності й небажання 

священнослужителів допомогти голодуючим; поліпшення за рахунок Церкви 

матеріального становища радянської держави. Загалом же репресивна 

політика радянської влади була спрямована проти усіх християнських 

конфесій та інших релігій [8]. 
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Я. Тарас наводить численні спогади людей різних сіл Житомирської 

області про підпали церков на початку 1920-х рр., розбирання їх та 

перетворення на клуби у 1930-х рр. [9]. 

Проблему обновленства у Православній церкві в Україні та на Волині в 

цей період досліджували С. І. Жилюк, О. П. Тригуб [10]. 

Документи Держархіву Житомирської області допомагають з’ясувати 

причини закриття церков у Волинській окрузі, зокрема у 1930 р. Так, у 

доповідній записці Окружного адмінвідділу з 27/1-б/р № 969 йшлося про те, 

щоб задовольнити клопотання селянства с. Сліпчиць Черняхівського району, 

робітників Головінської лабрадорної фабрики та всіх сільських організацій 

про закриття церкви у цьому селі, передати її приміщення під сільбуд і просити 

ВУЦВК затвердити цю постанову. У самій постанові відчувається 

сфабриковане радянською владою “бажання” більшості селянства села, що 

звичайно не могло відповідати дійсності, оскільки селянство в основній масі 

не могло бути до такої міри атеїстичним, хоч і зазнало у своїй свідомості 

негативного впливу антирелігійної політики з боку влади. В іншому документі 

простежується нібито стурбованість влади “кавалерійським” закриттям 

церкви у с. Високому цього ж району, однак при цьому зазначалося, щоб 

звернути увагу всіх районних військкоматів на необхідність рішуче уникати 

такого відбирання молитовних будинків, проводячи попередньо глибоку 

громадсько-виховну роботу серед мас, які ще перебували під релігійним 

впливом; вказувалось, що без відповідної санкції місцевої окружної влади та 

ВУЦВК молитовний будинок ні в якому разі закрито не може бути.  

З інших подібних постанов, зокрема, дізнаємося про: закриття в с. Піски 

старої церкви та використання її приміщення для культурно-освітньої 

установи; задовольнити активне прохання загальних зборів с. Щенієва 

Черняхівського району та релігійної громади й закрити Троїцьку 

Старослов’янську церкву в с. Щенієві, передавши її приміщення під сільбуд; 

задоволення “клопотання працюючих сіл Тарасівки та Юзефівки 

Іванківського району про зняття дзвонів з церкви” і відрядження туди 

відповідального робітника району (при чому зняття дзвонів, пропонувалося 

провести силами самих членів релігійної громади) [11]. 

У м. Житомирі в тому ж 1930 р. будівлю закритої Михайлівської церкви, 

що була розташована суміжно з будинком Червоної армії, було визнано за 

необхідне передати для культосвітніх потреб Червоної армії. Передачу будівлі 

церкви було вирішено провести в день 12-річчя Червоної армії на урочистому 

засіданні президії ОВК (Окружного виконавчого комітету) та міськради [12]. 

В. Бернацький наводить дані щодо стану культових споруд у м. 

Житомирі станом на 20.04.1936 р.: закритими було 50 (серед них – 13 
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православних, 6 римо-католицьких, 28 іудейських, 2 лютеранських, 1 

старообрядська), зруйнованими були 10 (2 православні і 8 іудейських), 

діючими – 23 (12 православних, 1 римо-католицька, 9 іудейських, 1 

старообрядська). До 1937 р. в окремих районах Житомирської області 

залишились одиниці діючих храмів [13]. 

Cвято-Преображенську церкву с. Бараші Ємільчинського району було 

зруйновано в 1935–1936 роках, у період гонінь православної віри з боку 

радянської влади. За спогадами очевидців та старожилів села, один з чоловіків, 

який знімав дзвони, онімів; інші пізніше закінчили своє життя у муках. На 

місці церкви було збудовано клуб; був також райком партії. Ікони з цього 

храму використали при будівництві підлоги райкому. Церковні богослужбові 

книги було спалено. 

Українська дослідниця А. Киридон зазначає, що з-поміж “ворогів” 

політики колективізації особливо рельєфно виокремлювалася Церква, а на 

духовенство було накладено тавро “куркульських посібників”. В атмосфері 

руйнування релігійної свідомості селянства та православної культури 

Православна церква зазнала небувалої матеріальної скрути, політичного 

переслідування, морального приниження, соціально-психологічного 

ущемлення [14]. 

Зі спогадів жителів с. Малосілки (до 1946 р. – Малої Татарнівки) 

Бердичівського району Житомирської області відомо, що в роки гонінь 

радянської влади проти православних церкву св. Архістратига Михаїла в селі 

було розібрано, і з цих матеріалів збудовано сільський клуб. Зі свого будинку 

представниками радянської влади на початку 1930-х років було вигнано 

священика о. Арсенія Пероговського (1851–1933), який проживав потім у 

своїх духовних чад, однак помер від голодомору в 1933 році. Священик 

служив у цьому селі тривалий час – з 6 липня 1886 року, мав церковні 

нагороди, збудував 1901 року ще одну церкву на сільському кладовищі [15]. 

У 1933 р. в овруцькій в’язниці загинув від знущань священик с. 

Норинська Овруцького району Житомирської області. Така ж доля спіткала 

священиків Білокоровичів, Жубровичів Олевського району та з багатьох 

інших сіл [16]. 

У розпал голоду влада посилила економічний тиск на духовенство, яке 

перебувало на межі виживання або у стані матеріальної нужденності. 

Релігійну ментальність особливо зберігало селянство, яке таємно хрестило 

своїх дітей та підтримувало інші православні обряди, незважаючи на гоніння 

влади. Можна повністю погодитись з думкою А. Киридон, що глибока 

релігійність і прихильне ставлення населення до церкви змогли зберегти її у 
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страшні роки голодомору, а саме церковне життя мало жертовний характер 

[17]. 

Політичні репресії 1937–1938 рр. на Житомирщині призвели до арешту 

понад 397 священнослужителів, церковного активу та віруючих (з них – 261 

було засуджено до розстрілу, 127 відправлено у виправно-трудові табори на 

різні терміни [18]. Одним з репресованих у 1930-х рр. священиків 

Житомирщини, який відбував покарання у виправно-трудовому таборі, був о. 

Димитрій Олександрович Бичинський. З архівних документів відомо, що він 

був сином священика м. Черняхова, служив псаломщиком-дияконом у 

Черняхівській Свято-Георгіївській церкві до 1916 р., пізніше – дияконом при 

церкві у с.Троковичах (тепер – Черняхівського району Житомирської області). 

У 1928 р. його було рукопокладено в сан священика. У 1937 р. був 

заарештований та засуджений трійкою при УНКВС УРСР по Житомирській 

області 17 листопада 1937 р.; отримав 10 років ув’язнення у виправно-трудовій 

колонії. Помер в ув’язненні у 1942 р. (можливо, в січні), у 

Північноуральському виправно-трудовому таборі НКВС (пос. Сосьва і район 

м. Туринська Свердловської області, де займалися лісозаготівлями, 

будівництвом целюлозного заводу та ін.). Був реабілітований у 1958 р. 

Житомирським облсудом, за недостатністю доказів його вини [19]. 

До середини 1930-х рр. на Житомирщині репресій зазнали відомі 

представники різних конфесій: архієпископ Волинський і Житомирський 

Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) С.А. Орлик, голова 

общини УАПЦ в Житомирі М.В. Хомичевський (Борис Тен), кістер 

лютеранської общини с. Садки Черняхівського району Р.М. Пауц та ін. Станом 

на 22 квітня 1937 р. в Житомирі та Житомирському районі були діючими: 13 

православних церков (закрито – 17), 1 костел, 8 синагог (34 – закрито); не діяла 

жодна лютеранська релігійна община [20]. 

Важливо зазначити, що репресій у 1930-х рр. зазнали і багато 

представників православного духовенства, які були родом з Волині й служили 

тут, до переходу на інші кафедри. Одним з таких священномучеників був 

владика Памфіл (Лясковський) (1883–1936), єпископ Краснодарський та 

Кубанський, який народився в с. Арестові Ровенського повіту Волинської 

губернії. Терплячи гоніння з боку влади, владика вірно служив Господу до 

свого трагічного кінця – його було задушено [21]. 

Тривалий час у Житомирі проживав відомий православний подвижник, 

ієромонах (пізніше – архімандрит) Спиридон (Лукич), уродженець Києва, який 

був вимушений у 1934 р., на вимогу влади, виїхати з Києво-Печерської лаври 

і поселитись у нашому місті. Однак місцева влада продовжувала 

переслідування віруючих. У листопаді 1937 р. його було засуджено на 10 років 
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відбування у виправно-трудовому таборі (Вятлаг). Після реабілітації у 1955 р. 

священнослужитель, будучи важко хворим, продовжував нести свій подвиг; 

знову повернувся до Житомира у 1970 р., де перебував до своєї смерті у 1991 

р. [22]. Віруючі Житомира, які знали особисто архімандрита Спиридона, до 

сьогодні зберігають світлу пам’ять про нього. 

Отже, політика радянської влади на Волині–Житомирщині у сфері 

релігії в 1920–1930-х рр. переслідувала такі цілі: витравити або значно 

ослабити релігійну свідомість людей; різними неправомірними методами, 

репресивними засобами зробити все можливе для заміни духовного організму 

суспільства новою атеїстичною ідеологією. У цьому проявлялась не сила, а 

слабкість самої влади та її принципів і засад. По відношенню до Церкви та її 

священнослужителів вона діяла як до духовного конкурента на ниві людських 

душ, не поважаючи християнські цінності і багатовіковий вплив Церкви на 

людей. Ці цінності були чужими більшовистській ідеології, її установкам на 

пошук ворогів. Однак влада не наважилась закрити усі церкви, зокрема на 

Волині–Житомирщині, усвідомивши, що серед населення залишилось 

достатньо віруючих, вірних своїй Церкві. Трагічні долі названих 

представників православного духовенства засвідчують вірність духовним 

цінностям, їх остаточному вибору в умовах гонінь, переслідувань та репресій. 
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(Лясковского)http://kanonkuban.cerkov.ru/novye-dannye-o-gibeli-episkopa-pamfila-lyaskovskogo// И. Александров 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kanonkuban.cerkov.ru. 

22. Александров И., монахиня Евтропия (Бобровникова). Живой источник лаврской традиции. Светлой 

памяти архимандрита Спиридона (Лукича), в схиме – Дионисия / И.Александров, монахиня Евтропия 

(Бобровникова) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cpg-ru.in.ua/zhivoy-istochnik-lavrskoy-traditsii. 
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УКРАЇНСЬКА РЕЛІГІЙНА ЕЛІТА ВОЛИНІ  

ЯК СИСТЕМАТИЗУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ 

НАРОДУ: ОТЕЦЬ МИКОЛА МАЛЮЖИНСЬКИЙ 

 

Православне духовенство міжвоєнного періоду ХХ ст. у Західній Волині 

було численною соціальною верствою, яка займала провідне місце в 

національному русі та виступала за збереження православних традицій 

волинян і їх самоідентифікації. Відомий український історик Д. Дорошенко 

зазначав, що православне духовенство утворило в Україні з кінця ХVІІІ ст. 

окремий стан, який близько стояв до народу і був тісно пов’язаний з його 

долею, з його добробутом 58 . Священики підтримували народну освіту, 

культуру, забезпечували зв'язок між громадськими організаціями в містах і 

селах, чинили опір ополяченню та окатоличенню населення тощо. Одним із 

осередків виховання пастирів була Кременецька духовна семінарія. 

ХХ ст. – складний і багато в чому суперечливий період в історії 

української інтелігенції. Протягом першої половини ХХ століття інтелігенція, 

в тому числі й духовна, була єдиним рушієм національно-визвольного руху, 

творцем національної ідеології, політичних партій, громадських об’єднань, 

збирачем і захисником національної культури на Волині. При цьому 

зазначимо, що окремі дослідники обережно називають духовенство 

інтелігенцією або і взагалі вважають його соціальною категорією, відмінною 

від інтелігенції. Проте автор дослідження “Місце сільського духовенства у 

просвітницькій та національно-культурній роботі на теренах Наддніпрянщини 

(друга половина ХІХ − початок ХХ ст.)” робить висновки, що священики 

підтримували ідеї розвитку кооперації, освіти, інші прогресивні й суспільно-

корисні починання інтелігенції, а часом виступали як ініціатори цих починань. 

Тому праця багатьох сільських священиків початку ХХ ст. може бути 

розцінена як інтелігентна59. 

Як свідчить один із сучасників, що духовенство, “притиснуте” у своїх 

інтересах польськими законами про концентрацію парафій, почало ближче 

                                                      
58 Дорошенко Д. Православна церква в минулому і сучасному житті українського народу / Д. Дорошенко. ? 

Берлін, 1940. ? С.42 
59 Шамара С. О. Місце сільського духовенства у просвітницькій та національно-культурній роботі на теренах 

Наддніпрянщини (друга половина ХІХ ? початок ХХ ст.) / Шамара С. О. // Збірник наукових праць. Серія 

“Історія та географія”. ? Харків: Майдан, 2007.  ? Вип. 25-26. ? С.32-36 



“МУЧЕНИКИ І СПОВІДНИКИ ЗЕМЛІ ВОЛИНСЬКОЇ У ХХ СТ.” 

132 
 

підходити до населення: все більше й більше українізується православна 

церква на Західній Волині, священик вибивається з психології “державного 

чиновника” й зближається з парафіянами60. 

На відміну від Східної Галичини, де священики відігравали провідну 

роль у житті української спільноти, духовна інтелігенція Західної Волині, 

серед якої переважали консервативно-традиційні погляди на релігійне та 

суспільне життя, не завжди була єдиною у вирішенні багатьох проблем 

тогочасного волинського українства. У цьому проявлялися як історичні 

традиції релігійного життя регіону у попередні століття, так і специфіка його 

соціально-політичного розвитку у міжвоєнний період ХХ ст. Відзначимо й те, 

що частково вивільнившись з-під російської опіки, після офіційного 

проголошення і визнання автокефалії Польською державою 17 вересня 1925 р. 

Українська Православна Церква все ж не стала суб’єктом релігійного життя, а 

навпаки, перетворювалася на засіб польської шовіністичної політики. 

На Волині, Поліссі та Холмщині діяла Православна Церква, яка 

налічувала близько двох мільйонів віруючих. У перші роки відродженої 

Польської держави Православна Церква в Польщі фактично залишилася без 

чітких механізмів управління. Підпорядкування Московському патріархатові 

стало умовним, бо керівники Російської Церкви були відсторонені 

попередньою більшовицькою владою від церковних справ. Серед свідомого 

духовенства поширюється ідея повернення церковної організації до соборно-

демократичних традицій, якими жило українське православ’я до 1685 р.61 . 

Становище ускладнювалося тим, що вища православна ієрархія реально 

тяжіла до Московського патріархату. З промосковського духовенства 

складалась духовна консисторія, що урядувала в Кременці (центр Волинської 

єпархії). Консисторія діяла в місті з 1918 до 1939 р. (у 1922 р. була 

перейменована у Волинську духовну консисторію) 62. 

Головне питання, що піднімалось в цей час не лише національним 

духовенством, але й українською громадськістю − вимога дерусифікації 

Православної Церкви. Після 1920 р. українська інтелігенція на Західній Волині 

“стала помалу вивітрюватися від свого атеїзму, набутого від інтелігенції 

російської” 63 . Лідери українського церковного руху зуміли організувати і 

провести 3 жовтня 1921 р. Почаївський з’їзд, рішення якого мали на меті 

                                                      
60 Мосендз Л. Західна Волинь під Польщею. Документи / Л. Мосендз // Коваль Р. Михайло Гаврилко: і стеком, 

і шаблею: Історичний нарис. – Вінниця : ДП “Державна картографічна фабрика”, 2012. – С.393-395 
61Борщевич В. Автономна Православна Церква на Волині / В. Борщевич – Луцьк: Ред.-вид. від. ВДУ ім. Лесі 

Українки, 1998. – С.16 
62Держархів Тернопільської обл., ф.148. Волинська православна духовна консисторія. 1922-1939 рр., оп.1, 

спр.5 Перейменування  консисторії, арк. 3 
63 Огієнко І. Свята Почаївська лавра / Упоряд., авт. передмови М. С. Тимошик  / Іван Огієнко – К. : Наша 

культура і наука, 2004. – С. 406 
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закласти основи дальшого розвитку українського православ’я у краї. У лютому 

1922 р. в Почаєві відбувся Перший собор архімандритів Православного 

екзархату в Польщі, який оголосив себе Собором єпископів. Він ухвалив 

перейти в управління Православною Церквою на засади повної незалежності, 

утворити в Польщі окрему Волинську єпархію та головний її орган – 

Волинську духовну консисторію. Тоді ж у місцевому соборі був висвячений в 

єпископи Юрій Ярошевич, який незабаром став митрополитом Варшавським 

й усієї Польщі. За час його управління було багато зроблено щодо українізації 

Православної Церкви в Польщі: дозволено використовувати українську мову 

в богослужінні, читати рідною мовою Святе Письмо та виголошувати нею 

проповіді64. Ще одним кроком стала маніфестація в Почаєві у вересні 1933 р. 

проти русифікаторської політики вже митрополита Діонісія 65. 

Як пише у своєму дослідженні історик церкви І. Власовський, саме 

осередком українського національно-церковного руху в православ’ї у 

відродженій Польщі була Західна Волинь66. Більшість волинських священиків 

та релігійних діячів підтримали автокефальний рух. Активним поборником 

української автокефалії виступив А. Річинський. Він належав до радикального 

крила прихильників українізації Церкви, його гурток у Володимир-

Волинському відіграв на першому етапі боротьби за українську церкву у 

міжвоєнний період ХХ ст. в Польщі авангардну роль67. 

Для вирішення церковних та суспільних справ періодично збиралось 

Волинське єпархіальне зібрання. На ньому, крім духовних осіб, були присутні 

представники влади, депутати польського парламенту. Важливо, що духовні 

діячі знали проблеми мирян, піклувались про них. Так на одному із зібрань 

було прийнято рішення про відкриття в Кременці притулку для престарілих 

представників духовенства68. 

Релігійна еліта була ініціатором скликання Волинського єпархіального 

місійного комітету, який розглядав релігійні питання. Так, під час одного із 

засідань, головував М. Тучемський, секретарем був професор Кобрин, 

присутні: А. Бриних, Г. Боришкевич, І. Власовський, професори Данилевич та 

Кульчинський. Вивчалась проблема про викладання Закону Божого у школах. 

Було обговорено значне коло питань, зокрема, мови навчання предмета, адже 

                                                      
64Савчук Б. За українську церкву. Національно-церковний рух на Волині у 20–30-ті роки ХХ ст. / Б. Савчук. – 

Івано-Франківськ, 1997. – С. 36 
65Сивіцький М. Записки сірого волиняка / М. Сивіцький. – 2-е вид. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. – С.55-

56 

66Власовський І. Нарис історії української православної церкви / І. Власовський. – Репринтне видання. – т.4.– 

ч.2. – К., 1998.? С. 7 
67  Борщевич В. Т. Українське церковне відродження на Волині (20-40-ві рр. ХХст.): Монографія / 

В. Борщевич. – Луцьк, 2000. – С. 205 
68Волинське Єпархіальне зібрання представників духовенства і мирян 12 і 13 лютого 1936 р. // Церква і нарід. 

– ч. 6. – 1936. – С.190. 
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не всі діти розуміли церковнослов’янську 69 . Цікаво, з яких причин не 

виконувалось розпорядження Волинської Духовної Консисторії від 1928 р. до 

всіх настоятелів парафій про те, щоб учні вивчали молитви рідною мовою70. 

На наступному засіданні було вирішено запровадити посаду візитатора 

закононавчання по школах єпархії.  

Волинський єпархіальний місійний комітет 28 березня 1938 р. на 

засіданні обговорював підготовку святкування величного ювілею 950-ліття 

охрещення князем Володимиром України-Русі. Ще важливість святкування 

полягала у тому, що у більшовицькому Києві ювілей відзначати не будуть, а в 

Польщі православні теж зазнають переслідувань. Було вирішено головне 

торжество відсвяткувати у м. Володимирі-Волинському та Зимненському 

монастирі Святогорському, де бував святий князь Володимир 71. 

Високе становище волинської духовної верстви, а відтак внутрішні 

механізми самозбереження зумовили породження священичих династій, котрі 

стали кістяком верстви, носієм традицій, джерелом формування духовної 

еліти. Мирогоща – рідне село уславленої священицької родини Шумовських. 

Патріарх родини – Федір Миколайович Шумовський – священик із 

шляхетного роду і священицької родини 55 літ відслужив на благо рідної 

Волині й був одночасно вчителем, лікарем, громадським діячем, взірцевим 

батьком і вихователем як власної, так і парафіяльної сім’ї. Федір Шумовський 

отримав усі священицькі нагороди, в тому числі і митру, а за громадську 

діяльність – орден св. Анни ІІІ ступеня. Його діти, розкидані по всьому світу, 

зуміли вижити на чужині й зробити свій внесок у розвиток духовності, історії, 

культури. Кошти вкладали в книги, літописи, хроніки й вірили, що наступить 

пора, коли це буде потрібне українському народові72. 

Автор спогадів на початку своєї праці подає чітку характеристику 

священства й душпастирства: “Наше духовенство віддавало ідейно всі свої 

сили, знання і турботи для душпастирської праці в парафії, було освічене 

теологічно, виховане духовно й релігійно та несучи власний хрест своїх 

обов’язків, було для парафіян духовними опікунами, а то й несли для людей 

культурно-освітню працю, медичну поміч та правничу пораду…Одним з таких 

душпастирів на Волині був мій батько, о. Федір Миколайович Шумовський зі 

своєю нерозлучною п. маткою Марією з родини Ціховських…”73. 

                                                      
69 Волинський Єпархіяльний Місійний комітет // Церква і нарід. – ч. 1-2. – 1938. – С. 61. 
70Держархів Тернопільської обл., ф.258. Духовний собор Почаївської лаври,  оп.1, спр.493. Розпорядження і 

накази Волинської Духовної Консисторії за 1928 р., арк.21 
71 Засідання Волинського Єпархіяльного Місійного комітету // Церква і нарід. – ч. 4. – 1938. – С. 163. 

72 Скакальська І. Українська еліта Волині першої половини ХХ ст.: нариси життя та діяльності: Монографія / 

І. Скакальська – Тернопіль: Астон-Вектор, 2012. – С.99. 
73 Шумовський Ю. Зруйноване гніздо, чи Історія однієї священицької родини на Волині / Юрій Шумовський. 

- Том 1. - США, Саванна, 1994. - С.6. 
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Центром виховання волинських церковних кадрів була духовна 

семінарія в Кременці, яка була заснована 1919 р. із залученням частини 

викладацького складу колишньої Хомської духовної семінарії 74 , тому 

проаналізуємо роботу її викладачів та випускників як приклад діяльності 

духовної еліти Західної Волині.  

Певний час семінарія функціонувала як окрема структурна одиниця, 

непідвладна єпископу Діонісієві. Ректор Холмської духовної семінарії 

архімандрит Смарагд (Латишенков) відмовлявся підпорядковувати 

навчальний заклад Кременецькому єпископу. Як не парадоксально, на початку 

1920 р. Холмська семінарія у Кременці отримала фінансову допомогу від 

уряду УНР75. Учнями духовної семінарії були переважно вихідці із сільської 

місцевості, де традиційно переважало українське населення. 

Знаним у краї був отець Микола Малюжинський, випускник 

Кременецької духовної семінарії, як пише одне з видань: “Він не був вигідний 

для жодної з окупаційних влад. Його переслідували більшовики, репресували 

поляки, не залишили в спокої й німецькі окупанти. А він не був політиком, чи 

солдатом, чи підпільником, а просто священиком, котрий чесно виконував 

свій синівський обов’язок перед Богом і людьми…”76. Він народився у 1903 р. 

у с. Любар Житомирського повіту 77 . На початку 20-х рр. ХХ ст. 

М. Малюжинський опиняється в м. Кременці. Він стає вихованцем 

Кременецької духовної семінарії78. З 1927 р. був висвячений на сан священика 

й отримав парафію в с. Жолобки Кременецького повіту. Потім був 

душпастирем в с. Здовби Здолбунівського повіту та в с. Тилявка (тепер це 

Шумський район), де під його керівництвом було розпочато будівництво 

церкви. Згодом, до 1934 р., продовжував освіту у Варшаві, на теологічному 

факультеті. Потім був призначений благочинним у містечко Ланівці 

Кременецького повіту79. З його приходом на цю парафію культурно-освітня 

праця ще більше оживилась, з його ініціативи було відкрито філію 

Українського добродійного товариства (центр був у Кременці). До цього 

товариства вступили всі члени забороненої “Просвіти”. Було створено 

театральний аматорський гурток80.  

                                                      
74 Рожко В. Духовні православні освітні заклади Волині Х – ХХ ст. : Історико-краєзнавчий нарис / В. Рожко 

– Луцьк : Медіа, 2002. – С. 57. 
75Огієнко І. Рятування України / Іван Огієнко – Вінніпег: Видання товариства “Волинь”, 1968. – С. 41. 
76Басюк  С. Місто на вершині гори не заховається від ока / С. Басюк // Сіяч. - 1993. ? 15 травня. 
77Малюжинський Микола // Панчук І. Тернопільщина в іменах. Довідник / Ігор Панчук - Тернопіль, 2006. - С. 

107. 

78Борщевич В. Г. Отець Микола Малюжинський на тлі епохи / В. Г. Борщевич. - Луцьк : “Вежа”, 2000. –  С. 

12-13. 
79Басюк  С. Місто на вершині гори не заховається від ока / С. Басюк // Сіяч. - 1993. - 15 травня. 
80Мельник Т. Ланівці (Спомини) / Т. Мельник // Літопис Волині. - № 15. - 1988. - С.58 
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Як бачимо з архівних документів, М. Малюжинський постійно був під 

наглядом поліції, повітового староства. Наприклад, у 1935 р. до Волинського 

воєводського уряду в Луцьку надійшов лист від Кременецького повітового 

староства, в якому зазначалось, що отець Малюжинський з Ланівців є під 

пильним контролем влади, його переконання мають легке “забарвлення” 

українського націоналізму, але в даний час він себе поводить лояльно81. 

У 1940 р. отець Малюжинський − священик православної церкви у 

Холмщині, наступного року − діяч УАПЦ у Луцьку. Розстріляний німцями у 

рівненській в’язниці82. 

Варто зазначити про вагомий внесок отця Малюжинського у розвиток 

української богословської думки. Серед його віднайдених праць є курсова 

робота з патрології за другий курс Варшавської теології, проповіді отця, 

частина чорнового варіанту дипломної роботи на тему “Чи є душа у людини?”, 

опубліковані у 1936-1937 рр. у журналі “Церква і нарід”, окремі частини 

магістерської дисертації та програми догматичного та порівняльного 

богослов’я для Пастирських курсів у Луцьку83. Є також практичні настанови 

для мирян, зокрема, “Вивід молодої після шлюбу” 84 . Аналіз праць 

М. Малюжинського свідчить про його глибокі пізнання в богослов’ї. Він 

вивчав актуальні теми, які сприяли духовній ідентифікації українців. 

Отже, українська еліта Західної Волині закономірно знайшла себе в 

церковній сфері. Як бачимо, в умовах польської державності, панування 

католицизму та пережитків русифікаторської політики, парцеляції церковних 

земель, однозначно, що саме волинській православній духовній еліті вдалося 

зберегти національну самоідентифікацію та православну віру. Родини 

волинських священиків виконували акумулюючу функцію, зберігаючи 

народну мову, звичаї та традиції. Як зазначає один з волинських священиків 

М. Грабовецький: “Пан-отець і пані-матка являються інтелігентними 

одиницями в парафії і мусять бути авторитетом і взірцем у всіх відношеннях. 

Справжній інтелігент боліє душею, як бачить горе і біду народу, радіє його 

радощам, дбає за його розвиток моральний і культурне піднесення. Працюючи 

на ґрунті національному, ми сполучуємо це шляхетне почуття народу з 

релігійним, і тоді ми є сильні…”85. 

                                                      
81 Держархів Волинської обл., ф. 46 Волинське воєводське управління. 1921-1939 рр., оп.9, спр. 2668. 

Службова справа священика Малюжинського Миколи, арк.4. 
82Малюжинський Микола // Панчук І. Тернопільщина в іменах. Довідник / Ігор Панчук. - Тернопіль, 2006. - 

С. 107. 

83Борщевич В. Г. Отець Микола Малюжинський на тлі епохи / В. Г. Борщевич. - Луцьк : “Вежа”, 2000. – С. 77. 
84 Малюжинський М. Вивід молодої після шлюбу / М. Малюжинський // Церква і нарід. – ч. 18. – 1936. – С.561. 
85 Грабовецький М. Наші найближчі пастирські завдання / М. Грабовецький // Церква і нарід. – ч. 12-13. – 

1936. – С. 392. 
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У своїй діяльності духовна національна еліта Волині значну увагу 

акцентувала на пробудженні національної свідомості народу, формуванні у 

нього правової і політичної культури, а також виробленні навичок громадської 

роботи. Не останнє місце при цьому займав ступінь поваги населення до 

священика, його здатність впливати на рішення громади силою власного 

авторитету. 

Православне духовенство створювало молодіжні братства, релігійні 

товариства, які сприяли згуртуванню населення та активізації суспільної 

діяльності громадян. Прикро, але треба відзначити, що така ділянка праці 

духовної еліти не була систематичною. 

Відзначимо, що виступи українських послів, активного православного 

духовенства Волинського воєводства стримували урядову політику 

окатоличення українців, хоча зупинити цього не могли. Беззаперечною є 

заслуга української духовної еліти у тих успіхах, яких вдалося досягнути в 

українізації Православної Церкви та підвищення культурно-освітнього рівня 

народу. Саме ці основи національного виховання проявились у майбутній 

боротьбі за українську державність. 
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ЖИТТЄПИС ПОДВИГУ І ЖЕРТОВНОЇ ВІДДАНОСТІ… 

 

Священик Олександр Ковалевський народився 12 вересня 1898 р. в м. Дружкополі 

Горохівського повіту Волинської області в сім'ї професіонального музиканта. 

Батьки - Петро та Катерина - були дуже побожними і працьовитими людьми. Так і 

виховували своїх дітей - чотирьох дочок і сина. Син Олександр був найстаршим. Початкову 

освіту здобув вдома, далі вчився в церковнопарафіяльному училищі с. Охлопів, яке закінчив 

з відзнакою. Продовжував навчання в Київській духовній семінарії, де вчився на державний 

кошт як кращий студент. Закінчив навчання перед першою світовою війною. Добре володів 

п'ятьма іноземними мовами - німецькою, польською, грецькою, французькою і латинською. 

Добре грав на скрипці, знав нотну грамоту, мав диригентські здібності. 

У 1917 р. одружився з Параскевією Олексіївною з роду Шевченко, яка була освіченою, 

обдарованою вокальними здібностями людиною. Перше місце праці - учитель 

Святошинської школи Київської області. У 1918 р. сім'я Ковалевських переїжджає на Волинь. 

Висвятився у священичий сан у 1924 р. в с. Линів Горохівського повіту. Маючи прекрасні 

вокальні та диригентські здібності, о. Олександр Ковалевський організував у селі церковний 

хор, який славився на всю область. Знавці, слухаючи спів хору, відзначали, що він рівняється 

хорові церкви св. Юра у Львові. Після смерті батька Петра у 1927 році о. Олександр забирає 

до себе й утримує всю свою родину - матір і трьох сестер.  

У сім'ї Ковалевських було шестеро дітей - Євгенія, Сергій, Никон, Єлизавета, Веніамін, 

Ганна. Сім'я виховувала своїх дітей вірними патріотами України. Настільними книгами у 

родині були Біблія та “Кобзар” Шевченка. В родині шанували Шевченкове слово і народну 

пісню. Більшість віршів з “Кобзаря” діти знали напам'ять. 

Найбільшою мрією о. Олександра було дати освіту своїм дітям. Троє навчались у 

Луцькій українській гімназії. Щоб оплачувати навчання, о. Олександр утримував велику 

пасіку. Війна перервала всі мрії... 

У 1939-1940 роках над сім'єю навислі загроза вивезення в Сибір. Щоб уникнути цього, 

сім'я переїжджає на парафію с. Княже. 

Отець Олександр сумлінно виконував обов'язки священика. Він був високого духовного 

покликання і засади християнської моралі були критерієм його життя. Особистими вчинками 

показував парафіянам приклад беззастережного служіння християнським ідеалам - любові до 

ближнього, до свого народу. 

Володіючи прекрасними ораторським здібностями, своїми змістовними 

проповідями він навчав бути чесним, добрим, справедливим, відданим Богові 

та Україні. Церква завжди була переповнена, і люди горнулись до свого 

духовного проповідника. Настав 1941 рік... У день вступу німців у село 

загинуло багато людей. Священик сказав: “Діточки! Знову на нашу землю 

прийшло страшне лихо...”. І ці слова стали пророчими... З активізацією 

національно-визвольного руху в с. Княже німці шаленіли. Почались арешти. В 
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1942 р. забрали багато парафіян села. З плачем прибігли жінки заарештованих, 

просили о. Олександра поради. Священик написав прохання до гебітскомісара 

звільнити невинних людей. Прохання було підписано о. Олександром і 

директором школи Євгеном Скрипником, старостою Петром Кінахом та 

іншими шанованими людьми села. Прохання прийняли, попередивши, якщо з 

арештованими щось трапиться, то першими розстріляють о. Олександра і тих, 

хто підписався. Минув час, було спокійно. І ось 10 квітня 1943 року вранці, о 

4-й годині, гул машин сповнив с. Княже. Німці оточили село і хату священика. 

Першими взяли о. Олександра, директора школи та старосту з двома синами. 

Священик попрощався з родиною. Погрузили їх на машини і возили до вечора, 

показуючи звірства, які чинились... Людей нищили на місці, зганяли в стодоли 

і розстрілювали. Під вечір привезли всіх у долину с. Квасів. Понад сто 

чоловік... Сказали їм сходити, оточили довкола. Жінка, яка під трупами 

розстріляних залишилась живою, як єдиний свідок, розповіла, що о. 

Олександру сказали відійти вбік, де він гордо відповів: “Куди стадо, туди й 

пастир”. Підійшов до людей. Гестаповець підійшов і з усієї сили вдарив 

священика в обличчя. І тоді вистрілив... Коли приїхали забирати тіла, то о. 

Олександр лежав роззутий, без чобіт. Через все обличчя був синець. Так 

закінчив свій життєвий шлях священик с. Княже о. Олександр Ковалевський...  

Покоління не забувають його подвиги в ім'я людей, кланяються цій 

великій людині. Його життя і геройська смерть будуть вічним символом, що на 

землі є Святе, Боже і вічне. Його подвиг вчить, що високі і святі ідеали 

виростають тільки на любові до Бога і людей, до Святої Матері України, на 

посвяті й жертві заради них. Без духу жертви нема любові до ближнього, нема 

чесноти, гема героїв… 

 

Упорядник † митр. прот. Павло Осос, 

набір тексту свящ. Назарій Вернюк 
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Рівненської Духовної Семінаріії 

 

СВЯТИЙ АМФІЛОХІЙ ПОЧАЇВСЬКИЙ 

 

Коли відкриваємо життєпис святих, як правило, думками повертаємося в 

апостольські часи в історію Церкви, часи життя мучеників, преподобних 

пустинножителів перших віків християнства, чи хоча б у часи середньовіччя, 

цікавимось простим, розміреним укладом життя. Зараз серед людей часто 

побутує думка, що в сучасному, розбурханому, технологічному світі 

досягнути досконалості майже неможливо. Та історія життя преподобного 

Амфілохія Почаївського заперечує такий погляд на сучасне християнське 

служіння і ще раз підтверджує істину, що благодать Божа та Святий “Дух 

дихає де хоче і осягає того, хто прагне і хоче” (Ін.3,8). 

Преподобний Амфілохій Почаївський народився 10 грудня 1894 року в 

с. Мала Іловиця (нині Шумського району Тернопільської області, Україна) у 

багатодітній селянській сім'ї Варнави Головатюка; при хрещенні був названий 

Яковом. Хлопчиком допомагав батькові доглядати хворих, вчився лікарської 

справи. Мати Ганна була богобоязливою жінкою, любила Божий храм, 

молитви, до яких прищепила любов своїм дітям. Дотримуючись стародавніх 

звичаїв, Яків (мав приємну зовнішність, гарний голос) став подумувати про 

одруження; бесіда з настоятелем парафіяльного храму спрямувала життєвий 

шлях вдумливого хлопця в інше русло. 

1925 р. Яків Головатюк, обравши тісний шлях спасіння в чернецтві, 

прийшов у Почаївську Лавру. У працьовитості, смиренності виконував 

покладений на нього послух. Пройшовши чернечий іспит, 8 липня 1932 року 

пострижений у монахи з ім'ям Йосип. Виконуючи різні роботи, послух у 

Лаврі, отець Йосип лікував хворих, особливо прославився як костоправ. 

Через невпинний потік відвідувачів настоятель сказав о. Йосипу: “Добрий 

ти монах, але через тебе ні вдень ні вночі спокою братія не має. Перебирайся 

на цвинтар і там живи і лікуй”. Отець Йосип разом із ієромонахом Іринархом 

оселився у невеликому будинку на монастирському кладовищі, де прожив 

понад 20 років. У часи польської окупації лікування в польських лікарів 

коштувало дуже дорого, тому простий народ із хворими та скаліченими 

поспішав до о. Йосипа, він всіх зцілював, не беручи плати. Як подяку йому 

іноді залишали продукти, що у важкі роки рятували лаврську братію від 

голодної смерті. Лікарі відзначали дивовижну здатність ченця точно вказувати 

https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1894
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1925
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1932
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
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місця переломів без допомоги рентгензнімків. Це свідчило про наявність у 

отця Йосифа дару прозорливості. 

Отець Йосип згадував, як на початку другої світової війни він, 

відпочиваючи, лежав на косовиці в пообідню пору і ясно почув німецьку мову, 

тупіт ніг і брязкіт зброї. Стрепенувшись, озирнувся — навколо нікого. Разом з 

о. Іринархом дивувалися, що б це могло бути? Зрозуміли лише під вечір, коли 

німці вступили в Почаїв. Так вперше Господь відкрив йому майбутнє як 

теперішнє, і з того часу о. Йосип знав: “Хто до мене ще чи йде, що в нього 

болить і скільки йому жити”. 

В часи визвольних змагань він таємно лікував поранених вояків УПА, для 

чого перевдягався в світську одіж і виїздив за потребою в ліс, так що зцілені 

ним часто й не знали, хто їх вилікував. У політику о. Йосиф не вникав, але 

говорив: “Є нація українська і повинна бути держава українська”. Багато 

українських в’язнів сталінських концтаборів вважали його своїм 

покровителем. Він також вважався одним з православних душпастирів воїнів 

УПА. 

Племінниця Ганна Тимофіївна, яка проживала в рідному селі старця, 

згадує, як одного разу, прийшовши до дядька на чернечий цвинтар, на її очах 

чудесно зцілилася жінка зі зламаною рукою. Перелом завдавав страждань, 

змушував берегти руку від зайвих рухів. О. Йосип звелів їй обидві руки 

покласти собі на голову. Виконавши це, вона відчула себе цілком здоровою, 

зовсім не відчуваючи болю. 

По закінченні війни до о. Йосипа на цвинтар стали навідуватися 

працівники ДПУ та бандерівці. Одні підозрювали його у приховуванні 

бандитів, інші бачили в ньому працівника ГПУ. Кілька людей з “органів” якось 

прийшли до нього “на бесіду”. У цей же час привезли одержиму, прив’язану 

до драбини. Розв’язуючи, побоювалися — дуже буйна. Одержавши волю, 

жінка з кулаками напала на о. Йосипа, покриваючи його сильними ударами, 

допоки знесилена не впала на землю. Батюшка не захищався і навіть не 

намагався відхилитися від ударів. Мовчки стояв і молився. Серце його, далеке 

від гніву і злоби, сповнювалося жалем та співчуттям, бачачи це створіння 

Боже, яке мучив диявол. Жінка схопилася і з новою нелюдською силою 

накинулася на старця. Знемагала, падала, знову підхоплювалася, завдаючи 

удари, поки нарешті знесилена похитнути довготерпіння подвижника, 

повністю втратила сили. 

Біс, переможений смиренномудрістю старця, залишив одержиму. 

Вставши ніби зі сну, вона почала запитувати, де знаходиться і як сюди 

потрапила. Ставши очевидцями того, що відбулося, представники влади пішли 

від старця і більше не тривожили його. 
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У 1962 р. радянська влада вирішила відібрати у монахів Лаврський 

Троїцький Собор. Наряд міліції вже був відібрав ключі в намісника, але о. 

Йосиф, що нагодився в цей час, несподівано для всіх вихопив ключі з рук 

начальника наряду і передав їх наміснику Лаври. Натхненні прикладом о. 

Йосифа, віряни накинулися на спантеличених міліціонерів, і ті змушені були 

відступити. Так святиню вдалося зберегти від безбожників. Та через тиждень 

настала розплата – о. Йосифа заарештували та запроторили до Буданівської 

психіатричної лікарні. Там його постригли, відібравши хрест, одяг, і вкинули 

до палати, де знаходилося 40 хворих, вони були цілковито голими. Отцеві 

вводили препарати, від яких розпухло все тіло, та він і тут не скорився. 

“Віддайте мені одяг, хрест та єпитрахиль, і половину цих нещасних хворих ви 

скоро відпустите додому здоровими”, – намарне просив старець. І лише 

численні звернення людей, клопотання дочки Сталіна Світлани Алілуєвої 

(котру він колись зцілив від душевної хвороби) допомогли о. Йосифу 

звільнитися з психлікарні. 

Поселився о. Йосиф у свого небожа в Малій Іловиці. Сюди знову 

потягнулися люди, хворі за душевним і тілесним зціленням, що викликало 

лють у тогочасної комуністичної безбожної влади. Дійшло навіть до того, що 

за намовою місцевих властей один із племінників о. Йосифа, який працював 

трактористом, вивіз його за село на болото і скинув у воду. О. Йосифа знайшли 

ледве живого й відвезли до Лаври. Ніхто уже не сподівався, що він доживе до 

ранку, та Господь зцілив його і повернув людям. В обителі отця Йосифа 

постригли в схиму з ім’ям Амфілохій на честь св. Амфілохія Іпонійського, 

якого в цей день вшановували. В Лаврі було небезпечно, тож рідні перевезли 

о. Амфілохія до Малої Іловиці. Під осінь 1965 р. він оселився в племінниці 

Ганни, дочки покійного брата Пантелеймона. Отець Амфілохій влаштував у 

дворі високу голуб’ятню, а під нею капличку, де служив молебні, освячував 

воду. Було збудовано молитовню, а за каплицею був довгий стіл для прочан, 

щоб ніхто не йшов голодним. З північної сторони двору побудували довгий 

корпус, облаштували трапезну, кухню, приймальню для хворих, спальню для 

послушниць, котрі обслуговували людей, допомагали отцеві. Також було 

облаштували домашню церкву – довгу залу з двома бічними кімнатами. В 

одній зберігали церковну одіж, утвар, а в іншій о. Амфілохій молився та 

відпочивав.  

І ось настало Різдво 1970 року. Відчуваючи, що це його останнє Різдво, о. 

Амфілохій влаштував велике торжество для рідних та односельчан. А влітку з 

о. Амфілохієм почали відбуватися дивні напади, як згодом з’ясувалося, від доз 

сильної отрути, яку йому підливали. І першого січня 1971 р. отця Амфілохія 

не стало. Вантажним автомобілем його тіло відвезли до Почаївської Лаври для 
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відспівування. Але вантажівка не змогла в’їхати у святі ворота монастиря, і 

домовину внесли на руках. Поховали отця на монастирському кладовищі. 

Могила о. Амфілохія стала місцем поклоніння прочан. Тут стали відбуватися 

чудеса та зцілення. І ось перед Великоднем 2002 року було знайдено 

нетлінними його мощі, а 12 травня, у Фомину неділю, він був канонізований і 

зарахований до лику святих з іменем преподобного Амфілохія Почаївського. 

Раку з мощами було поміщено в храмі преп. Іова Почаївського. 
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ДРАМА МАНУЇЛА ТАРНАВСЬКОГО: ДІЯЛЬНІСТЬ ЄПИСКОПА 

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО В РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 

 

Однією з найсуперечливіших постатей церковного життя України в 

період нацистської окупації є владика Мануїл Тарнавський, який отримав 

архієрейську хіротонію в Українській Автокефальній Православній Церкві 

(УАПЦ), згодом перейшов до Автономної Православної Церкви (АПЦ) і був 

страчений українськими націоналістами «за зраду». Опосередковано до 

висвітлення його діяльності у воєнний період зверталися В. Борщевич, О. 

Кучерук, О. Логінов, В. Підгайко, однак ця проблема ще не була предметом 

окремого історичного дослідження. Виявлені нові документи в архіві о. 

Тимофія Міненка в Канаді дозволяють пролити додаткове світло на діяльність 

ієрарха. 

Северин-Михайло Іванович Тарнавський народився 14 лютого 1904 р. у 

містечку Сколе Борщівського повіту на Галичині. У 1922 р. закінчив класичну 

гімназію у Крехові. Впродовж 1928–1931 рр. навчався у Богословському 

інституті в Пінську, після чого під впливом Івана Огієнка прийняв православ’я 

і продовжив теологічні студії у Варшавському університеті [14, c. 303-304]. 

Одружившись з Олександрою Іванівною Войною, у 1933 р. Тарнавський 

прийняв священичий сан і переїхав служити на Волинь. «Отець Михайло був 

діяльним і освіченим пастирем. Відомо, що він не тільки активно займався 

катехизацією, місійною роботою, законовчительством, володів 

казнодійськими вміннями, але й ділився досвідом з братами-священиками», – 

зазначає В. Борщевич [1, с. 325]. 

У 1940–1941 рр. протоієрей М. Тарнавський певний час перебував під 

арештом у Луцькій тюрмі, а тому згодом називав себе «недомученою жертвою 

кривавого НКВД» [6]. Існує версія, що він був завербований органами 

держбезпеки і переправлений за Буг. Там пішов на співпрацю з німцями і 

отримав нове завдання в УРСР, де був заарештований більшовиками [17]. 

Після початку німецько-радянської війни патріотично налаштований 

священик підтримав автокефальний рух і став одним із кандидатів на 

єпископство. Його рекомендував архієпископ Полікарп Сікорський, 

підтримали представники церковних рад Волині. 12 березня 1942 р. протоієрей 

М. Тарнавський разом з автокефальними владиками прибув до Києва. П’ятого 
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квітня він опублікував у газеті «Волинь» свої враження про Софійський собор 

та приїзд владик Никанора та Ігоря. Як згадував митрополит Мстислав 

Скрипник, на Київському соборі серед претендентів на єпископство «першою 

була кандидатура Мануїла Тарнавського з Володимира-Волинського, родом з 

Галичини, але православний, добрий теолог» [12, с. 739]. Десятого травня 

овдовілий священик прийняв чернечий постриг і був наречений на єпископа 

Білої Церкви, вікарія Київської єпархії. Наступного дня владики Никанор та 

Ігор звершили архієрейську хіротонію архімандрита Мануїла [17]. Під час 

недільної літургії 17 травня він виголосив проповідь із символічною назвою 

«Сфінкс», закликаючи шукати правдиву науку і міцно триматися православ’я 

[1, с. 325]. Того ж дня владика взяв участь у засіданні архієрейського Собору 

УАПЦ, який заборонив молитовне спілкування з автономістами. 

Одначе до Білої Церкви він так і не потрапив, а з Києва поїхав на свою 

колишню парафію в с. Гірка Полонка біля Луцька. Свого часу о. Михаїл 

служив у луцькому Свято-Троїцькому соборі й належав до найближчого 

оточення владики Полікарпа. Як згадував сучасник, «священик Тарнавський 

був своєю людиною в апартаментах луцького єпископа і користався там 

високим авторитетом. Правда і те, що до своєї хіротонії він був зовсім іншою 

людиною, в якій ніяк не можна було побачити будучого „єпископа з його 

підвищеною чутливістю до прерогатив сану. Цим і пояснюється помилка як 

Собору, так до певної міри і вл[адики] Полікарпа» [17]. 

Наприкінці травня 1942 р. на ґрунті особистих образ у єпископа Мануїла 

виник персональний конфлікт з владикою Полікарпом, про що свідчить їхнє 

жваве листування. Виявилося, що Тарнавський відмовився бути вікарієм 

Київської єпархії і прагнув стати представником Адміністратора УАПЦ у 

Рівному. Крім того, Мануїла обурило призначення на його колишню парафію 

нового священика, що позбавляло архієрея матеріальних засобів до існування. 

За це він почав вимагати у владики Полікарпа компенсації моральної шкоди в 

розмірі 10000 крб., а також забезпечення архієрейським одягом [17]. 

Продовжуючи плести інтриги, 30 травня Мануїл надіслав скаргу 

Никанору на дії Полікарпа: «Владика адміністратор всупереч 

соборноправності нашої Церкви пішов в напрямі нічим неумотивованого 

деспотизму так далеко, що людині, одітій в благодать архієрейства, наніс 

болючу образу та несправедливість, котру прошу взяти під увагу і дискусію на 

найближчім засіданні священного Собору єпископів України» [17]. Далі 

Мануїл пропонував обрати на Київський митрополичий престол архієпископа 

Чигиринського Никанора Абрамовича або митрополита Харківського і 

Полтавського Феофіла Булдовського. 
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У листі до Полікарпа від 2 червня 1942 р. Тарнавський продовжував вести 

зухвалу полеміку і погоджувався тільки на посаду вікарія з резиденцією у 

Луцьку, Рівному чи Житомирі. В іншому випадку Мануїл погрожував змінити 

юрисдикцію разом із низкою прихильних до нього парафій. Того ж дня він 

звернувся з проханням дозволити відслужити в с. Гірка Полонка Божественну 

літургію архієрейським чином і позичити необхідне облачення, однак отримав 

відмову. 

Як випливає з листування, Мануїл шукав захисту в Никанора і запевняв, 

що не хоче використовувати зв’язки у німецькій окупаційній адміністрації. «Я 

не кар’єрист, що по трупах матері йде до своєї мети… Будьте арбітром у 

справі, що мене з владикою Полікарпом ділить» [17]. Никанор вирішив не 

поспішати, вважаючи, що безпосередніми спонуками до конфлікту було три 

причини: матеріальні збитки, хворобливі амбіції та інтриги. 

З огляду на те, що Полікарп не зробив жодних поступок, ображений 

Мануїл 12 червня 1942 р. звернувся до Олексія Громадського з проханням 

прийняти його до складу єпископату АПЦ [17]. У який же спосіб це відбулося? 

Згідно з актом від 22 липня 1942 р. у Почаївській лаврі архімандрит Мануїл 

був приєднаний до АПЦ «через обіщання з чину хіротонії свято заховувати 

канони і приписи св[ятої] Православної Церкви, підчинятися канонічній 

ієрархії – Собору єпископів Православної Церкви і відречення від „єретичного 

мудрованія новоявлених і давніх єретиків і розкольників, а за тим і через 

хіротонію з наіменуванням преосвященного Мануїла єпископом Володимир-

Волинським, вікарієм Волинської єпархії» [17]. У листі до архієпископа 

Іларіона (Огієнка) від 22 серпня 1942 р. митрополит Олексій Громадський 

повідомляв, що «його прийшлося вже пересвятити, чого він і сам бажав. Це 

зроблено по особому чину, який не ображав преосвященного, але, по суті, був 

новою хіротонією» [10, с. 283]. Архієреї погодилися на це тільки з огляду на 

церковну ікономію, але інших автокефальних єпископів планували 

перерукопокладати повним чином [1, с. 326; 17]. Канонічне право 

Православної Церкви категорично забороняє це робити: «Якщо якийсь 

єпископ, пресвітер чи диякон прийме від когось другу висвяту, хай буде 

позбавлений священного сану і він, і той, хто пересвячував, хіба що 

достеменно буде відомо, що від єретиків має висвяту…» (68-ме Апостольське 

правило) [5, с. 16]. 

Отже, по суті, відбулася повторна архієрейська хіротонія 

священнослужителя, тому не виглядає достатньо переконливою теза В. 

Борщевича про прийняття Мануїла в „сущому сані по чину хіротесії” [2, с. 23]. 

Такий канонічний ригоризм можна пояснити тим, що на той час автономісти 

ще не знали про згоду митрополита Діонісія Валединського на висвяту всіх 
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єпископів УАПЦ. Не маючи достовірних відомостей про зміну владикою 

Мануїлом церковної юрисдикції, Собор автокефальних єпископів прийняв 

ухвалу ч. 24 від 3 серпня, в якій наказував ієрарху виконати свій обов’язок і 

негайно виїхати до місця архієрейського служіння в Білій Церкві [7, с. 6]. 

Володіючи інсайдерською інформацією, Мануїл стверджував, що 

автокефальні єпископи не визнають благодатності «липківців», а тому під час 

сповіді читають молитву рукопокладення. Щоправда, автономісти вбачали у 

цьому відступ від православної сакраментальної практики, яка не передбачає 

поєднання таїнств покаяння і хіротонії [19]. 

Як зазначає В. Підгайко, на свою нову кафедру Тарнавський прибув у 20-

х числах серпня 1942 р. і одну з перших служб звершив на свято Успіння 

Богородиці в Успенському соборі Володимира-Волинського. Саме тоді він 

звернувся до вірян із відозвою з нагоди 950-ліття заснування Володимирської 

кафедри [1, с. 326; 14, с. 308]. 

19 серпня Мануїл написав листа до Іларіона, в якому благав «прийти з 

поміччю українському народові в ділі поєднання двох ієрархів, котрих 

міжусобиці покривають ранами організм нашої многостраждальної 

Української Церкви. Молю Творця всесвіту, щоб світле ім’я Іларіона, як 

митрополита Київського і всієї України, в недалекому майбутньому 

поминалося в усіх храмах нашої Матері-України» [19]. Конференція 

духовенства і мирян Володимирщини під головуванням Мануїла 6 вересня 

одноголосно ухвалила: «1) звернутися з закликом до православного 

українського духовенства і мирян припинити всяку церковну боротьбу і 

об’єднатися у спільну сім’ю для добра Української Церкви і народу на ґрунті 

канонічної автокефалії Української Православної Церкви. 2) Просити 

архієпископа Холмського і Підляського Іларіона очолити Українську 

Автокефальну Православну Церкву і об’єднати усіх православних українських 

єпископів, духовенство і нарід, а німецьку владу дозволити владиці Іларіону 

обняти провід нашої Церкви» [17].  

Отже, у своїх релігійно-політичних розрахунках Тарнавський робив 

ставку на Огієнка, але німці не дали йому дозвіл переїхати в райхскомісаріат 

«Україна». Потому зібрання визначило формулу поминання ієрархії за 

богослужінням: «Святу Православну Автокефальну Українську Церкву, 

Святіших вселенських патріархів Православних, митрополитів, архієпископів, 

єпископів і владику нашого преосвященішого Мануїла єпископа Володимир-

Волинського» [20]. 

Для архіпастирських послань Тарнавського характерна, з одного боку, 

патріотична риторика, а з іншого – пронімецька пропаганда. Зокрема, у 

зверненні до православного духовенства і всіх вірних від 4 вересня 
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зазначалося: «Живемо в часах, коли вільною груддю співаємо побідні пісні в 

честь Відвічної Справедливості, що рукою будівничого нової Європи, 

Адольфа Гітлера, подала нам найкращі умови для релігійного та 

національного розвою нашої національної Сім’ї…» [20]. При цьому він 

закликав полікарпівців та олексіївців «звернути з манівців на шлях братнього 

єднання», рятувати Церкву і єдність народу, щоб «вже усміхнулась наша 

заплакана ненька-Україна, бачачи своїх синів і дочок у щиросердечній згоді» 

[20].  

За посередництва владики Мстислава відбулася спроба примирення 

Мануїла і Полікарпа. Останній запропонував Тарнавському підписати 

покаянного листа і зайняти Вінницьку кафедру, але він відмовився, не 

бажаючи просити вибачення і залишати Володимир-Волинський. 

24 жовтня 1942 р. Тарнавський надіслав листи митрополиту Пінському і 

Поліському Олександру Іноземцеву та митрополиту Луцькому і Ковельському 

Полікарпу, прохаючи надати йому права правлячого архієрея на території 

Володимирського і Любомльського повітів, а також Локачинського району 

Горохівського повіту [20]. У зв’язку з відмовою автономістів від почаївської 

угоди Мануїлова пропозиція так і не була реалізована на практиці. 

Недостатньо вивченими є контакти Тарнавського з радянськими 

партизанами. Існують свідчення, що він зустрічався з представниками 

партизанського з’єднання під командуванням Василя Бегми і благословив 

священиків на написання листа до місцеблюстителя московського 

патріаршого престолу Сергія Страгородського [8, с. 65]. 

Володіючи хорошими організаторськими здібностями, владика Мануїл 

заснував при Успенському соборі курси для підготовки священнослужителів з 

6-місячним терміном навчання. Крім того, він утворив і очолив іспитову 

комісію, яка перевіряла знання кандидатів на священство. Зокрема, у 

листопаді 1942 р. він особисто екзаменував і рукопоклав чоловіка своєї сестри 

Тихона Войну, котрий був призначений секретарем Володимир-Волинського 

єпархіального управління [14, с. 310]. 

За свідченням о. Тита Яковкевича, який був настоятелем собору, «владика 

Мануїл прекрасно володів німецькою мовою і коли йшов до німецької міської 

влади в справах церковних чи особистих, то не потребував перекладача» [16, 

с. 152]. Загалом, отець характеризував владику як «лагідну людину, доброго 

служителя Церкви, а ще кращого проповідника… Люди його любили і 

запрошували служити в їхніх церквах» [16, с. 155]. 

Після трагічної загибелі митрополита Олексія Громадського від рук 

мельниківців постало питання про обрання нового волинського архієрея. Як 

згадував протоієрей Тихон Война, в середині травня 1943 р. Володимир-
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Волинського єпископа Мануїла Тарнавського викликали до себе представники 

райхскомісаріату «Україна» та запропонували йому в стислий термін 

розробити нове «Положення про управління Автономною Церквою», згідно з 

яким усі церковні заходи мали відбуватися лише за погодженням з німецькою 

владою. Після появи нового проекту «Положення» окупанти надали дозвіл на 

проведення у Ковелі Собору єпископів для обрання очільника Православної 

Церкви на території генеральної округи «Волинь-Поділля». Варто погодитися 

з О. Логіновим, що хід зібрання та його результат також були під повним 

контролем німецької окупаційної адміністрації [11, с. 92-93]. 

Перед Собором Мануїл отримав виклик прибути до міської комендатури 

Луцька, де німецький офіцер запитав його, за кого з єпископів він збирається 

віддавати свій голос. Тарнавський висловився за кандидатуру єпископа Йова 

Кресовича, на що отримав зауваження: «Йов – ні. Дамаскин». Наступного дня, 

6 червня 1943 р., у Свято-Воскресенському соборі Ковеля відбулося зібрання 

архієреїв Волині та Поділля. На Соборі «старшим єпископом» після третього 

голосування обрали Дамаскина Малюту, а Мануїла призначили єпархіальним 

архієреєм з титулом Володимир-Волинський і Ковельський. У сфері його 

юрисдикції опинилися Володимир-Волинський, Ковельський і Любомльський 

повіти [4, арк. 35; 11, с. 92-93]. Наступного дня окупанти запропонували 

кандидатуру Тарнавського, «молодої та енергійної людини, яка знає німецьку 

мову і неодноразова надавала послуги німецькій владі», на призначення 

постійним представником АПЦ при генерал-комісаріаті в Луцьку. 

На початку серпня 1943 р. до Мануїла прибув єпископ Переяславський 

Мстислав з пропозицією повернутися до Автокефальної Церкви. Пізніше цей 

візит став приводом для російського історика протоієрея Владислав Ципіна 

слідом за владикою Феодосієм Процюком безпідставно звинувачувати 

Скрипника у причетності до вбивства єпископа-автономіста [15, с. 34]. 

Восьмого серпня у часописі «Волинь» з’явилося Мануїлове звернення до 

українського населення, у якому він закликав не ухилятися від вивезення 

робочої сили до Німеччини [6]. 

П’ятого серпня 1943 р. владика Мануїл повідомив керівнику німецької 

служби безпеки у м. Володимир-Волинський про існування у місті двох 

ворожих гітлерівському уряду організацій – “Просвіти” та Церковної Ради. 

Таємним керівником обох начебто був митрополит Полікарп. За твердженням 

Тарнавського, він тісно співпрацював з ОУН(б) і наказав членам товариств 

готуватися до активної боротьби з окупантами. Окрім Сікорського, 

Тарнавський назвав ще сімох осіб, які вели підпільну роботу проти 

загарбників. Саме цей лист, очевидно, став однією з причин страти ієрарха 
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українськими повстанцями. Цікаві спогади про обставини його арешту 

залишили оо. Т. Яковкевич і М. Война [див.: 9; 14; 16]. 

«Революційний трибунал Української повстанчої армії на своєму 

судовому засіданні від 11-го вересня 1943 року визнав згаданого Михайла 

Тарнавського з Володимира – єпископа Мануїла автономної православної 

церкви, підпорядкованої Москві, винним у зраді українського народу та 

ворожій діяльності і засудив його на смерть через повішення» [13, с. 248]. Так 

трагічно завершився життєвий шлях контроверсійного єпископа Володимир-

Волинського і Ковельського Мануїла Тарнавського. 
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СПЕЦИФІКА ВТІЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-

ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН У ВОЛИНСЬКОМУ РЕГІОНІ 

 

Стаття присвячена аналізу специфіки втілення радянської моделі 

державно-церковних відносин. Дослідження має регіональний характер, 

зокрема конкретизується територією Волинського регіону, де протягом 

останніх десятиліть значно збільшилась кількість віруючих та релігійних 

об’єднань, активізувалась їх діяльність у суспільстві. Відтак вони стали 

невід’ємним компонентом суспільного буття, що зумовило кардинальні 

трансформації державно-конфесійних відносин.  

Ключові слова: держава, релігійно-церковний комплекс, радянська 

модель державно-церковних відносин, релігійна політика. 
 

В умовах сучасного секуляризованого суспільства взаємовідносини 

держави та церкви набувають особливої актуальності. Адже за більше як два 

десятиліття в Україні у цілому та Волинському регіоні зокрема, кардинально 

змінюється роль релігійних об’єднань у суспільному житті. Насамперед 

змінився юридичний статус релігійних інституцій та посилився їх вплив на 

різні сфери буття. Проте позитивні зміни, що відбуваються супроводжуються 

низкою проблем, що сягають радянського минулого. Відтак аналіз специфіки 

втілення радянської моделі державно-церковних відносин постає завданням 

нашого дослідження. Дослідження має регіональний характер, зокрема 

конкретизується територією Волинського регіону: згідно релігійної 

регіоналізації охоплює Рівненську та Волинську області, а також північ 

Тернопільської області. 

Окремі аспекти цієї проблеми розглядали українські та зарубіжні 

науковці, посеред яких Б. Боцюрків, В. Войналович, В. Єленський, 

В. Шкаровський, Н. Шліхта та інші. 

Функціонування релігійно-церковного комплексу тоталітарної доби 

залежало від державної політики у сфері релігії, щодо релігійних інституцій та 
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віруючих, а відтак і від конструювання певної моделі державно-церковних 

відносин. Отож після встановлення радянської влади в краї (яка, насамперед, 

передбачала комуністичну ідеологічну монополію) ставлення до релігії та її 

агентів (насамперед релігійних інституцій) було в постійній залежності від 

партійно-державної політики, в якій чітко простежується з однієї сторони 

підпорядкування ідеологічно-партійним програмам КПРС з другої – заходи, 

спрямовані на реабілітацію перед світовою громадськістю комуністичного 

наступу на релігію та церкву. В цілому така політика виступала елементом 

будівництва держави-імперії, де «національні й культурно-релігійні 

відмінності мали бути асимільовані в рамках «нової історичної спільності» 

Причому така спільність «конструювалася великою мірою в есхатологічно-

месіанському й телеологічному форматі, який повинен був «зняти» потребу» 

в історичних релігійних традиціях [10, с. 211]. 

Такий вектор релігійної політики обґрунтовувався насамперед 

ідеологічною концепцією. Релігія визначалась як незмінний, беззастережно 

шкідливий феномен, проти якого треба вести всеохоплюючу, безкомпромісну 

боротьбу. Адже, претендуючи на роль універсальної доктрини, прагнучи 

тотально охопити всі області суспільного і особистого буття, тоталітаризм, 

який намагався перейняти функції своєрідної релігії із заміною 

трансцендентного Бога земним божком – Леніним (Д. Поспеловський), який 

сам волів бути церквою (М. Бердяєв), який «мав бачити в релігії конкурента, 

існування якого не можна було далі терпіти» (Г. Люббе), не зміг змиритися з 

існуванням поряд себе інституції, вплив якої однозначно вилучав частину 

суспільства з-під його контролю. Відтак боротьба з Церквою як інституцію 

беззастережно стала одним із найперших завдань нововстановленного 

режиму.  

Скасовуючи ідею Бога і ставлячи відповідно на її місце ідею партії – 

радянський режим моделював у такий спосіб свій особливий вид 

громадянської релігії з верховенством партії. Переконуючи суспільство в 

реальності виключно матеріального, чуттєвого світу як істинно сущого, 
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виховувалася людина з «потрібним» світоглядом, свідомістю і 

самосвідомістю, якою легко маніпулювати, бо ж вона є вільною від моралі та 

принципів вищої справедливості, тому що її буття окреслене і визначене без 

винятку лише ідеєю партії.  

Причому історичний досвід засвідчує, що ситуація в релігійній сфері на 

різних етапах розвитку СРСР мала свої особливості, але на території Західної 

України, а відтак і Волинського регіону, вона мала свою специфіку, що 

відображувалось у реалізації державно-конфесійних відносин. Джон 

Андерсон, як і більшість дослідників, визначаючи характер державної 

політики визначив її метафорично терміном «коливання» [1, c. 2]. Аналізуючи 

специфіку реалізації радянської політики в релігійній сфері наголосимо на її 

періодичності. 

Зокрема, на думку дослідника В. Войналовича, перша фаза означена 

«послабленням тиску на релігійні спільноти країни, фаворитизацією Руської 

православної церкви, реставрацією її патріаршого центру й управлінських 

структур, відтворенням… системи богословської освіти, а також 

елементарного парафіяльного життя» [10, с. 215-216]. Друга – пов'язана із 

спробою у партійно-державному керівництві «привести ідеологічну складову 

системи індоктринації населення у цілковиту відповідність з ортодоксальними 

ленінськими положеннями, принципово посиливши її «науково-атеїстичний» 

сегмент» [3, с. 669]. Третя – позначається переглядом попередніх одіозних 

підходів щодо релігії попередніх періодів. Хоча контроль над діяльністю 

релігійних інституцій все ж таки зберігається. Усі призначення на керівні 

церковні посади (єпископські кафедри, посади старших пресвітерів і 

проповідників) відбуваються зі згоди місцевих і центральних партійних 

органів та органів держбезпеки, Ради у справах релігій та її уповноважених. 

Велика увага надається так званому «релігійному підпіллю». Зокрема, 

застосовується серйозний ресурс для проникнення у підпільні чи не офіційні 

релігійні громади. Саме у цій фазі очевидною постає «контрадиктивність двох 

полюсів» [10, с. 219]. На одному з них знаходилися ідеологічні принципи (з 
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релігією, а відтак і релігійними інституціями проводилась безкомпромісна 

боротьба, акцентуація на шкідливості релігійного світогляду), а на іншому – 

прагматичні міркування (релігія як чинник соціальної мобілізації народу, 

зовнішньополітичні завдання). Окрім того прагматична підтримка релігійних 

інституцій зі сторони держави відбувалася з метою активної участі вибраних 

офіційною владою представників конфесій у міжнародній діяльності. 

Відтак у самій нормативно-правовій базі держави була закладена 

можливість регулювання державою форм релігійної активності віруючих. 

Окрім того, законодавчо закріплений принцип відокремлення «Церкви від 

держави, а держави від Церкви» на практиці означав заперечення права 

Церкви на внутрішню автономію (насамперед щодо вибору організаційної 

форми функціонування) та визначив конструкт у який мала вписатися 

Церква – «церковні та релігійні організації» [6, с. 25-27]. Притім держава на 

свій розсуд, відповідно із прагматичними міркуваннями, законодавчо 

регламентувала функціонування релігійно-церковного комплексу, час від часу 

його змінюючи та унормувавши широкий діапазон можливостей участі 

державних органів у зовні- та внутріцерковному житті релігійних об’єднань. 

Наголосимо на тому, що незважаючи на «коливання» у церковній політиці 

протягом усієї історії тоталітарної держави ізоляція Церкви від суспільства 

залишалась одним із основоположних завдань державної політики у релігійній 

сфері, яка впроваджувалась з використанням широкого спектру методів та 

засобів. 

Аналізуючи ступінь адміністративного впливу на релігійно-церковний 

комплекс Волинського регіону можна умовно розділити на декілька етапів: 

• 1939-1941 рр. – період першої радянізації Волинського регіону, що 

характеризується намаганням абсорбувати західноукраїнські території, а 

відтак і Волинський регіон до радянського конструкту. З 1939 р. у 

Волинському регіоні розпочинаються інверсійні процеси у суспільній 

свідомості, які ґрунтуються на принципі бінарності, коли докорінно та 

примусово почали змінювати аксіологічні пріоритети. Відповідно значна 
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увага наділялася контролю над релігійними общинами різних конфесій. Відтак 

релігійно-церковний комплекс опинився у принципово новій ситуації. 

Трансформація політичного буття потребувала зміни усього соціокультурного 

простору, стилю життя, орієнтацій, преференцій, ідеології – чималого спектра 

індивідуальних та групових ідентичностей. Адже з приєднанням волинських 

територій радянський уряд опинився перед фактом залучення до державного 

життя країни областей з усталеним релігійним устроєм життя місцевого 

населення, де релігія була основою соціокультурної ідентичності, а 

конфесійність – засобом чіткої релігійної ідентифікації індивідів з почуттям 

належності до конкретної віросповідної спільноти. 

• 1941–1943/1944 рр. З окупацією України, а відтак і Волинського 

регіону німецькою владою, релігійна ситуація істотно трансформується. Це 

пов’язано по-перше із тим, що практика так званої «релігійної свободи» 

початкового періоду Великої Вітчизняної війни викликала соціальну ейфорію 

серед населення Волині. По-друге розруха, страждання, втрата рідних та 

близьких поставили перед населенням регіону низку екзистенційних запитів, 

відповіді на які могла дати лише релігія та її агенти. На думку В. Єленського, 

з якою ми солідаризуємося, «відродження на окупованих територіях, – то був» 

«суто народний рух до віри, поштовхом до якого стали жахіття війни, а 

передумовою – ліберальна (порівняно із радянською, звісно) релігійна 

політика окупантів» [7, с. 343]. 

• 1943/1944–1954 р. Створюється система державного регулювання 

релігійного життя, яка функціонувала до кінця 1980-х років. Тому, релігійні 

процеси у Волинському регіоні, зрештою як і в цілому в УРСР, були 

обумовлені так званим «конкордатом» («квазіконкордатом», «унії», 

«modusvivendi») між офіційним і церковним керівництвом РПЦ до смерті 

«автора» цього проекту. Думки дослідників щодо впливу події на церковне 

життя є часом доволі протилежними: від заперечення будь-яких покращень 

(М. Шкаровский) до початку нового періоду у взаєминах атеїстичної влади та 

РПЦ (В. Єленський). У цьому контексті ми солідардаризуємося із 
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В. Єленським, адже саме цей фактор сприяв інституційному збереженню 

мережі РПЦ у другій половині 1940-х – на початку 1950-х років у Волинському 

регіоні. 

Проте зміни у сфері радянської державної політики щодо церковних 

інституцій мали суто тактичний характер і не означали відмови атеїстичного 

режиму від усталених ідеологічних засад у ставленні до релігії та церкви. За 

таких обставин радянський режим через маніпулювання Церквою та 

віруючими обмежив діяльність релігійних інституцій, які потрапили під 

жорсткий контроль. Останній фактор спричинив створення  над релігійними 

общинами і групами державних і суспільних структур на місцевому, 

республіканському, загальносоюзному рівнях. Протягом радянської історії їх 

діяльність мала різну інтенсивність, проте загальний антирелігійний курс 

завжди зберігався. 

Юридичним інструментарієм офіційної політики та засобом втручання 

у внутрішнє життя релігійних інституцій стали Ради – Рада у справах РПЦ та 

Рада у справах релігійних культів. Водночас утворенням цих структур 

тоталітарний режим офіційно визнавав Церкву, проте їх діяльність для 

релігійного життя часто-густо носила, насамперед руйнівні наслідки. Такі 

теоретичні висновки підтверджуються праксіологічно. Зокрема, для цього 

періоду характерна політика офіційної влади щодо інституційного обмеження 

діяльності пізньопротестантських спільнот. Так, в період з 1948 р. по 1953 рік 

лише 45 общин ЄХБ було ліквідовано у Рівненській області [4, арк. 5]. Окрім 

того, зауважимо, що поряд із тенденцією зняття з реєстрації релігійних общин 

останніх років правління Й. Сталіна, у Волинському регіоні майже не 

реєстрували нових громад. Особливо інтенсивними були закриття у 1948 р. 

(культові приміщення вилучали під перетворення на громадські споруди), 

друга – з початку 1950-х років, коли приводом ставав аварійний стан 

приміщень.  

• 1953/54-1957/58 рр. Після приходу до влади М. Хрущова, так звана 

«лібералізація» церковного життя була розкритикована. Цей період називають 
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перехідним етапом, зміни релігійної політики сталінського «офіційного 

російського патріотизму» на хрущовський «ортодоксальний марксистський 

інтернаціоналізм» [11, с. 60]. Проте відносно ліберальну політику щодо 

релігійних інституцій цього періоду зумовлювало утвердження М. Хрущова 

на посаді та боротьба зі «сталінською гвардією». Тому цей період низка 

дослідників, особливо для Православної церкви йменують «найбільш 

сприятливим після 1947 р.» (В. Шкаровський) та «релігійним непом» 

(В. Войналович) [11, с. 352, 3, с. 196]. 

Специфіка втілення релігійної політики в Україні, а особливо у 

Волинському регіоні, завжди мала «ідеологічне» забарвлення. Зрештою у 

діапазоні ідеологічних та прагматичних міркувань коливався партійно-

державний курс релігійної політики в Радянській державі протягом усього 

періоду її існування. Для реалізації цієї мети у 1954 р. були прийняті постанови 

ЦК КПРС «Про деякі недоліки в науково-атеїстичній пропаганді та заходи 

щодо її покращення» (7 липня 1954 р) та «Про помилки в проведенні науково-

атеїстичної пропаганди серед населення» (10 листопада 1954 р.). Cаме тоді, 

вперше, з’явився термін «науковий атеїзм».  

• 1957/1958-1965 рр. – період, коли вище партійне і державне 

керівництво через систему економічних, ідеологічних, організаційних заходів 

(фактичне повернення до найодіозніших форм і методів антирелігійної 

боротьби), намагалося нейтралізувати вплив релігійно-церковного комплексу. 

У цій кампанії обмеження суспільного впливу релігійних інституцій важливе 

значення відіграв економічний інструментарій, зокрема податкова політика 

щодо духовенства. Радянське законодавство прирівнювало «служителів 

культу» до груп, що підлягали надмірному оподаткуванню: «особи вільних 

професій», «особи з нетрудовими прибутками». Таким чином, поступово 

почала втілюватися система заходів, яка де-юре була закріплена «Положенням 

про управління РПЦ» (1961 р.) основною метою яких було усунення 

священнослужителів від фінансово-господарської діяльності і керівництва 

приходами. 
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Важливе значення у контексті нейтралізації впливу релігійно-

церковного комплексу, мали ідеологічні заходи для реалізації такої мети було 

розроблено систему дій, які світоглядно виправдовували та легітимізували дії 

радянського керівництва. Однією з таких стала система наукового атеїзму. 

Концептуально науковий атеїзм мав три взаємопов’язаних між собою виміри: 

політичний, науковий, практичний. Перший – передбачав орієнтири та мету, 

стратегію атеїстичної пропаганди. Його змістову частину складали постанови 

КПРС, рішення місцевих партійних органів у сфері атеїстичної роботи. 

Постановами ЦК КПСС було створено Товариство «Знання», Інститут 

наукового атеїзму (1964 р.) [9, с. 9-34]. Відтак, у Волинському регіоні 

сформувалися наукові та пропагандистські інституції – кафедри наукового 

атеїзму (у місцевих вишах – Педагогічний інститут (м. Рівне), Педагогічний 

інститут (м. Луцьк), Водний інститут (м. Рівне), система лекційної та 

пропагандистської роботи (насамперед через товариство «Знання»).  

У системі антирелігійних заходів важливість організаційного питання 

ніколи не нівелювалося. З-поміж таких заходів важливу роль надавали 

кадровому питанню. Розпочинати новий якісно інший етап стосунків між 

державою і Церквою потрібно було бути впевненим у «агентах» її втілення. 

Тому, в 1958 р. у керівництві РСРПЦ відбулись кадрові перестановки. Зокрема 

уповноваженим замість увільненого Г. Корчового став Г. Пінчук. Вивчаючи 

кадровий потенціал в областях він прийшов до висновку, що більшість з них 

не має належної освіти, достатньої ерудиції, не в змозі аналітично 

проаналізувати релігійну ситуацію в регіоні, налагодити систему 

інформування партійних і радянських органів щодо діяльності духовенства та 

церковних інституцій. Наслідком такого аналізу кадрового потенціалу Ради по 

Волинському регіону стало визнання роботи задовільною уповноваженого по 

Рівненській області П. Дубовика та незадовільною уповноваженого по 

Волинській області С. Богданова [3, с. 168-169]. Схожа ситуація була із 

уповноваженими РСРК. Зокрема уповноважений у Волинській області був 
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замінений з констатацією того, що «виявив свою неспроможність працювати 

в умовах підвищених вимог» [3, с. 171]. 

«Нова» ідеологія ведення антирелігійної політики передбачала зміну 

системи законодавства. Адже, економічна, ідеологічна, організаційна система 

форм і методів антирелігійної боротьби ґрунтувалася на відповідній 

законодавчо-нормативній базі. Окрім вищезгаданих, антирелігійні заходи 

унормовували/активізували постанова загальносоюзного рівня («Про заходи з 

ліквідації порушень духовенством законодавства про культи» від 13 березня 

1960 р) та її український варіант (19 березня 1960 р). Згодом, через рік, 

відбулася «корекція нормативно-законодавчої бази» прийняттям постанови 

РМ СРСР «Про посилення контролю за виконанням законодавства про 

культи» (16 березня 1961 р.) та відповідного республіканського документу 

(29 квітня 1961 р.). За цими постановами процедура зняття з реєстрації 

релігійних громад та закриття храмів спрощувалася і прискорювалася.  

Звісно така система заходів не могла не викликати посеред активної 

частини духовенства опозиційних настроїв. Адже, протягом 1955-1956 років 

повернулося з місць позбавлення волі після відбуття покарання та амністії 

чимало служителів культу. Так, зокрема, у Рівненську область у 1956 р. 

повернулося 17 чол. служителів православної церкви [5, арк. 116]. 

Закономірною реакцією стало бажання політичної еліти покінчити з будь-

якими виявами такої «духовної опозиції». 

• 1965-1980-ті рр. – період орієнтаційної кризи (В. Єленський) в 

радянській релігійній політиці. У цей час діяльність релігійних інституцій 

піддається суворому контролю з боку державних органів, проте режим 

відмовляється від «хрущовської» форсованої ліквідації інституційної релігії. 

Для цього згідно постанови РМ СРСР від 8 грудня 1965 р. РСРПЦ та РСРК 

були реорганізовані в єдиний орган – Раду у справах релігій. Згідно Постанови 

ЦК КПУ та РМ УРСР від 25 січня 1966 р. на території УРСР при Раді Міністрів 

УРСР і при облвиконкомах були створені відповідні апарати уповноважених 
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Ради у справах релігії. Відтак відбулися інституційні зміни у структурі 

організацій, що контролювали релігійні об’єднання.  

Законодавчі ініціативи торкалися також обліку релігійних організацій та 

споруд, порядку розгляду скарг і заяв віруючих, відповідальність за 

порушення релігійного законодавства. Саме такий контекст мали Указ «Про 

адміністративну відповідальність за порушення законодавства про релігійні 

культи» (26 березня 1966 р.). До числа подібних дій підпадало ухилення 

керівників релігійних організацій від реєстрації об’єднання в органах влади, 

порушення правил організації проведення релігійних зборів та інших акцій, 

організація і проведення служителями культу дитячих та юнацьких релігійних 

зборів, гуртків, що не мали відношення до відправлення культу; «Про 

застосування статті 138 Кримінального кодексу Української РСР» (26 березня 

1966 р.) – визначала порушення, які підпадали під кримінальну 

відповідальність: примусове проведення зборів і здійснення оподаткувань на 

користь релігійних організацій і служителів культу; виготовлення для 

масового розповсюдження звернень, листівок та інших документів, що 

закликали до невиконання релігійного законодавства, вчинення обманних дій 

з метою збудження релігійних марновірств серед населення, організація і 

проведення релігійних зборів та інших акцій, що порушували громадський 

порядок, організація і систематичне проведення занять з навчання релігії для 

неповнолітніх. Загальносоюзне значення мали: «Інструкція про облік 

релігійних об’єднань, молитовних будинків і споруд, а також порядок 

реєстрації виконавчих органів релігійних об’єднань і служителів 

культу» 31 жовтня 1968 р.), «Про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг 

громадян» [2, с. 295]. 

Окрім цих постанов були прийняті низка інших, посеред яких: «Про 

факти порушень сектою адвентистів сьомого дня законодавства про релігійні 

культи» (вересень 1970 р.), «Про посилення боротьби з незареєстрованими 

релігійними сектами» (вересень 1973 р.), «Про утворення Ради у справах 
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релігій при Раді міністрів УРСР» (листопад 1974 р.), «Про склад Ради у 

справах релігій при Раді Міністрів УРСР» (квітень 1975 р.). 

Проте, унормування законодавчого стану конфесій в УРСР було 

врегульоване лише з другої половини 70-х років ХХ століття (1 листопада 

1976 р.), адже до цього їх діяльність регулювалась виключно актами, які були 

прийняті урядом РСФРР. Якщо раніше необхідною умовою діяльності 

релігійних об’єднань була їх обов’язкова реєстрація органами влади, то з 

1976 р. була узаконена реєстрація не лише релігійних об’єднань, але й 

релігійних груп (до 20 чоловік віруючих). Цим «Положенням…» визначалися 

загальні питання діяльності релігійних організацій, здійснення релігійних 

обрядів і культових церемоній, розглядали майнові проблеми функціонування 

молитовних споруд [2, с. 296-297]. 

З другої половини 1970-х років влада намагалася легалізувати так зване 

«релігійне підпілля» при ізоляції «релігійних фанатиків та екстремістів», 

тобто тих радикально налаштованих вірян, які прагнули у будь-який спосіб 

уникнути та протистояти цьому. Адже належність у Волинському регіоні 

таких релігійних груп стало одним із основних проблем РСР та її 

уповноважених. 

У 70-80-ті роки боротьбу з релігією здійснювали, прикриваючись 

такими ідеологічними кампаніями, як атеїстична контрпропаганда, метою якої 

було: викриття і нейтралізація зарубіжного «клерикально-націоналістичного 

впливу на український народ»; припинення «підривної діяльності зарубіжних 

антикомуністичних центрів» (Ватикан, сіоністських, українських діаспорних 

національних і церковних організацій, протестантських конфесій). Проте на 

практиці до 1988 р. продовжували діяти багаточисельні підзаконні акти, що 

мали секретний характер, що обмежували діяльність релігійних організацій і 

створювали механізми, що дозволяли втручатися органам влади у діяльність 

релігійних структур. 

Церковна політика цього періоду, – на думку В. Єленського «була 

зумовлена прагненням політичної еліти підтримувати соціальну стабільність, 
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зокрема й шляхом усунення джерел дестабілізації, і ґрунтувалася на певному 

балансі між вимогами ідеології й інтересами зовнішньої політики 

СРСР» [7, с. 344]. Для центрального партійного й державного апарату ставала 

дедалі «очевиднішою неможливість подальшого придушення релігійної 

активності» [7, с. 346]. Одним із найбільших джерел дестабілізації 

Волинського регіону залишалося у цей період релігійне підпілля (зокрема 

протестантське). Лише в другій половині 80-х років в умовах проголошеного 

оновлення та демократизації суспільства в Радянській державі наступив 

перелом політики СРСР відносно релігії, церкви та віруючих. 

Аналіз релігійної політики радянської держави та специфіка її втілення у 

системі державно-церковних відносин Волинського регіону дозволяє 

сформулювати наступні висновки Протягом радянського періоду державна 

політика відносно релігії була зосереджена у двох напрямках: контроль над 

релігією і використання її на офіційному рівні; безпрецедентний тиск на 

релігію та усунення її проявів із суспільного та приватного життя. Притім 

формування нових відносин партії і держави з релігійними організаціями та 

віруючими відбувалося в конкретно-історичних межах боротьби за побудову 

соціалізму і комунізму та спробою втілення марксистсько-ленінських ідей. 

Тому досліджуваний період репрезентує нам повне нівелювання будь-яких 

альтернатив офіційно прийнятого курсу державної політики. 

Механізми і засади церковної політики Радянської держави передбачали 

надання привілейованого статусу одній із Церков, лояльній і покірній щодо 

існуючого режиму, інструменталізацію протегованих і контрольованих 

владою церковних структур в інтересах державної внутрішньої і зовнішньої 

політики. Відтак радянська модель державно-церковних відносин не лише не 

відповідала існуючим потребам населення Волинського регіону, а й 

характеризувалася повним запереченням його релігійних потреб.  
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церковных отношений. Исследование имеет региональный характер, в частности 

конкретизируется территории Волынского региона, где в течение последних десятилетий 

значительно увеличилось количество верующих и религиозных объединений, 

активизировалась их деятельность в обществе. Поэтому они стали неотъемлемым 

компонентом общественной жизни, что обусловило кардинальные трансформации 

государственно-конфессиональных отношений. 

Ключевые слова: государство, религиозно-церковный комплекс, советская модель 

государственно-церковных отношений, религиозная политика. 

The article is devoted to the analysis of the specifics of the embodiment of the Soviet model 

of state-church relations. The research is of a regional nature, in particular, it is specified by the 

territory of the Volyn region, where during the last decades the number of believers and religious 

associations has increased significantly, their activities in society have intensified. As a result, they 

became an integral part of social life, which led to the fundamental transformation of state-

confessional relations. 

Key words: state, religious-church complex, Soviet model of state-church relations, 

religious policy. 
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“МАРТИРОЛОГ 1943 РОКУ”: 

РОЗСТРІЛЬНИЙ СПИСОК В'ЯЗНІВ 

РІВНЕНСЬКОЇ ОКРУЖНОЇ ТЮРМИ 

 

Розстрільний список в'язнів Рівненської окружної тюрми, “Мартиролог 

1943 року”, побачив світ завдяки ініціативі та розвідкам Йосипа Пацули та 

групи викладачів і студентів громадської організації "Меморіал-93". Вперше 

список був опублікований в 1994 році в рівненських газетах “Волинь”, “Сім 

днів”, у збірнику видавництва “Азалія” "Реабілітовані історією”, в 2004 році – 

в книзі Йосипа Пацули “Волинь – мій біль, моя надія”. Багато людей знайшли 

в цьому списку своїх родичів, знайомих, доля яких була до тих пір невідома. 

106 чоловік у списку – лише невелика кількість тих, кого вдалось в 1993 році 

відшукати. Реальна ж цифра розстріляних значно більша. 

На Нюрнберзькому процесі над головними нацистськими злочинцями 

місто Рівне було названо серед таких, де за два роки та вісім місяців 

гітлерівського панування окупанти фізично знищили понад 102 тисячі 

військовополонених та мирних жителів. У серпні 1941 року в місті проживало 

36 338 чоловік, з них: 78 німців, 5318 українців, 8608 поляків, 19963 євреї, 1585 

росіян, 488 чехів та 213 білорусів. Після вигнання гітлерівців з Рівного тут 

залишилось ледве 16 тисяч жителів. Понад 20 тисяч рівнян (56 відсотків) були 

або фізично знищені, або відправлені на примусові роботи до Райху, або 

покинули місто з інших причин. Як відомо, найбільше постраждали від 

окупантів євреї, за ними українці, поляки, росіяни, білоруси… 

Під час нацистської окупації в Рівному було створено два концтабори для 

військовополонених, гетто для єврейського населення та дві в’язниці для тих, 

хто хоч якось висловлював незадоволення окупаційним режимом. Через них, 

зокрема, через так звану окружну тюрму, що знаходилась за адресою: вул. 

Соборна, 16, за неповними даними, в роки німецької окупації “пройшло” 

декілька десятків тисяч волинських інтелігентів, селян, робітників, переважно 

українців та поляків. А також тисячі борців антифашистського Руху Опору – 

людей різних за національністю, за політичними та релігійними поглядами, за 

соціальним станом. Лише небагатьом пощастило залишитись живими. Решту 

ж після нелюдських тортур було страчено та закопано у місцях, що з часом 

стали братніми могилами – на вулиці Білій, в урочищах Сосонки та Видумка, 
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біля сіл Шубків, Шпанів, на цвинтарях Грабник та Дубенський, нарешті на 

території самої в'язниці. 

Точне число страчених нацистами в’язнів Рівненської окружної тюрми 

сьогодні назвати неможливо. Відомчі архіви правоохоронних органів області 

все ще продовжують мовчати. До архівів Кобленца, Фрайбурга та Бонна, куди 

гітлерівці завбачливо вивезли з Рівного документацію своїх відомств, 

добратися теж нелегко, а інші джерела часто-густо називають настільки 

суперечливі дані про кількість замучених фашистами в'язнів, що їм важко 

вірити. 

Як відомо, нацисти запозичили такий метод розправи з політичними 

опонентами, як “колективна відповідальність” у своїх більшовицьких колег ще 

до війни і особливо активно та повсюдно його застосовували на територіях 

інших держав, окупованих під час війни. 

У Франції, Італії, Греції антифашистський Рух Опору був в основному 

цільним, то на Волині з багатьох причин він об'єднував рухи, що нерідко 

протистояли один одному. Для більшовиків вояки ОУН-УПА були такими ж 

ворогами, як і гітлерівці. 

З іншого боку, в рядах українського національно-визвольного руху не 

було єдності між ОУН(б), ОУН(м) та силами, які очолював Тарас Бульба-

Боровець. Навіть дві польських антифашистських сили – Армія Крайова та 

Армія Людова – теж вели боротьбу між собою, обидві були антиукраїнськими, 

а одна ще й антибільшовицькою. Між союзниками Гітлера, як серед угорських, 

румунських військовиків, в армії генерала Власова, численних так званих 

“козачих” військових формуваннях, так і серед фольксдойч і “гранатової” 

польської допоміжної поліції існували свої суперечності, в тому числі й 

антинімецькі. 

У надзвичайно складній за змістом та формами боротьбі, яку вели 

вищезгадані сили, кожна не гребувала такими засобами знищення, як 

провокації, терор і диверсії. Бойовики на зразок М.Кузнецова діяли не лише в 

стані фашистів. А розплачуватися за все доводилося мирному населенню 

Волині та Полісся, бо саме воно стало основним суб'єктом і об'єктом 

“колективної відповідальності”. 

…………………………………………………………………………………. 

Свідчення учасників та свідків подій, а також тих, хто поінформований 

про це від рідних, близьких, друзів та однодумців покладені нами в основу 

Мартирологу, який “Меморіал-93” пропонує увазі читачів. На жаль, наша 

інформація далеко не вичерпана. Іноді вона обмежується лише прізвищем, 

іноді лише іменем, а то й згадкою про те, що була така людина, що про неї 

пам'ятають. Ми свідомі того, що з такою роботою дуже запізнилися. Адже ті, 
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хто допомагав нам у зборі інформації, згадували, писали, переповідали про 

події півстолітньої давності. А час не жде. Маємо надію, що у майбутньому, 

коли відкриють нарешті свої двері вітчизняні та зарубіжні архіви, наша 

інформація буде відкоригована і доповнена. 

Нижче подаємо прізвища та інформацію про людей, котрі в 1943 році 

були в'язнями Рівненської окружної тюрми та загинули від рук фашистських 

окупантів як заложники. 

Нагадаємо, що 15 жовтня та 19 листопада 1943 року усі без винятку в’язні 

тюрми (за даними різних джерел, це від 350 до 3000 чоловік) були розстріляні, 

а відтак спалені й закопані в урочищі Видумка (теперішня вулиця С.Бандери, 

біля ПТУ № 1). Це була нацистська кара за замахи, здійснені радянським 

бойовиком – терористом М.Кузнецовим на імперського фінансиста Геля (20 

вересня), заступника гауляйтера генерала Даргеля (30 вересня), генерала 

Кнута (10 листопада), генерала Ільгена (15 листопада), судді Функа (16 

листопада). Масові страти заложників у вищезгадані дні, окрім Рівного, 

відбулися в інших містах Волині і Полісся – Дубні, Луцьку, Сарнах, Крем'янці 

та ін. 

 

АРГУН Петро – українець, в’язень Рівненської тюрми, розстріляний 15 

жовтня 1943 року. 

БАЙДАН Харитон – українець, кооператор, житель села Басів Кут 

Рівненського району, в'язень Рівненської тюрми, розстріляний 15 жовтня 1943 

року. 

БАРИЩУК Віра – українка, вчителька, мешканка Рівного, активістка 

Українського Червоного Хреста та церковної громади. Арештована 16 липня 

1943 року за співпрацю з партизанами. Розстріляна 19 листопада 1943 року. 

БЛЯХАРЧУК Іван – українець, житель села Малий Олексин 

Рівненського району. Арештований 14 листопада 1943 року за співпрацю з 

УПА. Розстріляний 19 листопада 1943 року. 

БЛЯХАРЧУК Петро Іванович – українець, житель села Малий Олексин 

Рівненського району. Арештований 14 листопада 1943 року за співпрацю з 

УПА. Розстріляний 19 листопада 1943 року. 

БЛЯХАРЧУК Софія Іванівна – українка, жителька села Малий Олексин 

Рівненського району. Арештована 14 листопада 1943 року за співпрацю з 

УПА. Розстріляна 19 листопада 1943 року. 

БОЖКО Юхим Васильович – 1906 р.н., українець, комендант 

української поліції в селі Дядьковичі Рівненського району. Арештований за 

зв'язок з УПА. Розстріляний 19 листопада 1943 року. 
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БОЖОВСЬКИЙ Богдан Арсенович – 1983 р.н., українець, житель м. 

Рівного, вчитель, арештований 16 листопада 1943 року. Розстріляний 19 

листопада 1943 року. 

БОТКЕР (БОТКОВСЬКИЙ) Володимир Митрофанович – єврей, 

житель м. Рівного. Арештований навесні 1942 року. Розстріляний 5 липня 1942 

року. 

ВЕЧЕРКО Георгій – в’язень Рівненської тюрми. Розстріляний 15 жовтня 

1943 року. 

БУСЕЛ Олександр Григорович – 1910 року, педагог, житель м. Рівного, 

підпільник ОУН. Арештований у лютому 1943 року. Розстріляний 8 березня 

1943 року. 

ВЛАСЮК Василь Данилович – 1911 р.н., українець, селянин Глинок 

Рівненського району. Арештований 12 січня 1944 року, розстріляний в січні 

1944 року в Рівненській тюрмі. 

ВОЙТОВИЧ Максим Васильович – 1911 року, українець, житель села 

Несподіванка кол. Тучинського району. Арештований восени 1943 року за 

співпрацю з радянськими партизанами. Розстріляний 19 листопада 1943 року. 

ГАВРИЛЬЧИК Надія Миколаївна – 1919 року, українка, вчителька 

села Новини Добрятинські Млинівського району. Арештована восени 1942 р. 

в Рівному за єврейське походження. Розстріляна 8 березня 1943 року. 

ГАВРИЛЬЧИК Тетяна Миколаївна – 1921 р.н., українка, жителька 

міста Рівного. Арештована восени 1942 року за єврейське походження. 

Розстріляна 8 березня 1943 року. 

ГЛИВЧУК Іван Северинович – 1915 р.н. Українець, житель м. Рівного. 

Арештований 16 листопада 1943 року під час облави як заручник за 

викрадення генерала Ільгена. Розстріляний 19 листопада 1943 року. 

ГОДИНСЬКИЙ Володимир – 1922 року, українець, житель села Глинки 

Рівненського району. Арештований 12 січня 1944 року. Розстріляний в січні 

1944 року в Рівненській тюрмі. 

ГОНТА Петро Титович – 1929 р.н., українець, житель села Бистричі 

Березнівського району. Арештований під час облави влітку 1943 року. 

Розстріляний 15 жовтня 1943 року. 

ГРАБОВСЬКИЙ Кирило – поляк. Комендант польської застави АК м. 

Костополя (псевдонім Віллі). Арештований восени 1943 року за 

антифашистську діяльність. Розстріляний 19 листопада 1943 року. 

ГРИМЕЦЬКА Валентина – українка, жителька села Малий Олексин 

Рівненського району. Арештована 14 листопада 1943 року за співпрацю з 

УПА. Розстріляна 19 листопада 1943 року. 
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ГРИМЕЦЬКА Ганна – українка, жителька села Малий Олексин 

Рівненського району. Арештована 14 листопада 1943 року за співпрацю з 

УПА. Розстріляна 19 листопада 1943 року. 

ГРИМЕЦЬКА Савета – українка, жителька села Великий Олексин 

Рівненського району. Арештована 14 листопада 1943 року за співпрацю з 

УПА. Розстріляна 19 листопада 1943 року. 

ДАНИЛЮК Арсен – 1922 р.н., українець, житель села Глинки 

Рівненського району. Арештований 12 січня 1944 року. Розстріляний в січні 

1944 р. 

ДЕМО-ДОВГОПІЛЬСЬКИЙ Анатолій – українець, житель м. Рівного. 

Працівник видавництва “Волинь”. Підпільний діяч ОУН. Актор місцевого 

театру. Арештований 16 липня 1943 р. Розстріляний 15 жовтня 1943 р. 

ДОВГОПІЛЬСЬКИЙ Анатолій – українець, житель Рівного. Актор 

місцевого театру. Арештований 16 липня 1943 р. Розстріляний 15 жовтня 1943 

р. 

“ЕФІОП” (прізвище невідоме) – абіссінець, офіцер італійської армії, 

медик, служив у м. Рівному. Арештований за те, що обурювався нелюдським 

ставленням нацистів до радянських військовополонених. Розстріляний 15 

жовтня 1943 року. 

ЄВТУШОК Іван Денисович – 1924 р.н., українець, житель села Сіянці 

Острозького району. Вояк УПА. Арештований у вересні 1943 року. 

Розстріляний 15 жовтня І943 року. 

ЗАХАРЧУК Олена – українка, жителька міста Крем’янця. Арештована 

за співпрацю з ОУН-УПА. Влітку 1943 року переведена до Рівненської 

окружної тюрми. Розстріляна 15 жовтня 1943 року. 

ЗБОЖЕК Леонід – чех, в'язень Рівненської тюрми. Розстріляний 15 

жовтня 1943 року. 

ІВАНИЦЬКИЙ Стефан – поляк, римо-католицький священик із 

Крем'янця. Переведений у Рівненську тюрму влітку 1943 р. Розстріляний 

восени 1943 р. 

Ільчишин (або Іщишин) Володимир – українець, в’язень Рівненської 

тюрми. Розстріляний 15 жовтня 1943 року. 

КИРИЛЮК Андрій Федорович – 1888 р.н., українець, священик УАПЦ 

села Варковичі Дубенського району. Арештований в лютому 1943 року за 

українізацію православної церкви та національно-патріотичну діяльність. 

Розстріляний 8 березня 1943 року. 

КЛИМЕНКО Олексій – приблизно 22 роки, українець, полтавчанин, 

лейтенант Червоної армії. Арештований в липні 1943 року за співпрацю з 

радянськими партизанами. Розстріляний восени 1943 року. 
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КЛОПОТОВИЧ – поляк, директор банку з Костополя. Арештований 

восени 1943 року. Розстріляний 15 жовтня 1943 року. 

КОВАЛЕНКО Андрій – українець. Лікар м. Рівного. Арештований 16 

липня 1943 року по підозрінню в співучасті з ОУН. Розстріляний 15 жовтня 

1943 року. 

КОЗАК Варвара Карпівна – українка, жителька села Малий Олексин 

Рівненського району. Арештована 14 листопада 1943 року за співпрацю з 

УПА. Розстріляна 19 листопада 1943 року. 

КОЗАК Галина Лукашівна – 1925 р.н., українка, жителька села Малий 

Олексин Рівненського району. Арештована 14 листопада 1943 року за 

співпрацю з УПА. Розстріляна 19 листопада 1943 року. 

КОЗАК Ліда Лукашівна – 1923 р.н., українка, жителька села Малий 

Олексин Рівненського району. Арештована 14 листопада 1943 року за 

співпрацю з УПА. Розстріляна 19 листопада 1943 року. 

КОЗАК Лукаш Маркович – 1897 р.н., українець, житель села Малий 

Олексин Рівненського району. Арештований 14 листопада 1943 року за 

співпрацю з УПА. Розстріляний 19 листопада 1943 року. 

КОЗАК Микола Маркович – 1900 р.н., українець, житель села Малий 

Олексин Рівненського району. Арештований 14 листопада 1943 року за 

співпрацю з УПА. Розстріляний 19 листопада 1943 року. 

КОЗАК Микола Миколайович – 1921 р.н., українець. Житель села 

Малий Олексин Рівненського району. Арештований 14 листопада 1943 року за 

співпрацю з УПА. Розстріляний 19 листопада 1943 року. 

КОЗАК Олена Лукашівна – 1928 р.н., українка. Жителька села Малий 

Олексин Рівненського району. Арештована 14 листопада 1943 року за 

співпрацю з УПА. Розстріляна 19 листопада 1943 року. 

КОЗАК Христина Степанівна – 1900 р.н., українка. Жителька села 

Малий Олексин Рівненського району. Арештована 14 листопада 1943 року за 

співпрацю з УПА. Розстріляна 19 листопада 1943 року. 

КОЛЕСНИК Петро Якович – 1888 р.н., українець. Житель міста 

Рівного, головний редактор часопису “Український хлібороб”. Арештований в 

листопаді 1943 р. як заручник за викрадення М.Кузнєцовим генерала Ільгена. 

Розстріляний 19 листопада 1943 року. 

КОНОНЕНКО Харитя – 1900 р.н., українка, народилась на Полтавщині. 

Вищу освіту здобула в Чехословаччині. Доктор економіки. Активна діячка 

українського національно-визвольного руху. Співзасновниця Союзу українок 

Канади. Організатор жіночих об’єднань у Галичині, на Волині, на Холмщині. 

З 1941 року діяла у Рівному. Організувала спільно з Л. Ступницьким 

Український Червоний Хрест. За її співучастю було врятовано декілька тисяч 
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військовополонених з рівненських концтаборів. Арештована 16 липня 1943 

року. Розстріляна 15 жовтня 1943 року. 

КОНОНЧУК Леонід Андрійович – 1922 р. н., українець, бухгалтер, 

житель м. Здолбунова. Підпільник ОУН. Арештований восени 1943 року. 

Розстріляний 19 листопада 1943 року. 

КРИЖОВЕЦЬ Сергій Павлович – 1912 р.н., українець, директор школи 

села Городок Рівненського району. Арештований за антифашистську 

діяльність 16 липня 1943 року. Розстріляний 19 листопада 1943 року. 

КУЗЬМИНЕЦЬ Марія – українка, дружина працівника української 

поліції. Арештована восени 1943 року. Розстріляна восени 1943 року. 

КУЗЬМИНЕЦЬ Нестор – українець, працівник української поліції. 

Арештований восени 1943 року за співпрацю з ОУН-УПА. Розстріляний 

восени 1943 року. 

КУРГАНОВ Борис – житель міста Рівного. Актор місцевого театру. 

Арештований 16 липня 1943 року. Розстріляний 15 жовтня 1943 року. 

КУЦЕВИЧ Ніна Матвіївна – 1912 р.н., українка, жителька с. Клевань 

Рівненського району. Активна діячка ОУН. Зв’язкова УПА. Арештована в 

червні 1943 року. Розстріляна 15 жовтня 1943 року. 

КУЦЕВИЧ Ольга Матвіївна – 1910 р.н., українка, вчителька села 

Клевань Рівненського району. Зв’язкова УПА. Арештована в червні 1943 року. 

Розстріляна 15 жовтня 1943 року. 

КУЧЕРУК Антін – співпрацівник рівненського видавництва “Волинь”. 

Арештований восени 1943 року як заручник за атентат, здійснений 

М.Кузнєцовим. Розстріляний 19 листопада 1943 року. 

КУШНІР Сергій – українець. Житель села Малий Олексин. 

Арештований 14 листопада 1943 року за співпрацю з УПА. Розстріляний 19 

листопада 1943 року. 

ЛАВРУК Павло Варлаамович – 1922 р.н., українець, житель села 

Гориньград кол. Тучинського району. Підпільник ОУН. Арештований восени 

1943 року. Розстріляний 19 листопада 1943 року. 

ЛАЩУК Пилип – 1895 р.н., українець, вчитель села Липки Гощанського 

району. Арештований восени 1943 року за співучасть з ОУН-УПА. 

Розстріляний 19 листопада 1943 року. 

ЛЕГКИЙ Володимир – українець. В’язень Рівненської тюрми. 

Розстріляний 15 жовтня 1943 року. 

ЛУК’ЯНЧУК Панфіл Тихонович – 1907 р.н., українець, лісник, житель 

села Спасів Здолбунівського району. Підпільник ОУН. Арештований в 

лютому 1943 року. Розстріляний 14 травня 1943 року. 
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ЛУЦИК Адам Степанович – 1980 р.н., українець. Житель села Антонівка 

Березнівського району. Арештований в січні 1944 року під час облави в 

Рівному. Розстріляний в січні 1944 року. 

ЛУЦЬ Іван Іванович – член підпільної більшовицької організації в місті 

Рівному. Арештований восени 1943 року. Страчений прилюдно в центрі міста 

восени 1943 року. 

МАЛЮЖИНСЬКИЙ Микола Олександрович – 1903 р.н., українець. 

Священик Луцької православної консисторії. Арештований 16 липня 1943 

року за співпрацю з ОУН-УПА. Розстріляний 15 жовтня 1943 року. 

МАРТИНЮК Галина Павлівна – 1903 р.н., українка, дружина відомого 

в Рівному власника української книгарні. Арештована в жовтні 1943 року 

замість чоловіка. Розстріляна 15 жовтня 1943 року. 

МАРТИНЮК Тамара Андріївна – 1926 р.н., українка, учениця, дочка 

відомого в Рівному власника української книгарні. Арештована в жовтні 1943 

року замість батька. Разом з мамою розстріляна 15 жовтня 1943 року. 

МАРТИНЮК Ніна – українка. Дружина священика із села Синьова 

Гощанського району. Розстріляна восени 1943 року. 

МАРЧУК Андрій Іванович – 1922 р.н., українець, житель села Верхів 

Острозького району. Вояк УПА. Арештований влітку 1943 року. Розстріляний 

15 жовтня 1943 року. 

МАТРОНИЧ Льова – в’язень Рівненської тюрми. Розстріляний 15 

жовтня 1943 року. 

МИСЕЧКО Володимир Корнійович – українець, православний 

священик з м. Рівного, член Управління УАПЦ. Арештований 16 липня 1943 

року. Розстріляний 15 жовтня 1943 року. 

МИСЕЧКО Олександр Корнійович – 1912 р.н., українець, інженер, 

житель міста Сарни, активний діяч ОУН-УПА. Арештований 16 липня 1943 

року. Розстріляний 15 жовтня 1943 року. 

МОГИЛЬНИЦЬКИЙ– українець, інженер, житель села Шпанів 

Рівненського району. Розстріляний восени 1943 року. 

МУЗИЧУК Марія Федотівна – 1918 р.н., українка, вчителька з 

Корецького району. Активістка ОУН. Арештована 16 липня 1943 року. 

Розстріляна 15 жовтня 1943 року. 

МУЗИЧУК Федір Йосипович – 1913 р.н., українець, вчитель з 

Корецького району. Активіст ОУН. Арештований 16 липня 1943 року. 

Розстріляний 15 жовтня 1943 року. 

МУКОСІЙ Дмитро Архипович – 1920 р.н., українець, активний діяч 

ОУН. Арештований в березні 1943 року. Розстріляний в квітні 1943 року. 
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МУСІЙЧУК Дем’ян – 1918 р.н., українець, житель села Глинки 

Рівненського району. Арештований 12 січня 1944 року під час облави в м. 

Рівному. Розстріляний в січні 1944 року. 

НАГУЛА Іван Іванович – 1906 р.н., українець, житель села Кунин 

Здолбунівського району. Арештований в лютому 1943 року за співпрацю з 

УПА. Розстріляний 14 травня 1943 року. 

ОКСЕНЧУК Гаврило – 1902 р.н., українець, житель села Заріцьк 

Рівненського району. Арештований влітку 1943 року під час облави в місті 

Рівному. Розстріляний 15 жовтня 1943 року. 

ОСИК Тиміш – 1904 р.н., українець, житель села Кунин Здолбунівського 

району. Арештований в лютому 1943 року за співпрацю з УПА. Розстріляний 

14 травня 1943 року. 

ПАРАСКЕВА – українка, селянка з Костопільського району. Мати двох 

вояків УПА. Заарештована влітку 1943 року в лісі, коли несла їжу синам. В 

тюрмі збожеволіла. Кинулась на охоронця-власівця, котрий вистрілив у неї. 

ПЕРЕБИЙНІС Володимир Кирилович – 1889 р.н., українець, священик 

УАПЦ. Арештований 10 червня 1943 року. Розстріляний 15 жовтня 1943 року. 

ПЕРЕБИЙНІС Карпо Кирилович – 1899 р.н., українець, вчитель з міста 

Рівного. Арештований 16 липня 1943 року. Розстріляний 15 жовтня 1943 року. 

ПІНКЕВИЧ Олександр – українець. Священик УАПЦ з Дубровиці. 

Арештований влітку 1943 року. Розстріляний 15 жовтня 1943 року. 

ПОЛЕТИКА (Політика) Михайло Кузьмич – 1914 р.н., українець, 

селянин. Арештований під час облави в м. Острозі влітку 1943 року. 

Розстріляний 15 жовтня 1943 року. 

ПОМАЗАНСЬКА Катерина – 1918 р.н., українка, директор школи с. 

Колоденка Рівненського району. Арештована у вересні 1943 року за співпрацю 

з УПА. Розстріляна 19 листопада 1943 року. 

ПРИМАК Олександр – в’язень Рівненської тюрми, розстріляний 15 

жовтня 1943 року. 

ПРИМАКОВ Петро – в’язень Рівненської тюрми. Розстріляний 15 

жовтня 1943 року . 

РЕВУЦЬКИЙ Марко Олександрович – 1908 р.н., українець, шофер, 

житель міста Рівного, член підпільної організації, що співпрацювала з 

партизанським загоном Д.Медведєва. Арештований в жовтні 1943 року. 

Розстріляний 19 листопада 1943 року. 

РУДИЙ Трохим – прибл. 30 років, українець, житель села Дермань 

Здолбунівського району. В’язень Рівненської тюрми. Розстріляний 15 жовтня 

1943 року. 
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САГАЙДАКІВСЬКИЙ М. – православний священик із села Новоставці 

Гощанського району. Арештований 16 липня 1943 року. Розстріляний 15 

жовтня 1943 року. 

САДОВНИК Василь Степанович – українець, житель села Малий 

Олексин. Арештований 14 листопада 1943 року за співпрацю з УПА. 

Розстріляний 19 листопада 1943 року. 

САДОВНИК Іван Степанович – українець, житель села Малий Олексин 

Рівненського району. Арештований 14 листопада 1943 року за співпрацю з 

УПА. Розстріляний 19 листопада 1943 року. 

САМЧУК Мануїл Лукашевич – 1903 р.н., українець, бухгалтер ССТ с. 

Квасилів Здолбунівського району. Арештований у грудні 1943 року. 

Розстріляний у грудні 1943 року. 

СОЯ Петро Петрович – 1917 р.н., українець, столяр, житель Дубровиці. 

Вояк УПА. Арештований в кінці 1943 року. Розстріляний у листопаді-грудні 

1943 року. 

СОЯ Степан Петрович – 1919 р.н., українець, столяр, житель Дубровиці. 

Вояк УПА. Арештований у кінці 1943 року. Розстріляний у листопаді-грудні 

1943 року. В 1944 році сестра братів Петра і Степана Соїв була арештована 

НКВС за співучасть з УПА і опинилась в камері Рівненської тюрми, де на стіні 

прочитала напис: “Ми, Сої, Степан і Петро умираємо за Україну”. 

СТЕЦЮК – прибл. 1907 р.н., українець, гайовий села Вілія Острозького 

району. Арештований під час облави в м. Острозі влітку 1943 року. 

Розстріляний 15 жовтня 1943 року. 

ТРОФИМЧУК Рая – українка, дочка вчителя із Дерманя 

Здолбунівського району. Зв’язкова УПА. Арештована в липні 1943 року. 

Розстріляна 15 жовтня 1943 року. 

ФЕДОРУК Марія – українка, селянка з Ковельського району. Мати двох 

дітей. Арештована восени 1943 року як дружина вояка УПА. Розстріляна 19 

листопада 1943 року. 

ХАЇНСЬКИЙ Олександр – українець, в’язень Рівненської тюрми. 

Розстріляний 15 жовтня 1943 року. 

ХИЖНЯК Федір – українець, в’язень Рівненської тюрми. Розстріляний 

15 жовтня 1943 року. 

ХОМЯ’К Афанасій (Опанас) – українець, в’язень Рівненської тюрми. 

Розстріляний 15 жовтня 1943 року. 

ЦЕЛЮК Юхим Антонович – 1905 р.н., українець, швець, житель міста 

Рівного. Арештований у жовтні 1943 року. Розстріляний 19 листопада 1943 

року. 
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ШАВРОНСЬКИЙ Михайло – священик села Дермань Здолбунівського 

району. Арештований в м. Острозі під час облави в липні 1943 року. 

Розстріляний 17 серпня 1943 року. 

ШАНДАЛЮК Сидір – українець. В’язень Рівненської тюрми. 

Розстріляний 15 жовтня 1943 року. 

ШКУРКО Федір – член підпільної більшовицької організації міста 

Рівного. Арештований восени 1943 року. Страчений прилюдно в центрі міста. 

ШМАЧУК Петро – в’язень Рівненської тюрми. Розстріляний 15 жовтня 

1943 року. 

ЯКИМЧУК І. – українка, жителька міста Крем’янця, дружина редактора-

художника газети “Кременецькі вісті”. Заарештована замість чоловіка. 

Переведена в Рівненську тюрму. Розстріляна 15 жовтня 1943 року. 

ЯНКОВСЬКА Ірина (можливо Янківська Ярина) – українка, жителька 

міста Рівного, актриса місцевого театру. Арештована 16 липня 1943 року. 

Розстріляна 15 жовтня 1943 року. 

ЯНКЕВИЧ Альфіній – поляк, в’язень Рівненської тюрми. Розстріляний 

15 жовтня 1943 року. 

 

 

 

“Мартиролог 1943 року”: розстрільний список в'язнів Рівненської 

окружної тюрми / Ольга Нестерчук, за статтею Йосипа Пацули, Газета 

“Сім днів”, 27 вересня - 3 жовтня 1994р. / [Електронний ресурс].Режим 

доступу::http://vse.rv.ua/article/martirolog-1943-roku-rozstrilnij-spisok-vazniv-

rivnenskoi-okruznoi-turmi.html 
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