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Рівненська обласна організація
Товариства «МЕМОРІАЛ» імені Василя Стуса
Програма Міжнародної наукової конференції
ПРАВОСЛАВНА ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНЦІВ (Волинь ХХ ст.),
присвяченої
сторіччю Волинського єпархіального зібрання духовенства і мирян
3–10 жовтня 1921 р. у Почаївській лаврі,
сторіччю відновлення православної Луцької єпископської кафедри
та
сторіччю першої офіційної відправи Святої Літургії літературною
українською мовою у Свято-Успенській Почаївській лаврі
Тематичні напрями конференції:
- Українська Православна Церква у ХХ ст.;
- Історія православ’я на Волині у міжвоєнний період;
- Єпархіальні зібрання духовенства і мирян у системі церковного управління
Волинсько-Крем’янецької єпархії Православної Автокефальної Церкви
Польщі;
- Православна духовна освіта на Волині у ХХ ст.;
- Переклади українською мовою Святого Письма, богослужбової та
богословської літератури в ХХ ст.;
- Луцька єпископська кафедра від заснування і до сьогодення;
- Свято-Успенська Почаївська лавра у ХХ ст.;
- Українські громадські і політичні інституції в процесі дерусифікації
Православної Церкви на Волині у першій половині ХХ ст.;
- Персоналії українського православ’я на Волині у минулому столітті.
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ІЛАРІОН, архієпископ Рівненський і Острозький
ЦЕРКВА ЯК ПРИЧАСТЯ ОБОЖЕННЯ
Єпископ Рівненський і Сарненський ГАВРИЇЛ, доктор богословських наук,
професор, викладач Рівненської духовної семінарії
ПРП. ОЛЕКСІЙ КАРПАТОРУСЬКИЙ ТА ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА
прот. Ігор Скиба, кандидат історичних наук, проректор Волинської
Православної Богословської Академії
ВНЕСОК ОТЦЯ ПОЛІКАРПА (СІКОРСЬКОГО) В УКРАЇНІЗАЦІЮ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ НА ВОЛИНІ У 20-Х РР. ХХ СТ.
прот. Віталій Лотоцький, кандидат наук з богослов’я, ректор РДС
ПЕРША БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ В ПОЧАЇВСЬКІЙ ЛАВРІ В
ЖОВТНІ 1921 р. ЯК ЗАСІБ РОЗМОСКОВЛЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ
ЦЕРКВИ НА ВОЛИНІ
протоієрей Віталій Кузін, кандидат наук із богослов'я проректор Рівненської
духовної семінарії
ПРОФЕСОР МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ КОБРИН ТА ЙОГО БІБЛІЙНОБОГОСЛОВСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ «ДЕНЬ ОЧИЩЕННЯ В СТАРОМУ
ЗАВІТІ»
протоієрей Віталій Кузін, кандидат наук із богослов'я, проректор Рівненської
духовної семінарії
ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА ХРОНОЛОГІЯ БІБЛІЙНОЇ ІСТОРІЇ СТАРОГО
ЗАВІТУ
протоієрей Владислав Фульмес, доктор філософії, проректор з наукової
роботи Волинської православної богословської академії
ГРОМАДСЬКО-РЕЛІГІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ АНАТОЛІЯ ДУБЛЯНСЬКОГО
НА ВОЛИНІ (1918–1944 рр.)
прот. Петро Мартинюк, магістр богослов’я, проректор з виховної роботи
Рівненської духовної семінарії
ЖИТТЯ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПРОФЕСОРА ВАСИЛЯ БІДНОВА
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Володимир Борщевич, доктор історичних наук
ВІДНОВЛЕННЯ ЛУЦЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЄПИСКОПСЬКОЇ
КАФЕДРИ В 1921 р. ТА ЇЇ ПЕРШИЙ ОЧІЛЬНИК ОЛЕКСІЙ
(ГРОМАДСЬКИЙ)
Андрій Кукурудза, кандидат історичних наук, викладач Рівненського
медичного коледжу КЗВО «Рівненська медична академія»
ПЕРЕДУМОВИ, ДОСЯГНЕННЯ ТА КОМПРОМІСИ ВОЛИНСЬКОГО
ЄПАРХІАЛЬНОГО ЗІБРАННЯ 1921 Р.
Петро Мазур, кандидат медичних наук, директор Кременецького медичного
фахового коледжу імені Арсена Річинського
АРСЕН РІЧИНСЬКИЙ ТА УКРАЇНІЗАЦІЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
НА ВОЛИНІ
Андрій Мартинюк, магістр богослов'я, викладач Рівненської духовної
семінарії
АРХІМАНДРИТ
ВІТАЛІЙ
(МАКСИМЕНКО)
–
ОЧІЛЬНИК
ПОЧАЇВСЬКОГО ВІДДІЛУ «СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА»
Олексій Полюшко, студент 2-го курсу Рівненської духовної семінарії
ЛУЦЬКИЙ ЦЕРКОВНИЙ З'ЇЗД 1927 р. ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В
ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ'Я
Віктор Генда, студент 2-го курсу Рівненської духовної семінарії
ЮЛІАН II ВІДСТУПНИК І ЙОГО АНТИХРИСТИЯНСЬКА ПОЛІТИКА
Русана Ліончук, магістриня, докторантка Школи Докторської ГуманітарноПриродничого Університету ім. Яна Длугоша в Ченстоховій, Республіка Польща
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ НА
ВОЛИНІ У ХХ СТОЛІТТІ
Олексій Ліончук, магістр, волонтер-аналітик Регіонального Осередку
Міжнародних Дискусій в Лодзі, Республіка Польща
МИТРОПОЛИТ ІЛАРІОН (ІВАН ОГІЄНКО) – ЙОГО ВПЛИВ НА
ФОРМУВАННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НА ВОЛИНІ У
1990-х РОКАХ
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Павло Левчук, ад'юнкт, доктор гуманітарних наук Польської Академії Наук
ВЗАМОВІДНОСИНИ МІЖ РИМО-КАТОЛИКАМИ ТА ПРАВОСЛАВНИМИ НА ВОЛИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Інна Швалюк
РОЛЬ ДУХОВЕНСТВА В РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНОМУ ТА ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ПОВІТУ МІЖВОЄННОГО
ПЕРІОДУ
Оксана Альошина, старший викладач кафедри релігієзнавства Національного
університету “Острозька академія”
ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ ПРАВОСЛАВ’Я НА ВОЛИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
Ігор Тоцький, майстер ДПТНЗ «Стрийське вище художнє професійне
училище»
ПЕДАГОГІЧНІ МОТИВИ ТА ІДЕЇ СТАРОЗАВІТНОЇ КНИГИ ТОВИТА
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МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПРАВОСЛАВНА ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНЦІВ
(Волинь ХХ ст.),
присвяченої
сторіччю Волинського єпархіального зібрання
духовенства і мирян
3–10 жовтня 1921 р. у Почаївській лаврі,
сторіччю відновлення православної Луцької
єпископської кафедри
та
сторіччю першої офіційної відправи Святої Літургії
літературною українською мовою у Свято-Успенській
Почаївській лаврі

•

ІЛАРІОН, архієпископ
Рівненський і Острозький

ЦЕРКВА ЯК ПРИЧАСТЯ ОБОЖЕННЯ
“Христос полюбив Церкву i вiддав Себе за неї, щоб
освятити її, очистивши водяною купiллю через
слова; щоб поставити її перед Собою славною
Церквою, яка не має плями‚ чи вади, чи чогось
подiбного, але щоб вона була свята i непорочна…
бо ми члени тiла Його, вiд плотi Його i вiд кісток
Його… Тайна ця велика; я говорю щодо Христа i
Церкви”.
(Єф. 5,25-27;30;32)
В основі всього православного віровчення лежить поняття обоження.
Перш за все джерелом обоження людини може бути лише Церква, що являється
вірним як Тіло Христове, з яким єднаються всі причасники святої Євхаристії.
Св. Іриней Ліонський стверджує, що саме в Тілі Христовому ми знаходимо
доступ до джерела Святого Духа, тому щоб стяжати благодать Духа, необхідно
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бути з’єднаним з Тілом Христовим. Як у Христі Ісусі Божественна і людська
природи перебувають “незлитно, незмінно, нероздільно, нерозлучно”, так і в
Його Церкві. У Церкву людину приводить віра, як привела вона на Фавор
вибраних апостолів, що увірували в Божество свого Учителя. Навіть слова
Спасителя про заснування Ним Церкви та її несокрушеність були сказані вслід за
визнанням Христа Сином Божим (Мф. 16, 16-18). Підносячи ж учеників на
Фавор, Господь ніби відкриває нам, що і ми сподобимось бачити Його сяйво, а
отже, і самі преобразимось, якщо увіруємо в Нього так, як сповідував ап. Петро.
Щире пізнання людиною Бога – це плід її обоження. Чим далі людина
просувається по шляху обоження, тим повніше й точніше її знання Бога. Участь у
таїнствах, дотримання заповідей, молитва і особливо містичне бачення
нетварного світла ведуть людину не тільки до з'єднання з Богом, але й до Його
пізнання. Це істинне знання здобувається не за допомогою розумових здібностей,
воно – дар життя у Христі і у Святому Дусі. Наше духовне життя невід’ємне від
Євхаристії, бо Євхаристія – це шлях до спасіння, про який говорив Господь після
насичення п’яти тисяч людей. Бачення нетварного світла за природою своєю
динамічне і володіє різним ступенем ясності залежно від досконалості
особистості. Воно також, як явлення безконечної слави Божої, не має кінця ні в
цьому віці, ні в майбутньому. Світло, побачене апостолами на Фаворі, й світло,
яке споглядають праведники, – це світло Царства Божого, яке будуть споглядати
віруючі в майбутньому віці.
Обоження людської природи в Ісусі Христі є наслідком втілення Сина
Божого в Дусі Святому від дівственної утроби Пресвятої Богородиці, сприйняття
Ним людської природи. Людина удостоюється найвищої нагороди і шани, якої не
мають навіть ангели небесні: людська природа іпостасно з’єдналась із
Безконечним, Вічним, з Божеством. Саме Божество прилучилось до людства, а
людство в Божестві обожилось. Обоження – це найважливіший результат всього
земного служіння Христа Спасителя, що відкрив людям джерело спасительної
благодаті.
Благодать – це присутність в нас Бога, і вона вимагає з нашого боку
постійних зусиль. Однак ні ці зусилля в жодному разі не визначають самої
благодаті, ні благодать не впливає на нашу свободу як певна стороння сила. Для
духовного життя Східної Церкви, що дуже важливо, єдиний шлях, який
уподібнює нас Христу, є шлях стяжання благодаті, що подається Духом Святим,
передбачає преображення людської природи внутрішнім світлом нетварної
благодаті, являючись осяяним, як Христос у Своєму Преображенні. Таким
чином, обоження – це преображення людини благодаттю Божою в Дусі Святому,
внутрішній досвід життя Пресвятої Тройці.
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Незмінним джерелом і подателем спасительної й всеосвячуючої благодаті
у Церкві Христовій є церковні таїнства, що встановлені Самим засновником
Церкви, Господом нашим Ісусом Христом. У кожному таїнстві є видима сторона,
що включає саме чинопослідування (богослужбову сторону, сферою, якою
займається літургіка та літургійне богослов’я), тобто слова і дії учасників,
матерія таїнства (вода, хліб чи вино), а є і невидима сторона – духовне
преображення та відродження людини, заради чого і звершується усе
чинопослідування (сфера містична). Власне «тайною» є ця невидима частина, яка
залишається поза межами зору і слуху, вище розуму, поза чуттєвим сприйняттям.
Разом з тим, у таїнстві преображається і воскресає разом із душею і тілесна
оболонка людини: таїнство – не тільки духовне, але й тілесне причастя до дарів
Святого Духа. Людина входить у Божественну таємницю усією своєю істотою,
вона поринає в Бога і душею, і тілом, тому що тіло також призначене для
спасіння і обоження.
Якщо Церкви немає без Євхаристії, то без Церкви немає християнства.
Церква – це Царство Христове , куплене дорогою ціною Його Чесної Крові,
Царство, в яке Він вводить тих, кого обрав Своїми дітьми і хто вибрав Його своїм
Спаситетелем.
Ми вже розглянули, як через таїнства, і особливо через Євхаристію,
людина стає причасною нетварної благодаті Христа і з’єднується з Ним в єдине
тіло і один дух. “Цей безпосередній і особистий зв’язок між кожним віруючим і
Христом приводить і самих віруючих до найтіснішого єднання і спілкування
одного з одним. Ці нові духовні відносини, що складаються між Христом і
людьми, і є Церквою”[1]. “Вірні через причастя стають єдинокровними і
співтілесними з Христом, “перетворюються у Царську субстанцію” (св. Миколай
Кавасила), у небесне тіло Христове. Що дозволяє отцю Сергію Булгакову
стверджувати: “В сьогоднішньому еоні Церква, як тіло Христове. У всій останній
реальності (хоча невидимій) є тим євхаристійним тілом, в яке перетворюються
євхаристійні дари”[2]. Це один із смислів, висловлений св. ап. Павлом: “таємниця,
що перебуває від вічності у Бозі” (Єф. 3,9). Тому Церква є всетаїнством, і вона
звершує кожне таїнство за посередництвом своєї сили, тому що вона є
євхаристією, і усе в ній заключається; “Ми бачили світло істинне, прийняли Духа
Небесного…” – свідчить Церква в сяючому явленні своєї повноти наприкінці
Літургії.
Церква – це Царство Христове, що куплене ціною Його Крові, Царство, до
якого Він вводить тих, кого вибрав Своїми дітьми і хто обрав Його своїм
Спасителем. Грецьке слово «ekklesia», яке використовується для означення
«церкви», перекладається як «зібрання». В цьому розумінні Церква Христова –
це зібрання покликаних Христом, що повірили в Нього і живуть Ним. Але
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Церква – не просто спільнота чи співдружність людей, що об’єднані вірою в
Христа. Зібрані разом, члени Церкви складають єдине тіло, неподільний
організм: “Людство, об’єднане зі своїм Божественним началом у Христі, є
Церквою – живе тіло Божественного Логоса, втіленого… в боголюдській
особистості Ісуса Христа, – пише В. Соловйов. – Це тіло Христове, що є
найперше як малий зародок, у вигляді нечисленної спільноти перших християн,
мало-помалу росте і розвивається, щоби в кінці часів обійняти собою все
людство і всю природу в одному вселенському боголюдському організмі”[3].
Спільність різних людей являє найперше віра у Христа Спасителя, Який і є
Главою Церкви, і наріжним каменем. “Приступаючи до Hього, каменя живого,
людьми вiдкинутого, а Богом обраного, коштовного, i самi, мов живе камiння,
будуйте з себе дiм духовний, святе священство, щоб приносити духовнi жертви,
приємнi Боговi, через Iсуса Христа. Бо сказано в Писаннi: “Ось Я кладу в Сионi
камiнь нарiжний, обраний, дорогоцiнний; i вiруючий у Hього не осоромиться””
(1Петр. 2. 4 – 6). “Отже, ви вже не чужi i не пришельцi, а спiвгромадяни святим i
свої Боговi, утвердженi на основi апостолiв i пророкiв, маючи нарiжним каменем
Самого Iсуса Христа, на Якому вся будiвля, складаючись злагоджено, зростає в
святий храм у Господi, на якому i ви будуєтесь Духом на оселю Божу” (Єф. 2, 1922). “Бо всi ми одним Духом хрестилися в одне тiло, юдеї чи еллiни, раби чи
вiльнi, i всi єдиним Духом напоєнi… I ви – тiло Христове, а нарiзно – члени”
(1Кор. 22, 13, 27).
Так, саме через церковні таїнства, а особливо через причастя тіла і Крові
Христа в євхаристійному хлібі та вині ми єднаємось з Ним і стаємо в Ньому
одним тілом: “Один хлiб, i нас багато – одне тiло; бо всi причащаємось вiд
одного хлiба” (1Кор. 10,17). Церква є євхаристійним тілом Христовим:
Євхаристія єднає нас з Ним і одне з одним. І чим ближче ми до Бога, тим ближче
одне до одного, чим повніша любов до Христа, тим сильніша любов до
ближнього. Єднаючись із Богом через життя у таїнствах, ми єднаємось одне з
одним, долаємо нашу звичайну роздільність і відчуженість, стаємо членами
неподільного організму, що пов’язані між собою союзом любові. Недарма
прообразом Церкви у Старому Завіті був ізраїльський народ, “…обраний Богом і
відокремлений від інших народів.
Ознаками приналежності до старого Ізраїля служили національність та
обрізання. До нового Ізраїля – Церкви – віра у Христа і Хрещення. Старий Ізраїль
був полком на чолі з Богом-Провідником, новий Ізраїль є стадом на чолі з
Христом-Пастирем. Старий Ізраїль мандрував по пустелі в очікуванні землі
обітованої, новий Ізраїль мандрує по землі обітованій в очікуванні Царства
Небесного, яке у всій повноті відкриється тільки після кінця віку, тобто в житті
майбутньому, але яке вже зараз починається для людей в Церкві”[4]. Таким
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чином, Церва являє для вірних і у вірних нові відносини між самим людьми і,
найголовніше, із Христом Богом. Відтак, будучи “новим творінням”, Церква
будується на причасті людини Богові через нетварну Божественну благодать.
Благодать Божа об’єднує членів Церковного тіла і з Його Главою і між собою,
заключаючи в собі й збираючи воєдино всю Церкву.
Єдність Церкви виражається в єдності віри, заснованої не тільки на
апостолах, але й на пророках і має своїм наріжним каменем Христа (Єф. 2, 20).
Через нього і всі вірні отримують дар єднання з Отцем Небесним, що відкрито
вірним у первосвященничій молитві Ісуса Христа у Гефсиманії: “І за них Я
освячую Себе, щоб і вони були освячені істиною. Не за них же тільки благаю, але
й за віруючих у Мене за словом їхнім. Щоб усі були єдине: як Ти, Отче, в Мені, і
Я в Тобі, так і вони нехай будуть в Нас єдине…” (Ін. 17, 19-21).
Таким чином. Церква базується на причасті людини Богові через нетварну
Божественну благодать. “Благодать Божа об’єднує членів Церковного тіла і з
його Главою і між собою, заключаючи в собі й збираючи воєдино всю Церкву”[5].
Завдяки такому єднанню у Церкві, як Тілі Христовому усіх її членів, відбувається
особистісне спілкування між Богом і людиною, в цьому полягає ознака
істинності Церкви. “Вірні, що стяжали Божественну благодать, справді
причащаються Богу в його повноті і обожуються, але вони не причащаються
Його сущності, тому що вони не боги по природі і не можуть змінити свою
природу на божественну”[6].
Така велична єдність різних людей за характерами і зовнішніми ознаками у
Церкві, а відтак і єдність Церкви виражається в єдності віри, яку однаково
сповідують її члени і яка заснована не тільки на апостолах, але й на пророках і
має своїм наріжним каменем Христа (Єф. 2,20). А тому єдність цього містичного
Тіла Христового залежить не стільки від зовнішнього (ієрархічного) моменту, як
від способу життя і рівня благочестя вірних, що об’єднані вірою у свого
Божественного Вчителя і Спасителя. “Коли переємники апостолів, – стверджує
М. Арсєньєв, – забувають про зв'язок з наріжним каменем, Христом, і перестають
бути Його представниками, вони втрачають вищу природну владу, що допомагає
їм приводити інших до просвічення і спасіння, і відсікають себе від Церкви
Христової. Ті, хто бере участь у таїнствах і живе за заповідями, з’єднані з Тілом
Христовим і зв’язані із «Церквою первородних», вони залишаються істинними
членами Церковного тіла, навіть якщо недостойні представники апостольського
переємства церковним рішенням відлучають їх від Церкви”[7]. Для підтвердження
такої думки слід опертись на авторитет свт. Григорія Палами, наводячи його
наступні аргументи: “Чи Золотоуст отець, ще будучи обкладений тілом
з’єднаного із Церквою первородних на небесах і пише про благочестя вірно, ясно
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і солодко, – невже він, будучи таким, не був відсічений від Церкви і осуджений
на вигнання як такий, що по-орігенівськи пише і мислить?”[8].
Оскільки, як говорить св. ап. Павло, Церква Христова є стовп і
утвердження істини (1Тим. 3,15), то і належність до неї слід розглядати як
причасність істині: “Ті, хто належать до Церкви Христової перебувають в істині,
а ті, хто не перебувають в істині, не належать і Церкві Христовій”[9].
Перебування в Церкві означає з’єднання з істиною, причастя Божественній і
обожуючій благодаті і життя в причасті обоження. Людина, яка розриває з
істиною, віддаляється від Божественної благодаті і перестає бути членом Церкви.
Такий погляд на Церкву не є новим у православній еклезіології, він
повністю відповідає духу святоотцівського передання, яке стверджує
одноголосно, що приналежність людини до Церкви – не незмінний феномен, а
динамічна реальність. Це не результат тварного дару, який одного разу отримала
людини і на всі часи і зберігається благочестивою поведінкою, а плід її
особистого причастя нетварної обожуючої благодаті. “Через Хрещення,
Миропомазання і Євхаристію людина оновлюється і входить в тіло Церкви, а
прив’язаність до світу цього відсікає від неї. Небезпека відпадіння існує не тільки
для окремих членів Церкви, але й для цілих церковних громад. Для всіх них
єдиним можливим шляхом возз’єднання з Церквою є покаяння, тобто відмова від
неправди і з’єднання з Духом істини”[10].
Природно, не всі можуть сприйняти обожуючу благодать в рівній мірі.
Ступінь причастя благодаті залежить від чистоти серця і сприйнятливості
людини. Але оскільки нероздільний і неподільний Бог присутній в повноті в
кожній Своїй енергії, людина, причетна благодаті навіть у малому ступені,
з'єднується через неї з Богом у Його повноті.
Оновлена відроджуючою силою Божественної благодаті людина не просто
витвір творчої енергії Бога, але й причасниця Його нетварного життя,
безначальна і нескінченна. Так утворюється новий зв'язок між Богом і людиною:
Бог стає не тільки Творцем людини, але і його Отцем, роблячи людину
причасником Свого нетління. І Бог і людина разом володіють нетварною
енергією і життям: Один – будучи їхнім природним джерелом, а інша –
посудиною благодаті.
Щире пізнання людиною Бога – це плід її обоження. Чим далі людина
просувається по шляху обоження, тим повніше й точніше її знання Бога. Участь у
таїнствах, дотримання заповідей, молитва і особливо містичне бачення
нетварного світла ведуть людину не тільки до з'єднання з Богом, але й до Його
пізнання. Це істинне знання здобувається не за допомогою розумових здібностей,
воно – дар життя у Христі й у Святому Дусі.
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ГАВРИЇЛ,
Єпископ Рівненський і Сарненський,
доктор богословських наук, професор,
викладач Рівненської духовної семінарії
прп. ОЛЕКСІЙ КАРПАТОРУСЬКИЙ ТА ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА
На початку ХХ століття на теренах Закарпаття розпочався рух за відродження
прадідівської Православної Церкви, на чолі цього руху був преподобний Олексій
Карпаторуський.
Сучасне українське Закарпаття багато століть входило до складу католицькопротестантських Угорського королівства та Австро-Угорської імперії (аж до 1919
року), що і зумовило негативне ставлення до Православної Церкви та її
поступове знищення (останній православний єпископ Досифей помер у 17341735 роках [3, 19]).
Особливою подією в Житії прп. Олексія Карпаторуського є власне поїздка до
Свято-Успенської Почаївської лаври в 1906 році [8, 7].
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Преподобний Олексій Карпаторуський (світське ім’я – Олександр Іванович
Кабалюк) народився 1 вересня 1877 року в греко-католицькій сім’ї в селі Ясіня∗
Марамороського комітату Австро-Угорської імперії.
Родина Кабалюків була заможною і мала дев’ять дітей. Батькові часто
доводилося виїжджати на господарські роботи, тому вихованням дітей займалася
мати. Як глибоко релігійна жінка, вона змогла прищепити дітям своє благочестя і
релігійний настрій. Коли Олександру виповнилося 6 років, батьки віддали його
до церковнопарафіяльної школи, в якій він відзначався успіхами в навчанні та
благочесті.
Закінчивши школу, хлопчик палко бажав продовжувати свою освіту, але
батьки побоювалися, що навчання у державній школі, де панував угорський дух,
може нашкодити, тому Олександру довелося відмовитися від свого бажання. Він
займається самоосвітою – багато читає, цікавиться релігійним життям і цілком
поринає в духовний світ.
Повернувшись після армійської служби додому, Олександр застав батька на
смертному одрі. Господарство, що залишилося після його смерті, було
розподілено поміж дітьми – значна частина відійшла Олександру. Прийшов час
визначатися щодо свого майбутнього – або одружитися, або податися до
монастиря.
У цей час у Біксадському монастирі у Трансільванії∗ славився благочестивим
життям ігумен Аркадій, якого вважали прозорливим. До нього й звернувся
Олександр Кабалюк за порадою; відповідь була рішучою – покинути думку про
одруження і присвятити себе на служіння Богові [4, 13].
Духовний перелом у житті Олександра настав з відродженням на поч. ХХ
століття святого православ’я на Закарпатті. Значний вплив на його світогляд
мали привезені з Києва православні книги, які він отримав від своїх земляків –
«Житіє князя Володимира», «Мінеї», «Алфавіт духовний» святителя Димитрія
Ростовського.
У 1905 році Олександр здійснив свою першу подорож до міста Києва з його
православними святинями. Тут він придбав багато духовної літератури й
повернувшись додому, влаштував вдома маленьку таємну капличку та став
молитися по-православному.
Майбутній преподобний не замкнувся у собі й незабаром почав ділитися
православним досвідом із земляками. Про це дізнається угорська влада – було
встановлено стеження за ним та почались виклики на допити.

∗
∗

Нині – селище міського типу Рахівського району Закарпатської області України.
Сучасна Румунія.
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Для координації православного руху на Закарпатті організовували таємні
зібрання. Одне з таких чергових зібрань у будинку В. Бірова в селі Білки біля
міста Іршави 12 липня 1906 року прийняло рішення відправити Олександра
Кабалюка та Якова Борканюка до Свято-Успенської Почаївської лаври, з
проханням про православного священника (бо була гостра потреба). У лаврі
відбулась їхня зустріч з архієпископом Волинським і Житомирським Антонієм
Храповицьким, священноархімандритом Почаївської лаври, який цікавився
релігійним життям Карпатської Русі∗. Вислухавши делегатів, владика одразу
запропонував Олександру Кабалюку вступити до братії лаври, але він не міг
залишитися, бо вдома на нього чекали сподвижники. Усердно помолившись Богу
біля святинь лаври (раки з мощами прп. Іова Почаївського та чудотворної
Почаївської ікони Пресвятої Богородиці), закарпатці повернулись додому [6, 69].
У 1907 році учасники таємного зібрання в селі Ільниця біля міста Іршави
прийняли рішення відправити Олександра Кабалюка на Святу Гору Афон, щоб
він привіз звідти православні святині. На Пасху 1908 року спочатку він прибув
до Єрусалима, де протягом двох місяців відвідував святині Палестини, а на свято
П’ятидесятниці прибув на Афон до Пантелеймонівського монастиря [7, 373].
Духовна Рада святогірського Пантелеймонівського монастиря вирішила –
21 липня 1908 року, у свято Казанської ікони Божої Матері, приєднати
Олександра Івановича Кабалюка до Православної Церкви «по чину від римокатолицького віросповідання». Чин звершив ігумен обителі архімандрит Мисаїл
Сопегін. Причастившись Святих Христових Таїн, закарпатець отримав від
ігумена ікону Пресвятої Богородиці «Акафістна»⁎⁎ зі словами: «Прийміть від
мене цю ікону Божої Матері і відвезіть її до свого краю як благословення святої
Афонської Гори» [3, 35].
У першій половині квітня 1910 року, намісником Свято-Онуфріївського монасти⁎⁎⁎
ря
Російської Православної Церкви архімандритом Серафимом Остроумовим
Олександра Івановича Кабалюка було пострижено у малу схиму з нареченням імені
Олексій, на честь прп. Олексія, чоловіка Божого. 24 липня 1910 року відбулось
рукопокладення монаха Олексія Кабалюка в ієродиякона, а 28 серпня (на свято
Успіння Божої Матері) – в ієромонаха, єпископом Євлогієм Георгієвським [9, 11].
Прийнявши російське підданство й отримавши відповідні документи,
ієромонах Олексій восени 1910 року знову їде на Святу Гору Афон, щоб

∗

Одна з давніх назв сучасного Закарпаття.
Ця ікона зберігається у храмі на честь Благовіщення Богоматері м. Хуста
Закарпатської області.
⁎⁎⁎
Нині – монастир Польської Автокефальної Православної Церкви.
⁎⁎
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обміняти свої російські документи на афонські, що давало б можливість без
перепон повернутися на батьківщину.
На початку 1911 року ієромонах Олексій отримав від ігумена
Пантелеймонівського монастиря архімандрита Мисаїла Сопегіна довідку про те,
що він є собратом обителі, й відбув до Закарпаття.
На початок Великого посту 1911 року ієромонах Олексій Кабалюк прибув до
закарпатського міста Мукачева, де звершив перші богослужіння у будинку Івана
Хоми. Протягом двох тижнів сповідник Божий звершував Божественні літургії,
таїнства та обряди. З Мукачева він переїхав до с. Великі Лучки на Мукачівщині.
Весь 1911 рік він в одязі простого селянина роз’їжджав зі своєю «похідною
церквою» із поселення в поселення та звершував богослужіння.
З часу своєї ієромонашеської хіротонії отець Олексій відвідав багато
православних Закарпаття, але в самому центрі православного руху, селі Ізі біля
міста Хуста, не був жодного разу. На перешкоді стояло те, що Ізу на той час
настільки охопила жага святого православ’я, що кожна оселя була під наглядом
жандармів, і поява православного пастиря не залишалася б непоміченою.
Нарешті отцю Олексію було дозволено поїхати на три дні до села Ізи під
суворим наглядом жандармерії та таємних агентів. Це відбулося на свято
Стрітення Господнього в 1912 році. Неможливо описати торжество, яке було в
Ізі – богослужіння звершувались як на Пасху, зі співом «Христос Воскрес»
[6, 72].
Взимку 1912 року ієромонах Олексій знову поселився у селі Великі Лучки.
Після одного з богослужінь угорські жандарми звинуватили його в агітації проти
Греко-Католицької Церкви, заарештували і відправили до мукачівської темниці.
Під вартою він пробув чотири дні, після чого під конвоєм був відправлений в
рідне Ясіня, де мав жити під домашнім арештом.
У квітні 1912 року в місті Сигіт Марамороського комітату∗ відбулось зібрання
уніатського духовенства, яке звернулось до уряду придушити православний рух.
Почалась підготовка до судового процесу.
29 грудня 1913 року розпочався суд над православними закарпатцями в місті
Сигіт, відомий в історії як ІІ Мараморош-Сиготський процес. На лаві підсудних
опинилися 94 особи, серед яких чоловіки та жінки віком від 17 до 64 років. На
столі перед підсудними знаходились речові докази їхніх «злочинів»: картини на
яких зображувалися афонські та київські монастирі, ікони, богослужбові книги,
видані в Києві, Одесі, Москві; періодичні видання «Русская правда», «Вера і
Церковь», «Русское Слово».

∗

Сучасна Румунія.
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Перебуваючи у Сполучених Штатах Америки, отець Олексій дізнався про
судовий процес над своїми духовними чадами із преси. Він одразу вирушає на
батьківщину і добровільно з’являється в суд.
Незважаючи на всі зусилля захисту та протести світової громадськості,
австро-угорська влада 3 березня 1914 року винесла ганебний вирок – 32 чоловіки
було засуджено до різних строків ув’язнення та сплати великого грошового
штрафу. Головного «злочинця» – ієромонаха Олексія Кабанюка було засуджено
до 4 років і 6 місяців темниці та 100 крон штрафу.
Почуття засуджених висловив у заключному слові ієромонах Олексій Кабалюк:
«Де кажуть правду, там місце святе, як храм. І це місце більш світліше за храм,
тому що тут виголошують правду, тут відбувається віросповідальний процес, тут
віруючі і я, священник. І тут, у цьому храмі, я присягаю, що я невинний. Все що ми
робили, робили заради нашої віри, а тому у цій справі останній суд промовить Ісус
Христос. Незалежно від того, як закінчиться ця справа, ми заспокоїмось і якщо
буде потрібно постраждати, ми постраждаємо за святу справу. Я пройшов три
частини світу, був в Америці, коли почув що мої вірні потрапили у біду, я
повернувся, повернула мене любов до Батьківщини. Якщо страждає стадо, то і
пастирю там місце поміж страждаючими… Там, на небесах, знають, що у наших
серцях тільки одне бажання – влаштувати наше духовне життя» [3, 43].
Покарання ієромонах Олексій відбував у різних темницях. У липні 1918 року
на залізничній станції Мішкольц∗, сповіднику вдається сісти на потяг з
російськими військовополоненими, що направлявся в Росію. У місті Житомирі
він зустрічає архієпископа Євлогія Георгієвського, який його направляє на
лікування до лікарні Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Підлікувавшись, у травні 1919 року ієромонах Олексій повертається на
батьківщину, яка 10 вересня цього ж року за рішенням Сен-Жерменського
мирного договору під назвою «Підкарпатська Русь»∗∗ увійшла як автономна
одиниця до складу новоутвореної держави Чехословаччини, яка визнала у своїх
кордонах Православну Церкву.
1920-1940 роки були дуже насиченими у житті отця Олексія. Він, як лідер
православного руху на Закарпатті, брав участь в усіх важливих подіях у житті
Православної Церкви, очолював делегації до державних та церковних діячів,
сприяв створенню монастирів та парафій.
∗

Сучасна Угорщина.
Юридично проіснувала до 29 червня 1945 року, коли згідно з чехословацькорадянською угодою увійшла до складу Української Радянської Соціалістичної
Республіки (без Пряшівщини, яка залишилась Чехословаччині), з утворенням на її
теренах 22 січня 1946 року Закарпатської області УРСР.
∗∗
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18 серпня 1921 року під головуванням делегата Сербської Православної
Церкви єпископа Нишського Досифея Васича∗∗∗, відбулись збори братії Ізького
Свято-Миколаївського чоловічого монастиря, на яких ієромонаха Олексія
Кабалюка було обрано настоятелем обителі з возведенням в чин ігумена.
У 1923 році ігумена Олексія було піднесено до чину архімандрита.
У 1924 році архімандрита Олексія Кабалюка було обрано головою Духовної
Консисторії Карпаторуської Православної Церкви∗∗∗∗ – органу духовного
управління й суду при архієреєві та призначено настоятелем парафії на честь
Благовіщення Пресвятої Богородиці в місті Хусті, куди він переселився з Ізького
монастиря.
Попри всі пережиті великі страждання та переслідування, архімандрит
Олексій дожив до сімдесятирічного віку. 22 листопада 1947 року він прийняв
велику схиму, а 2 грудня того ж року відійшов до Господа у жіночому монастирі
на честь Успіння Пресвятої Богородиці села Домбоки на Мукачівщині. Звідти
тіло сповідника Божого було перевезено до монастиря села Ізи, де було поховано
на братському кладовищі.
Труди схиархімандрита Олексія Кабалюка православними закарпатцями були
проголошені апостольськими, а його самого з любов’ю іменують Апостолом
Закарпаття.
12 березня 1999 року були віднайдені нетлінними мощі схиархімандрита
Олексія Кабалюка.
Рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви Московського Патріархату від 8 липня 2001 року схиархімандрита Олексія (Кабалюка)
було залучено до лику місцевошанованих святих (канонізовано).
Урочисте прославлення преподобного Олексія Карпаторуського відбулось
21 жовтня 2001 року в чоловічому монастирі на честь святителя Миколая села
Ізи, яке очолив Предстоятель УПЦ МП Блаженнійший Митрополит Київський і
всієї України Володимир Сабодан [2, 42].
День церковної пам’яті преподобного Олексія Карпаторуського в
Православній Церкві України – 2 грудня.
Преподобний Олексій Карпаторуських все своє земне життя з благоговінням
та молитвою згадував у розмовах про Свято-Успенську Почаївську лавру та її
святині, і ця його любов перейшла до православних закарпатців – нині в
заснованій ним чернечій обителі (Ізький Свято-Миколаївський чоловічий
монастир Хустської єпархії УПЦ МП) та багатьох православних храмам
∗∗∗

Канонізований Сербською Православною Церквою як священносповідник у
травні 1998 р.
∗∗∗∗
Існувала в складі Сербської Православної Церкви в 1921-1945 рр.
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Закарпаття одними з головних святинь є копії Почаївської ікони Пресвятої
Богородиці, а також кафедральний собор в м. Мукачеве Мукачівської єпархії
УПЦ МП власне освячений на честь Почаївської ікони Богоматері.
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протоієрей Ігор СКИБА,
кандидат історичних наук,
проректор Волинської Православної
Богословської Академії
ВНЕСОК ОТЦЯ ПОЛІКАРПА (СІКОРСЬКОГО) В УКРАЇНІЗАЦІЮ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ НА ВОЛИНІ У 20-х рр. ХХ ст.
Вагому роль в українізації Православної церкви на Волині у 20-х рр.
ХХ ст. відіграв архімандрит Полікарп (Сікорський). Поряд із такими визначними
церковними та громадськими діячами як Арсен Річинський, Іван Власовський,
о. Никанор Абрамович Полікарп (Сікорський) не лише декларував необхідність
використання української мови у відправах, але й запроваджував її у богослужіннях, підтримував у цьому інших духовних осіб. Принциповість П. Сікорсь-
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кого в цьому питанні, дієвість і активність зробили його не лише лідером
українського національно-церковного руху, але й своєрідним його символом.
Ключові слова: Українська православна церква, Полікарп (Сікорський),
Волинсько-Кременецька єпархія, українське православ’я, українізація
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок
з важливими науковими або практичними задачами
У 20-х рр. ХХ ст. П. Сікорський органічно увійшов у православне
церковне життя Західної Волині у межах міжвоєнної Польщі. Уродженець
Київщини продовжив тут діяльність, спрямовану на розбудову українського
православ’я. Невдовзі він стає одним із лідерів національно-церковного руху,
кандидатом в єпископи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій,
в яких покладено початок вирішення даної проблеми
Діяльність Полікарпа (Сікорського) на Волині в 20-х рр. ХХ ст.
потрапила в поле зору як вітчизняних [1; 3-5; 6; 8; 10; 15; 25; 26], так і
зарубіжних [2; 20; 31] науковців. Однак, обмеженість у використанні джерельної
бази, домінування усталених наративів завадили комплексному й об’єктивному
дослідженню ролі Полікарпа (Сікорського) в поширенні та зміцненні руху за
українізацію Православної церкви на Волині в означений період.
Виділення невирішених раніше складових загальної проблеми
Формулювання цілей статті (постановка задачі)
Отже, на основі архівних джерел та опублікованих документів і
матеріалів спробуємо визначити масштаби українізаційної діяльності Полікарпа
(Сікорського) на Волині, його вплив на пріоритети українського національноцерковного руху, досягнення в сфері демократизації Церкви.
Викладання основного матеріалу дослідження
з повним обґрунтуванням отриманих наукових матеріалів
У 1922 р. Петро Сікорський опиняється на Волині і вирішує постригтися
в ченці. У цей час частина колишніх урядовців та військових Української Народної Республіки змогла осісти на території Волинського воєводства й включитися
в місцеве духовне, громадсько-культурне, політичне й економічне життя.
Петро Сікорський спромігся налагодити контакти з Діонисієм (Валединським) – керуючим Волинською єпархією в межах Другої Речі Посполитої [13,
арк. 32]. Прохання Петра Сікорського про постриг у ченці датоване 1 липня
1922 р. У клопотанні він назвав себе біженцем з Великої України. «Давно я мав
намір, – писав Петро Дмитрович, – прийняти іночеський сан у Київській лаврі,
але волею Божою, через ріжні політичні події останніх років, я опинився на
Волині і, не маючити змоги здійснити свій намір, щодо прийняття монашества в
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Київській лаврі, уклінно прошу Ваше Преосвященство, Милостивого
Архипастиря і Отця, постригти мене в ченці до одного із монастирів ввіреної Вам
єпархії» [18, арк. 93].
Наказом Волинської духовної консисторії Петра Сікорського було призначено штатним послушником Дерманського Троїцького монастиря [14, арк. 96].
Владика Діонисій призначив постриг та рукоположення на кінець липня. Двадцять
сьомого липня Петро Дмитрович прийняв чернечий постриг з іменем Полікарпа у
Загаєцькому монастирі.
Двадцять восьмого липня в день пам’яті святого рівноапостольного князя
Волидимира Великого єпископ Діонисій (Валединський) рукоположив ченця
Полікарпа в ієродиякони під час служби в Йоасафівській церкві Загаєцького
монастиря [9, арк. 97]. Висвята в ієромонахи відбулася в неділю 30 липня.
У серпні 1922 р. створено колегіальний орган управління Дерманським
монастирем у складі чотирьох осіб: ієромонаха Полікарпа, якого за усною
згодою єпископа Діонисія було призначено намісником монастиря; економа
монастиря ієромонаха Варлаама; ризничного ієромонаха Сисоя; та ієромонаха
Євтихія [23, арк. 97].
Полікарп (Сікорский) сумлінно виконував доручені обов’язки, оскільки
мав значний досвід церковно-адміністративної роботи на посаді столоначальника
Київської духовної консисторії. Це спонукало Олексія (Громадського) в рапорті
від 10 серпня просити владику Діонисія затвердити П. Сікорського намісником
монастиря, а також нагородити золотим наперсним хрестом [27, арк. 16].
Уже у вересні 1922 р. ієромонах Полікарпа (Сікорського) переведено із
Дерманя в Милецький монастир [21, арк. 143]. Попередній настоятель ієромонах
Феодосій звільнявся від обов’язків керівника [28, арк. 3]. У Мильцях на нового
настоятеля чекала важка праця: монастир перебував у руїні, необхідно було формувати склад братії, шукати джерела матеріального забезпечення обителі. В роки
Першої світової війни майже всіх насельників Милецького монастиря евакуйовано в м. Ізюм Харківської губернії [3 С. 31]. Лише упродовж 1920-1922 рр. ченці
монастиря стали повертатися в Мильці.
Перебуваючи в Милецькому монастирі, ієромонах Полікарп використав
усі можливості для українізації життя чернечої громади. Монахи, котрі орієнтувались на російські церковні традиції, скаржилися архієпископу Діонисію на
настоятеля, котрий проводить дерусифікацію.
Вочевидь, що Полікарпу (Сікорському) вдалося налагодити духовне та
фінансово-господарське життя Милецького монастиря. Цьому сприяли його
освіта, практичне знання церковного уставу, досвід церковно-адміністративної
роботи на Київщині. На початку 1923 р. П. Сікорський згадується в документах
як благочинний монастирів Волинської єпархії.
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Спробою змінити ситуацію в Церкві потрібно розцінювати роботу
Волинського єпархіального з’їзду, котрий відбувся у Крем’янці 30 травня –
2 червня 1923 р. Головував на ньому за дорученням митрополита Діонисія
архімандрит Полікарп (Сікорський). Учасники зібрання розглянули питання
штату й утримання Волинської духовної консисторії, фінансування шкіл та
пенсіонерів духовного стану [11].
Високі темпи інфляції, післявоєнна розруха спонукали делегатів з’їзду
прийняти рішення про збільшення оподаткування парафій для забезпечення
утримання органу єпархіального управління. Вперше після років війни було
відновлено виплати церковним пенсіонерам. Окремим рядком бюджету
прописали забезпечення діяльності єпархіального місіонера.
Активне обговорення викликало питання фінансування роботи духовних
шкіл. Тут представники українського національно-церковного руху на чолі з
о. Никанором Абрамовичем виступили за впровадження в навчально-виховний
процес української мови з 1 вересня 1923 р. Ця пропозиція була підтримана
з’їздом. Такий результат став можливим і завдяки підтримці архімандрита
Полікарпа як голови зібрання.
Рішення зібрання також дали формальне підґрунтя для українізації
відправ. Делегати з’їзду проголосували за повернення української мови в
богослужіння, підготовку україномовних богослужбових текстів.
Кадрові зміни в управлінській вертикалі Волинської єпархії першої
половини 1923 р. призвели до призначення архімандрита Полікарпа (Сікорського) настоятелем Загаєцького чоловічого монастиря. Ситуація в цій обителі
була більш стабільною і це дозволяло о. Полікарпу зосередитися на дерусифікації відправ та усього ритму духовного життя братії.
Польська поліція ретельно стежила за архімандритом, використовуючи
донесення конфідентів. За інформацією з довірених джерел улітку 1923 р. поліція
фіксувала створення о. Полікарпом у стінах монастиря українського гуртка.
Настоятель приймав у себе колишніх уенерівців, надаючи їм прихисток і їжу.
Поліція стверджувала, що Сікорський перетворив Загаєцький монастир на вогнище української агітації і встановила негласний нагляд за обителлю [36, арк. 106].
Духовно-національна позиція архімандрита Полікарпа (Сікорського)
турбувала не лише польську поліцію, але й російські церковно-політичні кола,
котрі вважали Православну церкву в Польщі інституційним майданчиком для
реанімації в майбутньому Російської імперії. З огляду на це, митрополит
Діонисій приймає рішення про переведення архімандрита Полікарпа у Віленський Свято-Духівський монастир. У жовтні 1923 р. глава Церкви відповідним
розпорядженням переводить П. Сікорського у Вільно.
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Весною 1926 р. архімандрит Полікарп (Сікорський) був призначений у
Володимир настоятелем собору та благочинним міської округи. В цей час у місті
загострюється конфлікт між промосковськими священиками та українською
громадськістю на чолі із Арсеном Річинським, котра вимагала українізації
богослужінь. Потрібно також зауважити, що з часів Першої світової війни,
українських визвольних змагань 1917-1921 рр. та перших років польської
адміністрації Володимир був містом із сильними національними традиціями.
Одним із їх проявів стало Володимирське духовне правління, котре кілька років
поспіль керувало життям православних громад Володимирського вікаріату
Волинсько-Житомирської єпархії.
Конфлікт між промосковськими священиками та українським
національно-церковним рухом у Володимирі загострився влітку 1924 р. після
смерті настоятеля собору о. Арсенія Бордюговського. Отець Бордюговський у
свій час був головою Володимирського духовного правління і позитивно ставився до дерусифікації відправ. Лідером українських сил був о. Петро Табінський.
До прибуття нового настоятеля він намагався прискорити запровадження української мови у відправах. З метою пошуку підтримки о. П. Табінський здійснив
низку публічних лекцій у Володимирській «Просвіті», роз’яснюючи необхідність
дерусифікації церковного життя. Іншим напрямом роботи священика стало
налагодження співробітництва із лікарем Арсеном Річинським [29, С. 6-8].
Активність о. Петра Табінського викликала реакцію спротиву зі сторони
промосковського духовенства та вірних. Загострення ситуації змусило втрутитися митрополита Діонисія. Наприкінці 1924 р. на підставі детального вивчення
рапортів настоятеля Володимирського собору о. Н. Данилевича та соборного
священика о. П. Табінського він вирішив не змінювати склад кліриків і причетників та встановив порядок відправ церковно-слов’янською та українською
мовами: о восьмій ранку мали служити церковно-слов’янською, а о десятій –
українською [24, арк. 11].
Рішення митрополита Діонисія лише на короткий час зняло напругу в
середовищі православних міста [33, S. 5-6]. Необхідно було розв’язати питання
щодо мови відправ у Володимирі. У квітні настоятелем собору у місті було
призначено архімандрита Полікарпа (Сікорського). Таке рішення свідчило про
бажання митрополита Діонисія знайти вихід із складної ситуації. У Володимирі
існував потужний український осередок на чолі із Арсеном Річинським та
російський, де лідерські позиції посідав Євген Комаревич.
На початку серпня 1925 як уповноважений від українського населення
Володимира Арсен Річинський скерував відповідне прохання на ім’я
митрополита Діонисія (Валединського). У ньому йшлося про те, що вже два роки
у місті точиться боротьба за українізацію богослужіння. Проти української у
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відправав, як серед іншого показують публікації часописів «За свободу», «Źycie
Wołynia», є гурток «прихильників славянського богослуження» [19, арк. 31].
Арсен Річинський стверджував, що троє уповноважених цієї групи презентують
лише 29 чоловіків та їх дружин, що мешкають на вулицях Гноєвій та
Васильєвській.
Для вирішення справи А. Річинський пропонував надати прихильникамм
слов’янського богослужіння Миколаївську церкву, котра знаходиться поблизу
Гноєвої вулиці і ближче ніж собор. У цьому храму запровадити слов’янську
відправу одним із членів соборного причту. Прихильникам слов’янської відправи
з Васильєвської вулиці вказати на обов’язок триматися своєї церкви і не
втручатись у справи іншої парафії. Оскільки селянство передмість Федорівка,
Лобачин, Шистів, Зарячча, Помороки, Поничів і Марцелівка та все міське
населення, котре відстоює українську відправу тяжіють до собору і не можуть
поміститися в інших храмах Володимира – призначити собор для українського
богослужіння як літургії, так і всенічної. Арсен Річинський був переконаний, що
таке розв’язання справи не лише було б справедливим, але й внесло б
заспокоєння в церковне життя Володимира.
Вже в серпні 1926 р. архімандрит Полікарп доповідав митрополиту
Діонисію про місцеве церковне життя. Передовсім, він звернув увагу на те, що
парафія соборного храму складалася переважно із українців, селян з приписних
до собору сіл. У них був високий рівень релігійної свідомості. Вони вимагали
відправ рідною мовою. Натомість їм протистояла нечисельна група міщан,
переважно з колишніх російських урядовців, що зберігали певні впливи в
самоуряді міста. П. Сікорський писав митрополиту, що приїхав у Володимир на
Вербній неділі. Відразу ж до нього звернулися прихильники слов’янської мови у
відправах і просили, щоб у соборі правилося слов’янською [22, арк. 15]. На що
П. Сікорський відповів, що повинен дотримуватись наказу митрополита Діонисія
від 21 грудня 1924 р. про порядок відправ у храмах Володимира. Для подальших
висновків архімандрит Полікарп планував ознайомитись із парафіяльним життям
та з парафіянами і вияснити яка кількість вірних дійсно бажає слов’янської
відправи. Такою ж була відповідь українській стороні.
Упродовж трьох місяців Полікарп (Сікорський) ретельно вивчив стан
речей. Це дозволило йому зробити відповідні висновки. Отже, українське населення становило більшість вірних соборної парафії в Володимирі. «Слов’янську»
групу складала невелика кількість міщан, яких загалом нараховувалось три
десятки осіб. Попередній варіант вирішення ситуації передбачав відправу
ранньої літургії слов’янською, яку здійснював о. Саковський з дияконом Лукою.
Українців не влаштовував такий порядком і вони вимагали відправ українською
вечірньої та утренньої.
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Виходом із ситуації, що склалася в місті, на думку архімандрита
Полікарпа, мав стати дозвіл на здійснення служб українською в соборі, а
прихильникам церковно-слов’янської потрібно віддати Миколаївську церкву.
Крім цього, П. Сікорський радив, що варто було б зобов’язати настоятеля собору
організовувати поперемінно в одну неділю урочисту літургію в соборі, а другу в
Миколаївській церкві. Це дозволило б кожному парафіянину знати свою церкву й
усунути непорозуміння між вірними і кліриками.
Відповідною резолюцією митрополит Діонисій благословив здійснити
перетворення, запропоновані архімандритом Полікарпом. Розвиток подій призвів
до того, що 1 листопада 1926 р. проведено засідання членів причту Володимирського кафедрального собору у присутності настоятеля архімандрита Полікарпа
(Сікорського), священика Костянтина Домбровського, священика Миколи
Широцького, диякона Василя Панкевича, псаломщика Леоніда Пашкевича та псаломщика Михайла Тележинського [17, арк. 32]. Настоятель собору о. Полікарп
доповів присутнім про налагодження й врегулювання нормальних стосунків у
парафії в зв’язку із відправою служб Божих українською та слов’янською. Для
стабілізації ситуації настоятель собору закликав членів причту, а особливо
священиків, не відмовлятись служити в усіх випадках. Далі архімандрит просив
присутніх висловитись з приводу цього питання. Усі причетники окрім
о. Костянтина Домбровського погодились із поглядом настоятеля і підкреслили
згоду відправляти українською і слов’янською. Отець Костянтин Домбровський
відмовився служити й проповідувати українською, оскільки мав наказ від
митрополита відправляти лише слов’янською і проповідувати російською. Окрім
цього священик заявив, що не володіє українською літературною мовою. У
підсумку Збори прийняли доповідь настоятеля до відома й виконання, а заяву
о. Костянтина Домбровського – до відома.
Такий розвиток подій стурбував росіян і вони доклали максимальних
зусиль для усунення Полікарпа (Сікорського) з Володимира. На початку 1927 р.
новим настоятелем собору у Володимирі було призначено ставленика росіян –
о. Георгія Боришкевича.
Отже, наступним періодом пастирських трудів архімандрита Полікарпа
(Сікорського) став Жировицький монастир Гродненсько-Новогрудської єпархії.
Однак, навіть перебуваючи в Жировицькому монастирі, архімандрит Полікарп
(Сікорський) був не тільки одним із лідерів, але й певним символом українського
національно-церковного руху на Волині. Серед іншого це підтвердив Луцький
церковний з’їзд 1927 р. та інші події в житті Православної церкви в Польщі.
Підготовка до церковного з’їзду в Луцьку засвідчила, що Полікарп
(Сікорський) багатьма розглядається як потенційний претендент на єпископську
висвяту [36, арк. 4]. Оскільки питання проведення Луцького церковного з’їзду
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попередньо обговорювалося у Варшаві із Г. Юзевським та іншими представниками з вищих ешелонів польської влади, то дозвіл на його проведення було
отримано [35, арк. 4].
В ситуації, коли підготовка до проведення з’їзду вже стартувала,
церковна влада заборонила православному духовенству брати в ньому участь.
Таким чином рішення, котрі прийняв би з’їзд, не мали б юридичної сили для
єпископату. Особлива увага митрополитом Діонисієм зверталась на нейтралізацію потенційних кандидатів в єпископи, висвяту котрих лобіював український
національно-церковний рух. Полікарп (Сікорський) розумів причину його
термінового переміщення з Володимира. У листі Петру Певному від 24 березня
1927 р. архімандрит повідомляв, що вже перебуває у Вільно, де намагається
робити все можливе для розвитку українізації православ’я. в Польщі. Зокрема,
він відслужив панахиду по Т. Шевченкові [12, арк. 68].
Іншим напрямом контактів архімандрита Полікарпа залишався зв’язок із
уенерівськими колами. Полікарп (Сікорський) підтримував діалог із лідером
УНР в екзилі Андрієм Лівицьким. Таким чином усунення архімандрита з Волині
лише відтермінувало його висвяту в єпископи.
Щоб зняти напругу у відносинах із українським національно-церковних
рухом після Луцького церковного з’їзду, восени 1927 р. митрополит Діонисій
благословив перейти на українську мову відправ у Миколаївській церкві
Володимира. Її у жовтні освятив протопресвітер Армії УНР, настоятель Луцької
Чеснохресної церкви о. Павло Пащевський [30].
У результаті парламентських виборів у Польщі в 1928 р. депутатом
Сейму став І. Власовський. Він прагнув продовжувати церковно-громадську
діяльність. Першого липня 1928 р. під час зустрічі І. Власовського, А. Річинського, С. Хруцького та інших українських діячів із митрополитом Діонисієм
ішлося вже про двох єпископів-українців у статусі вікаріїв для Волині і Полісся.
Ширились чутки, що митрополит погодився висвятити в єпископи після
постригу о. О. Мількова, о. П. Табінського та о. М. Буховича. Про архімандрита
Полікарпа (Сікорського) як кандидата в єпископи не згадувалося. Пізніше
інформація про потенційні висвяти не підтвердилась, а Діонисій (Валединський)
лише підтвердив право української мови лунати в храмах.
Після конфлікту А. Річинського із митрополитом Діонисієм під час
роботи Митрополитальної ради та наступна анафема українського національноцерковного руху на кілька років зняла постать архімандрита Полікарпа із
порядку денного змін. Лише на початку 1930-х отець повертається в активне
українське церковне життя.
У другій половині 1928 р. низка змін у політичному житті Волинського
воєводства засвідчила новий етап польсько-українських відносин, що серед
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іншого позначилося на православному питанні і врешті призвело до хіротонії
архімандрита Полікарпа (Сікорського) в єпископи. У цей час у Луцьк з Варшави
було переміщено видавництво газети «Українська нива». Редактором і видавцем
цього часопису був колишній уенерівець Петро Певний. Він же очолив групу
волинських угодоців.
У квітні 1929 р. у Волинському воєводстві створено перший клуб «Рідна
хата» у Луцьку [34]. Тоді ж преса заговорила про спробу православних українців
відновити діяльність Луцького Чеснохресного братства [32]. Вже наприкінці
1920-х рр. у середовищі угодовців виникла ідея оновити статут братства й дати
цій інституції нове життя. Луцьке Чеснохресне братство було символічною
організацією в рамках польсько-українського співробітницва, оскільки було
засноване і діяло в XVII ст. у межах тогочасного польського законодавства.
Парламентські вибори 1930 р. в Польщі стали успішними і для
волинських угодовців. Група послів і сенаторів на чолі із Петром Певним
здобула низку депутатських мандатів. Послами і сенаторами окрім П. Певного
стали Є. Богуславський, С. Скрипник, М. Маслов, С. Тимошенко та інші.
Окрім посилення групи Петра Певного вплив на церковне життя мала
невдала спроба митрополита Діонисія скликати Помісний собор, спираючися на
промосковське духовенство Православної церкви в Польщі, проти чого була
офіційна Варшава. Це хитнуло маятник прихильності в бік українців. Тому вже
на початку 1930 р. Міністерство віросповідань і народної освіти заявило, що не
обхідно піти назустріч побажанням православних волинян і призначити окремого
керуючого Волинсько-Кременецькою єпархією. Росіяни запевняли, що це тиск на
главу Церкви [6, С. 78-80]. У будь-якому випадку архімандрит Полікарп
(Сікорський) знову згадуватися як перший і найбільш імовірний претендент на
єпископську хіротонію.
У лютому 1931 р. волинські посли П. Певний та Є. Богуславський із
сеймової трибуни говорили про проблеми розвитку Православної церкви в
Польщі. Вони першими стали твердити про необхідність скликання Помісного
собору, перехопивши таким чином ініціативу в митрополита Діонисія та
православного єпископату. У виступі Євгена Богуславського виразно прозвучала
вимога дерусифікації Церкви, повернення в життя українських церковних
традицій, висвяту єпископа-українця [7]. Це був виразний сигнал російській
ієрархії про серйозність вимог українського національно-церковного руху і
необхідність їх виконання.
У цій ситуації митрополит Діонисій намагався випередити опонентів. У
серпні газета «Новий час» писала про імовірність висвяти в єпископи для Волині
архімандрита Савви (Совєтова) [16, С. 3]. Олексій (Громадський) натомість мав
очолити Віленську єпархію, а в Гродно планували перемістити Симона
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(Івановського). Ці наміри митрополита Діонисія, як зазначалося в пресі, перекреслив воєвода Г. Юзевський. Торги митрополита Діонисія із владою тривали
ще півроку. Зрештою офіційна Варшава погодилась на висвяту Савви (Совєтова),
але із рукоположенням Полікарпа (Сікорського) на вікарного єпископа Луцького.
Висновки з даного дослідження
і перспективи подальших розробок в даному напрямку
Упродовж 1922 – 1932 рр. о. Полікарп (Сікорський) був одним із
головних ініціаторів українізації Православної церкви на Волині та лідером
українського національно-церковного руху. Його діяльність у Дерманському,
Милецькому та Загаєцькому монастирях призвела до українізації там відправ,
покращення духовно-моральної атмосфери, налагодження господарського життя
чернечих громад, формування українського чернецтва. Під головуванням
архімандрита Полікарпа (Сікорського) Волинське єпархіальне зібрання
духовенства і мирян у 1923 р. прийняло важливі рішення, котрі підтримували
дерусифікацію духовної освіти краю.
Саме чітка українська позиція архімандрита Полікарпа стала причиною
його усунення з Волині наприкінці 1923 р. Незважаючи на це, він підтримував
тісний особистий зв’язок із однодумцями на Волині. Авторитет П. Сікорського
серед православних українців спонукав вищу церковну владу призначити його у
1926 р. настоятелем собору у Володимирі.
Значний внесок в українізацію Православної церкви в Польщі, лідерські
позиції Полікарпа (Сікорського) в українському національно-церковному русі в
підсумку зумовили рішення про висвяту його в єпископи, що суттєво покращувало позиції православних українців.
На подальше дослідження заслуговує роль архімандрита Полікарпа
(Сікорського) в розвитку волинського чернецтва в період виконання ним обов’язків благочинного монастирів Волинської єпархії та використання україномовних
літургічних текстів у парафіяльній діяльності.
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Анотація. У статті розглядається подія звершення Божественної
Літургії у Свято-Успенській Почаївській лаврі українською мовою протоієреєм
Никанором Абрамовичем в час засідання Волинського єпархіального з’їзду та
здійснюється аналіз оцінки цієї історично знакової події в дослідницькій
літературі.
Ключові слова: розмосковлення, Волинський єпархіальний з’їзд у Почаєві,
українська богослужбова мова.
Постановка
проблеми.
Можливість
використання
української
літературної мови у богослужінні Православної Церкви і до сьогодні є
дискусійним питанням для православної спільноти України, незважаючи на те,
що церковне життя в незалежній державі пройшло чимало випробувань і здобуло
надзвичайно багато досягнень: від перших парафіяльних громад – до Томосу про
Помісну автокефальну Православну Церкву України, від монастирів – до вищих
духовних навчальних закладів, від канонічної ієрархії – до активної церковномісійної діяльності. У всіх цих здобутках українського православ’я наріжним
каменем є право використання української мови у богослужінні та вивченні
Священного Писання. Слід наголосити, що дане питання не є політично
вмотивоване, але підтверджене на сторінках самого Священного Писання як
право кожного народу славити Бога власною мовою.
Яскравим історичним фактом, який допоможе нам зрозуміти це питання, є
вперше звершення Божественної Літургії у Свято-Троїцькому соборі СвятоУспенської Почаївської лаври на початку жовтня 1921 р. за дозволом офіційної
церковної влади того часу, яка зосереджена була в руках Преосвященного
єпископа Крем’янецького Діонисія (Валединського).
Аналіз досліджень. За своїм спрямуванням тема є досить цікавою і
демонстративною щодо життя Православної Церкви на Волині у міжвоєнний
період, тому вона неодноразово піднімалась у працях дослідників. З українських
дослідників релігійне життя Волині міжвоєнного періоду висвітлювали І. Власовський [6] та А. Річинський, праці яких належать до історіографічної
спадщини. Серед сучасних науковців слід виділити наступних: В. Борщевич [1],
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В. Рожко [25], А. Кукурудза [16] та ін. Також необхідно врахувати наукові
збірники, присвячені релігійній тематиці [19, 22]. Важливою групою історичних
джерел для дослідження теми є періодичні видання, в тому числі журнал «Церква
і нарід» [12], статті прот. Д. Бурка у «Рідна Церква» [2,3], «Літопис Волині» [4,
20, 23].
Мета. На основі доступного дослідницького матеріалу дати оцінку та
проаналізувати значення події звершення Божественної Літургії у СвятоУспенській Почаївській лаврі українською мовою протоієреєм Никанором
Абрамовичем в час засідання Волинського єпархіального з’їзду для становлення
процесу дерусифікації та системності повернення до церковного життя
самобутніх традицій українського православ’я.
Виклад основного матеріалу.
Доречно буде почати наше дослідження з аналізу біблійних текстів, які
підтверджують необхідність молитися і прославляти Бога рідною мовою.
Таким чином, у Біблії чимало говориться про те, що противною Богові є
відмова народу від Його найвищого дару – рідного слова, бо «усяке добре
давання та дар досконалий походить звисоти від Отця світла, що в Нього нема
переміни чи тіні відміни» (Як. 1: 17). Зі Старого Завіту варто, наприклад, навести
ті рядки із Книги Есфір, де сказано, «щоб кожен чоловік був паном у домі своєму
і говорив мовою свого народу» (Ес. 1:22). А в книзі Неемії читаємо, що пророк
був обурений, що його народ відступився від Божих законів мови і віри, почав
утрачати свою самобутність: «Тими днями бачив я також юдеїв, що брали собі за
жінок ашдодянок, аммонітянок, моавітянок. А їхні сини говорили наполовину
по-ашдодському і не вміли говорити по-юдейському, а мовою того чи того
народу. І докоряв я їм, і проклинав їх, і бив декого з них, і рвав їм волосся, і
заприсягав їх Богом... Запам'ятай же їм, Боже мій, за сплямлення священства та
заповіту священичого з левитського! І очистив я їх від усього чужого...
Запам'ятай же мене, Боже мій, на добро!» (Неем. 13:23-31).
У Новому Завіті теж визнається мовне розмаїття людства і звучить палкий
заклик благовіствувати й молитися зрозумілою мовою. Так, Святий Дух у вигляді
вогненних «язиків» зійшов на 50-й день після воскресіння Христа на апостолів
саме для того, аби євангельська звістка про спасіння линула до серця кожного
народу дарованою Богом рідною мовою, в тому числі й українською, бо в Бога
всі народи і всі мови рівні. У Святому Письмі читаємо: "І з'явилися апостолам
язики поділені, немов би огненні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж
вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух
промовляти давав... В Єрусалимі перебували люди побожні від усякого народу
під небом... та й дивувалися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли
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їхньою власною мовою!..., що говорять вони про великі діла Божі мовами
нашими!» (Діян. 2:3-6, 11).
Про важливість використання зрозумілої мови в Церкві писав св. ап. Павло,
присвятивши цьому цілий розділ: «Як багато, наприклад, різних мов є на світі – і
жодна з них не без значення! І коли я не знатиму значення слів, то я буду
чужинцем промовцеві, і промовець чужинцем мені. Ось тому, хто говорить чужою
мовою, нехай молиться, щоб умів вияснити. Бо коли я молюся чужою мовою, то
молиться дух мій, а мій розум без плоду. Ну, то що ж? Буду молитися духом і буду
молитися й розумом, співатиму духом і співатиму й розумом. ...Дякую Богові
моєму, – розмовляю я мовами більше всіх вас. Але в церкві волію п'ять слів
зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж десять тисяч слів чужою мовою»
(1 Кор., 14, 10-19). Із Святого Письма випливає, що кожний народ є обраний Богом
для виконання своєї місії на землі. Це вічні цінності, тому й актуальні сьогодні, що
непідвладні часу.
Отже, для остаточного апологетичного дискурсу на користь української
мови як богослужбової, скористаємось авторитетною думкою митрополита
Іларіона (проф. Івана Огієнка):
«Мова українська має повну змогу стати мовою церкви (за Огієнком).
Зроблю тепер підсумки всьому, що тут я сказав.
1. Св. брати Кирило та Методій Св. Письмо і богослужбові книжки
переклали на живу народну мову.
2. З плином віків, коли ця мова старіла, богослужбові книжки постійно
виправляли, щоб наблизити їх до мови живої.
3. Св. Письмо благословляє вживання живої мови в церкві.
4. Апостоли писали книги Св. Нового Завіту не літературною клясичною
грецькою мовою, а мовою народною.
5. В перші віки християнство ширилось тільки на живій мові.
6. Кожна православна слов’янська церква богослужбовий церковнослов’янський текст читає тепер тільки з своєю рідною вимовою.
7. Місіонери свідчать, що справа їхня йде добре тільки тоді, коли
богослуження правиться живою зрозумілою мовою.
8. Мова українська має багато ознак на те, щоб твердо стати
богослужбовою мовою.
9. Два віки – XVI і XVII – на Вкраїні в церкві вже вживалося живої
української мови.
10. Прив’язаність наша до старої церковної мови єсть справа умовної
традиції.
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Таким чином, усе вищесказане міцно переконує нас у тому, що мова
українська має всі права і повну змогу стати мовою церкви. В самій справі цій
рішуче немає нічого, що б порушувало чи церковні канони, чи церковну
православно-християнську традицію.
Богослуження по самій ідеї своїй мусить бути спільним, всенародним,
мусить бути таким, щоб в церкві кожний справді міг сказати: «Промовмо з цілої
душі і з цілого розуміння нашого промовмо». А це може бути тільки тоді, коли
кожний вірний добре розуміє всі молитви Богослуження, а для цього вони
повинні бути в матерній мові…
Кріпко віримо й сподіваємось, що українська мова піде до церкви й стане
мовою богослужбовою. Великий Український Народ з переповненого серця
побожно складе у Святого Престолу Божого свою найбільшу всенародну жертву
Богові – свою мову живу…» [13, с. 28].
Перейдемо до аналізу історичних обставин, в яких відбулось перше
богослужіння українською мовою. Майже трьохсотлітній духовний полон в
умовах заполітизованого російського православ’я, яке намагалось ототожнити
християнську віру з вірою у «батюшку-царя», волиняни зазнали глибоких
соціальних потрясінь Першої світової війни, були раптово збуджені національнодемократичною революцією 1917–1920 рр., збаламучені більшовицькими
гаслами про владу і рівність «трудового народу», нарешті, були по-новому
уярмлені вдруге відновленою Польською державою – це головні аспекти, які
пояснюють причину майже раптового стрімкого піднесення національної
свідомості та національного руху українців Волині у міжвоєнні роки.
«Ці загальні фактори соціально-політичної історії від початку Першої
світової війни в 1914 р. й до Ризького миру 1921 р. знаходили своє вираження в
нових, ніби часткових новаціях суспільного життя – появі на просторі Західної
Волині вже від 1920 р. значної політичної еміграції зі Східної України; прилученні
волинських православних парафій до процесу зародження руху за відродження
української автокефальної православної церкви вже від листопада 1917 р. (коли в
Києві було створено Всеукраїнську Православну раду, на яку покладалось
завдання скликання Всеукраїнського Собору церкви), а особливо після Закону
Директорії від 1 січня 1919 р. про автокефалію Української Православної Церкви, а
також після формального утвердження автокефалії 14 жовтня 1921 р. вже під
більшовиками (коли Всеукраїнський Православний Собор у Софії Київській
«соборною висвятою» обрав митрополитом Василя Липківського)» [19, с. 317].
Слід визнати, що ідея дерусифікації Православної Церкви на Волині
знаходила підтримку серед віруючих і громадськості взагалі практично
паралельно з її розвитком на сході України, зокрема в Києві. «Вже в роки
української національної революції Кременецький єпископ Діонісій, до речі,
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етнічний росіянин родом з Мурома, як про це говорив організатор Українського
православного церковного з’їзду в Луцьку 5–6 червня 1927 р. доктор Арсен
Річинський, «поблагословив вживання української мови в деяких службових
текстах» [27].
Польська державна влада, ставши господарем Західної Волині, не була
зацікавлена в українізації волинського православ’я. 20 січня 1920 р. польський
уряд схвалив «Тимчасові правила», що мали регулювати статус православ’я в
Польщі. «В цілому «Правила» розглядали Православну церкву в Польщі як
силою політичних обставин відірвану від Православної церкви Росії частину,
внутрішнє життя в якій не вимагало якихось змін чи перетворень, а отже, – як
велику частину старого російського православ’я. У всій повоєнній Польщі
опинилося 1300 православних парафій, з яких на Волинь припадало 760, на
Полісся – 298, в тому числі, на етнічно українське Полісся – 180, близько 60 – на
Холмщину; разом парафій з українським населенням було близько 1000, тобто
близько 70% усіх православних парафій Польщі; парафій з білоруським
населенням було близько 28%, з російською більшістю – 1,5%, з православними
поляками – 0,1%» [19, с. 335].
В той час як церковне життя в повітах Волині, що опинились під
польською владою, почало нормуватись і набирати певних організаційних форм,
які мали, очевидно, місцевий характер, у Варшаві росіяни утворили вже
«Православний Церковний Совєт», який взяв на себе завдання і право
організовувати церковне православне життя не в столиці тільки, а в межах цілої
Польщі. З дозволу польської влади, очолений Н. С. Сєрєбрєнніковим
Православний Церковний Совєт мав провести у Варшаві З'їзд представників
православних парафій з цілої Польщі з широкою програмою; з'їзд мав бути в
серпні 1921 р. Невідомо, хто з єпископів у межах Польщі дав згоду і
благословення на скликання цього з'їзду, але спротивився цьому намірові
Церковного Совєта у Варшаві Кременецький єпископ Діонісій. Свій протест єп.
Діонісій оголосив у часописах, де писав: «В програмі З'їзду я знаходжу питання
про правове положення Православної Церкви в Польщі, про організацію органів
церковно-громадських, про організацію парафій, про засоби Православної
Церкви та їх розподіл. Очевидно, що ці питання поставлено не для проформи
тільки. Їх буде обмірковано і вирішено, а ухвали Церковний Совет захоче
надіслати, куди треба, як голос всієї Православної Церкви в Польщі. Нехай
вибачить мені Варшавський Церковний Совєт, але я не можу зрозуміти, хто йому
дав право бути церковною організацією для всієї Православної Церкви в Польщі,
як не можу погодитися й з тим, щоб голос неканонічного З'їзду був
представлений як правдивий голос Православної Церкви в Польщі» (Час. „За
Свободу", 4. VIII. 1921 р.) [12].
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Протест єпископа Кременецького, як і його заборона духовенству
волинському прийняти участь у З'їзді, що його скликав Варшавський Церковний
Совєт, були причиною того, що з'їзд цей зовсім не відбувся. На Волині ж був
скликаний єпископом Діонісієм до Почаєва єпархіальний з'їзд духовенства і
мирян, який відбувся 3-10 жовтня 1921 р. З повітів Волині, що були досі тереном
церковного адміністрування Володимирського Духовного Правління, представництво на Почаївському з'їзді, як від духовенства, так і від мирян, було організоване і досить чисельне, від інших повітів випадкове. «З Луцька, наприклад,
посланий був делегат від Луцької Просвіти (Андрій Глущук), але, за свідоцтвом в
листі до мене митрополита Никанора, переважно прибули на з'їзд до Почаєва
свідомі українці. Почесним Головою З'їзду був єпископ Діонісій. Діючим
Головою було обрано прот. Никанора Абрамовича, заступниками Голови
прот. Олександра Громадського і архимандрита Дамаскина; секретарювали
прот. Петро Табінський і учитель Михайло Кибалюк» [27].
У перші післявоєнні роки, незважаючи на обсадження парафій і
єпархіальних управлінь священнослужителями старої російської школи, у
волинському православ’ї все ж були парафії, які засвідчували розуміння
ієрархами церкви необхідності її наближення до духовних потреб української
пастви. 3–10 жовтня 1921 р. в Почаєві було проведено Волинський єпархіальний
з’їзд духовенства і мирян, що офіційно декларував деякі кроки в напрямку
українізації церкви. Почесним головою з’їзду був єпископ Кременецький
Діонісій, який займав проурядову позицію [1, с. 362], практичним керівником –
протоієрей Никанор Абрамович. Серед церковних авторитетів були також
протоієрей Олексій Громадський, почаївський архімандрит Дамаскін, протоієрей
Петро Табінський, учитель Михайло Кибалюк. Розглядали питання використання
української мови в богослужінні та інших церковних потребах. На знак
схвального ставлення до запровадження української мови у церковне життя і
богослужіння голова з’їзду отець Никанор Абрамович в Троїцькому соборі
відправив вперше Божественну Літургію свт. Іоанна Золотоустого українською
мовою.
Зупинимось на постаті цього священнослужителя, який відіграв важливу
роль у становленні православного церковного життя на засадах помісності та
автокефалії.
Никанор Абрамович – уродженець с. Мизове Старовижівського району.
Навчався у духовній Мацієвській школі, згодом у Житомирській духовній
семінарії. Здобув знання у Київській духовній академії. У 1910 р. висвячений на
священника у м. Володимирі. Першу парафію мав у с. Біличі Іваничівського
району. Тут познайомився із майбутньою дружиною Анною Кваснецькою (1892–
1984), дочкою місцевого священника Феодосія Кваснецького (1856–1919). Анна
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закінчила у 1909 р. Кременецьку вчительську єпархіальну школу. У 1924 р.
призначена псаломщиком у церкву Святого Миколая у с. Мишів Іваничівського
району. Никанор Абрамович мав парафії у с. Тишковичі Іваничівського району і
у с. Сільце на Володимирщині. Отець Никанор був організатором церковного і
освітянського життя на Волині.
Вже у 1918 р. редактор журналу “Світець”, 1919 р. – співредактор журналу
«Громадянин». Голова собору в Почаєві 3–10 жовтня 1921 р., який ухвалив
рішення про дерусифікацію Церкви. У 1924 р. одержав сан протоієрея. Його
активна позиція не залишалася непоміченою. З 1925 по 1927 р. він був
переслідуваний, засланий до Дерманського монастиря і пробув у заточенні три
роки. Після звільнення у 1928 р. був на парафії Ківерці біля Луцька. Постійно
пропагував відновлення УАПЦ. У 1941–1942 рр. вів переговори у Почаєві з
митрополитом Української Автономної Церкви Олексієм (Громадським) про
об’єднання церков. Підписав 8.10.1942 р. “Акт поєднання”. 17.05.1942 р. владику
Никанора було возведено у сан архієпископа Київського і Чигиринського. У
вересні 1943 р. він був змушений залишити Київ і податися на Захід. Під опікою
митрополита Діонісія перебував у Варшаві до 1944 р., де активізував свою
діяльність у Соборі Єпископів УАПЦ. У 1945 р. змушений був емігрувати через
Словаччину в місто Карлсруе (Німеччина).
У 1947 р. Постановою Собору Єпископів УАПЦ владика Никанор був
обраний заступником митрополита і голови Собору єпископів, а Собор єпископів
у Парижі 1952 р. надав йому титул митрополита УАПЦ в діаспорі, який він
обіймав 16 років. Найважливішою подією за часів перебування митрополита
Никанора очільником УАПЦ на чужині був безперечно Собор УАПЦ, який
відбувся 16–18 грудня 1956 р. в Карлсруе. Цей Собор відбувся під головуванням
Митрополита Никанора і прийняв низку важливих постанов, зокрема, затвердив
новий статут УАПЦ на чужині.
Крім своєї архіпастирської діяльності митрополит був з 1948 р. головою
Богословсько-Наукового Інституту УАПЦ. З появою журналу «Рідна Церква» з
вересня 1952 р. очолював як митрополит УАПЦ його редакційну колегію. Під
редакцією митрополита Никанора вийшов у 1949 р. Служебник, а в 1950 р.
Часослов. Крім цього, митрополит Никанор написав і видав такі праці, як
«Догматично-канонічний устрій Вселенської Православної Церкви», «Історія
Дерманського монастиря», «Старі церковні звичаї на Волині» та ряд інших
праць, що їх друкував під різними псевдонімами в різних журналах. Митрополит
Никанор мав високу богословську освіту.
Він був великим знавцем канонічного права та інших богословських
дисциплін. Він вміло поєднував старі українські православні церковні традиції із
сучасністю. Це був найкращий представник нашого старого духовенства ще
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дореволюційних часів, великий український патріот, що повністю себе віддав на
служіння своїй Українській Православній Церкві.
Митрополит Никанор спочив уночі з 20 на 21 березня 1969 р. в м. Карлсруе.
Редактор журналу «Богословський вісник» і «Рідна Церква», видань
«Служебника» (1949 р.) і «Часослова» (1950 р.). Автор праць «Догматичноканонічний устрій Вселенської Православної Церкви», «Історія Дерманського
монастиря» (обидві – 1948 р.), «Старі церковні звичаї на Волині» (1950), статей
на церковні й історично-краєзнавчі теми.
«Прот. Никанор Абрамович – це один з найкращих могикан нашого
старого Волинського духівництва, який приніс зі старих традицій все найкраще в
нові часи – часи УАПЦ…» [5, с. 5-6], – таку характеристику йому дають у статті,
що була надрукована у часописі «Рідна Церква» в 1954 р. офіційному органі
Вищого Церковного Управління УАПЦ в діаспорі.
«На закінчення цього біографічного нарису, що написаний до
двадцятиліття з дня висвячення Владики Ніканора на Єпископа, тобто ювілею
його двадцятирічного Архипастирського служіння, наводимо найбільш може
характеристичну оцінку цієї діяльности й важливости факту канонічної хіротонії
Владики Митрополита, що їх висловив у свойому листі до Владики з дня 4
серпня 1958 року визначний сучасний український православний богослов і
історик Української Православної Церкви проф. І. Ф. Власовський. У цьому
листі, що зберігається в архіві Митрополії УАПЦ, він пише: «Архиєрейське
Ваше служіння не було, як колись до революції 1917 р., духовною кар'єрою,
становищем в Російській Церкві рівним губернаторському в державній
адміністрації, а дійсно подвигом, подібним першохристиянському апостольському, в небезпеках в дорогах, в небезпеках від земляків, в небезпеках у містах, в
небезпеках між лжебратами, в труді й біді, часто в недосипанні, в голоді й спразі,
часто в постах, у холоді й наготі... (2 Кор. ХІ, 26-27). В часах страшної завірюхи
другої світової війни наступило це служіння і було воно пов'язане з крайньою
потребою в житті рідного Вам українського православного народу, потребою у
відновленні національної ієрархії УАПЦеркви і самої Церкви тієї, знищеної
безбожним совєтським режимом в Україні в 30-х роках ХХ віку. Ви були, після
єпископської хіротонії в Пинську, делеговані з тією метою до столиці України
Києва і з честю те завдання відновлення українського православного життя, в
боротьбі з супротивниками нашої Церкви, виконали, що увійшло вже в аннали
історії нашої Церкви» [11, с.73-74], – підсумовує життєвий шлях як подвижницький прот. А. Дублянський у книзі, яку присвятив 20-річчю архіпастирського
служіння митрополита Никанора (Абрамовича).
Розглянемо безпосередньо самі події Почаївського з’їзду жовтня 1921 р. і
україномовної літургії.
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Справа розмосковлення богослужіння викликала на з'їзді жваву дискусію,
в ході якої було ухвалено: доручити доповідачеві в цій справі, яким був голова
з'їзду прот. Н. Абрамович, відправити в Свято-Троїцькому Почаївському соборі
Службу Божу на українській мові, яка б показала, чи цією мовою можна відправляти богослужіння. Ось як описує це прот. А. Дублянський у книзі «Тернистим шляхом. Життя митрополита Никанора Абрамовича»: «Було зорганізовано
нашвидко український хор під керуванням о. Миколи Квасницького. Службу
Божу правив прот. Н. Абрамович з своїм дияконом Іваном Залуським. Собор був
набитий учасниками З'їзду, лаврськими ченцями і селянами містечка Почаєва та
околиць, що, прочувши про „новину", посунули до Лаври. Все це з захопленням
уважало на кожне слово молитви і співу, бо ж від вражіння мала бути залежною
на вечірньому засіданні загальна ухвала для єпархії в справі уживання української мови в Богослуженні. «Все було б гаразд, – оповідає митроп. Ніканор, – коли
б не те, що я, за звичкою, не поминав московського патріярха, а лише тут
присутнього єпископа Діонисія. Зауваживши брак поминання московського
патріярха, монашество підняло в соборі такий репет, що не стало чутно й
відправи. Розмахуючи в розпачі руками, ченці гукали: «Церковь обезглавілі!»...
Але вийшов тут старий схимник і, схопивши збанок зо свяченою водою та
кропило, повиганяв з собору крикунів: «Бес вошел в тебя, брате!». По скінченні
Служби учасники З'їзду розійшлись на спочинок, а єпископ Діонисій прислав до
мене прот. Громадського з попередженням, що на вечірньому засіданні
монашество збирається виступити проти непоминання московського патріярха. Я
просив заспокоїти владику і сказати, що все буде добре. На вечірньому засіданні
від імени монашества виступив архимандрит Дамаскин з «Книгою правил» в
руках і, зачитавши прав. 13 Двукр. Конст. Собору, вніс протест проти
непоминання в Лаврі законного патріярха. Присутні на нараді ченці, на чолі з
відомим ієром. Тихоном Шараповим (р. 1919 був укр. владою вивезений з
Почаєва разом з архим. Віталієм до Бучача, де в уніят. манастирі перебував з
митроп. Антонієм і архиєп. Євлогієм. І. В.), підняли знову галас, бажаючи зірвати
З'їзд. Єп. Діонисій доручив мені дати відповідь на обвинувачування. Я відповів
коротко: «Практика Константинопольської Церкви, якої канонічним правилом
користався тут архимандрит, приписує поминати патріярха лише єпископам
Церкви, а священики там, за звичаєм, поминають лише свого правлячого
єпископа. Тому я маю слушність, коли не помянув того, кого не зобов'язаний був
поминати. Але нехай пояснять мені монахи, на якій підставі вони самі не
поминають свого правлячого єпископа, тут присутнього владику Діонисія?..». Це
зачепило за живе єпископа Діонисія, і він з обуренням почав докоряти монахам
за їх лукавство і лицемір'я. Монахи змушені були покинути залю, і нарада
прийняла після того діловий характер» [11, с. 49-50].
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Події й рішення Почаївського єпархіального з’їзду – це були перші кроки і
здобутки православних українців Волині в напрямку до консолідації своїх сил та
здобуття власної української православної ієрархії та зрозумілого богослужіння.
Згодом 16 червня та 14 грудня 1922 р. рекомендації Почаївського з’їзду
були винесені на розгляд Синоду Православної церкви Польщі (ПЦП).
Незважаючи на засилля в Синоді та інших управлінських структурах церкви
духівників білогвардійського походження, 3 вересня 1924 р. Синод усе ж схвалив
постанову про дозвіл православним віруючим української, білоруської, польської
та чеської національностей вести богослужби, богословські читання, навчання,
проповіді та бесіди у їхніх мовах [19, с. 341].
Однак подібні дозволи на вживання національних мов у богослужбах
особливо не позначилися на реальному житті Церкви. Практично більшість
священників просто не мала українського тексту богослужб, не мала його майже
половина служителів православного віросповідання західних повітів губернії.
На середину 20-х років на всю Волинь було всього близько 20 парафій, у
яких богослужби велися українською мовою. Це Хрестовоздвиженська церква в
Луцьку (о. Павло Пащевський), Благовіщенська в Ковелі (о. Іван Губа), Успенський собор у Володимирі (о. Павло Табінський) та церква св. Миколая в тому ж
місті, а також понад десять парафій у селах. Відомі спроби запровадження
богослужб українською мовою в церквах сіл Воютин Луцького повіту, Боремне
Дубенського повіту, Милостів і Тудорів Рівненського повіту та інших. З ініціативи парафіян, не раз всупереч священникам чи дякам, церковні хористи супроводжували церковнослов’янську відправу священника українським церковним
співом [11; 14; 19]. На ґрунті самочинної ініціативи пастви, яка вимагала
українських богослужб, іноді доходило до взаємного протиборства в парафіях,
найчастіше між паствою та священнослужителями.
«Так, 7 квітня 1927 р. проросійські елементи намагались зірвати відправу
українською мовою в Благовіщенському соборі Луцька. Спір дійшов аж до
воєводи, який дозволив отцю Широцькому провести українську відправу.
В липні того ж року на храмовому святі у с. Милостів Рівненського повіту
за участю п’яти священників із селянської хати до церкви переносили чудотворну ікону Божої Матері. Люди жадали української відправи, але священики за
почином диякона Ясеницького співали церковнослов’янською. На щастя, хор
став співати українською. Люди заспокоїлися. Всі були дуже задоволені, коли
молодий священник Якимович виголосив українською мовою проповідь.
На одній з передріздвяних богослужб у церкві с. Новомильськ Здолбунівського повіту хор, усупереч своєму керівнику, почав співати українською мовою.
Хором керувала донька отця Долинського, який вимагав церковнослов’янського
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співу. Регентша закричала: «Никаких украинских, а петь по-славянски. А то
выведу из церкви».
На вимогу віруючих с. Маціїв Ковельського повіту відправляти богослужби українською мовою отець Володимир Соколовський відповідав: «Як
прикажуть, тоді буду правити українською». Такі виправдання священників були
і в багатьох інших громадах» [17,19].
Масовий рух православних вірян за впровадження української мови в
богослужіння був одним з напрямків національного відродження волинян, поряд
з такими формами, як розширення мережі Товариства «Просвіта» в містах і селах
краю, відзначення в громадах шевченківських днів, використання на національні
заходи грошей, зібраних під час колядування, збір коштів на будівництва
Народних домів, «Рідну школу» та ін.
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протоієрей Віталій КУЗІН,
кандидат наук із богослов’я,
проректор Рівненської духовної семінарії
ПРОФЕСОР МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ КОБРИН ТА ЙОГО
БІБЛІЙНО-БОГОСЛОВСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
«ДЕНЬ ОЧИЩЕННЯ В СТАРОМУ ЗАВІТІ»
17 квітня 2021 року виповнилося 65 років з дня упокоєння Михайла
Петровича Кобрина. Він покинув цей земний світ у досить поважному віці – у 85
років, що є дуже знаковим у християнському житті, адже цей вік, як говорить
Святе Письмо, є нагородою від Бога за важку і наполегливу працю: «днів нашого
віку – сімдесят років; якщо ж у силі, – то вісімдесят років; і більшість із них –
важка праця і страждання» (Пс. 89: 10).
Народився Михайло Петрович Кобрин на історичній українській землі, у
селі Стенжиця-Надвепшанська на Холмщині, котра на сході межувала з
Волинню, на півночі з Підляшшям, на півдні з Галичиною, на заході з сучасним
Люблінським воєводством у Польщі. На той час ці території входили до
Російської імперії, а Холмщина була в адміністративному складі Люблінської
губернії [6].
Як тоді, так і зараз це село є невеликим, в ньому проживає до 300 людей,
до 1998 р. воно знаходилося в Холмському воєводстві, після в Люблінському.
Причиною цьому є адміністративна реформа, котра стерла топографічні ознаки,
що вказували на етнічну приналежність до України цієї зараз польської території.
За юліанським календарем Михайло Кобрин народився 21 жовтня, за
новим стилем 2 листопада 1871 р. у сім’ї селян. Соціальний стан сім’ї дозволяв
юнакові отримати освіту тільки в православних духовних закладах Російської
імперії. В 1893 році він з відзнакою завершує Холмську Духовну семінарію, за
направленням вступає до Московської Духовної академії, котру завершує в
1897 р., захистивши успішно магістерську дисертацію [6].
У системі православної богословської академічної науки Російської імперії
за уставом навчання в духовних академіях від 1869 р. студентам після трьох
років навчання присвоювалася степінь кандидата богослов’я, після чотирьох
років, тобто курсів, – ступінь магістра богослов’я. Далі був ступінь доктора
богослов’я, котрий мали захищати тільки випускники зі ступенем магістра
богослов’я.
Науковий ступінь магістра богослов’я випускник Духовної академії
М.П. Кобрин отримав після успішного захисту дисертації на тему: «День
очищення в Старому Завіті». Це наукове дослідження було високо оцінено
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тогочасною православною науковою спільнотою, бо вважалося єдиною для того
часу найкращою біблійною археологічною науковою розвідкою з історії
єврейського народу старозавітного періоду. Дисертація тримала дуже позитивні
відгуки рецензентів, що надало автору значного авторитету в церковному
богословському середовищі. Молодому й перспективному богослову-науковцю
запропонували викладання в Санкт-Петербурзькій Духовній академії або високу
духовну посаду в Тифліській Духовній семінарії (зараз місто Тбілісі в Грузії).
Від цих пропозицій він відмовився, забажавши повернутися на
батьківщину, що не сподобалося синодальному керівництву Церкви. В 1897 р.
М.П. Кобрин одружується з донькою православного священника з Холмщини
Олександрою Герштанською. В шлюбі подружжя народило шестеро дітей. Через
два роки, в 1899, він отримує призначення на викладацьку роботу до рідної
Холмської Духовної семінарії на кафедру церковної історії спеціалістом з історії
церковних розколів, католицизму, діяльності уніатської церкви в Україні та
викривального (порівняльного) богослов’я.
Очевидно, російське православне імперське керівництво Церкви розуміло
національний патріотичний дух Кобрина, в такий спосіб через зміну його
наукового фаху прагнуло переформатувати його особистісний дослідницький
потенціал. Протягом п’яти років викладацької діяльності в Холмській Духовній
семінарії він продуктивно працює над вдосконаленням навчальних програм з
історії Православної Церкви у Західній Україні, історії церковних уній та впливу
католицизму на православ’я. Результатом його праці стала виправлена навчальна
програма у співавторстві «Типова програма уроків з історії католицтва й унії у
західній частині Російської імперії та викриття так званого уніатства», видана
1904 р. А також такі наукові дослідження: «Короткий історичний нарис
колонізації Західноруського краю та її наслідки для Холмської Русі», виданій у
Варшаві в 1902 р.; «Православна російська місія в Холмській Русі», видана також
у Варшаві 1904 р. У цей період також було видано його статті «Неправда
католицького вчення про непорочне зачаття Пресвятої Богородиці» та «Життя
селян у неволі і на волі». За його «вірне служіння імперії» в 1902 році була
видана його найбільша наукова робота, котра не втратила своєї актуальності й
досі, – «День очищення у Старому Завіті. Біблійне-археологічне дослідження.
Холм, 1902 р.» [6].
З 1904 року Михайло Кобрин частково повертається до біблійних наук та
дослідження Біблії, викладає у семінарії древньоєврейську та древньогрецьку
мови, читає курси з перекладу Біблії та біблійної археології. Наслідки революції
в Російській імперії 1905-1907 рр. спричинили національний, соціальний та
культурний підйом в імперському суспільстві, й активним учасником цього руху
на Холмщині стає Кобрин. Його обирають головою «Народно-просвітницького
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товариства Холмської Русі», котре прагне відродити українську культуру на
Холмщині та відокремити її від польського національного католицького впливу
[6].
Під керівництвом Кобрина товариство займається виданням часописів та
різної літератури, в якій публікувалися статті, дослідження про історію
Холмщини як української землі, твори видатних українських поетів і
письменників, а також фольклор і традиції місцевого населення. Зокрема, в цей
період він починає виношувати ідею перекладу Біблії українською мовою, адже
товариство друкувало твори Пантелеймона Куліша, котрий був одним з перших
перекладачів першої повної версії української Біблії.
Здійснити такий свій задум у тогочасних умовах він не зміг, для нього
важливим стало відокремлення Холмщини як окремої губернії, котра не входила
б до управління варшавського генерал-губернаторства. Кобрин був членом
делегації до Державної Думи від Холмщини в 1910 р., котра за підтримки
православного духовенства й холмської інтелігенції домоглася від царського
уряду відповідного розмежування 23 червня 1912 р.
Як активний учасник громадського руху Холмщини до Першої світової
війни, він працював над економічним розвитком свого краю, заснувавши з
іншими активістами «Холмське сільськогосподарське товариство взаємного
кредиту». З метою фінансування господарської діяльності селян Холмщини, для
закупівлі ними землі, сільськогосподарської техніки, інших необхідних для
господарювання засобів.
З початком першої світової війни, в результаті чого російська армія була
змушена відступити з території Польщі та Західної України, Холмська Духовна
семінарія і Товариство взаємного кредиту були евакуйовані до Москви. Навіть у
тих скрутних умовах Кобрин намагався продовжувати діяльність товариства,
хоча через економічну кризу безрезультатно, проте йому вдалося зберегти все
майно, документацію й накопичені кошти. Це все пізніше більшовицька влада
передала Польській Республіці (1918-1939 рр.), до котрої увійшла Холмщина з
іншими територіями Західної України [6].
На 1915-1922 рр. припадає діяльність М.П. Кобрина у Москві, за цей час
Холмська семінарія припинила свою діяльність, а після більшовицького
перевороту й захоплення влади 7 листопада 1917 року заробляти на утримання
сім’ї викладанням в духовній школі стало взагалі неможливо. Він перебивається
різним заробітком, але більший час працював у «Сибірському банку» [6].
В 1921 р. він повертається з сім’єю на Західну Україну, на ту частину
території, котра відійшла до складу Польської Республіки або Другої Речі
Посполитої (1918-1939 рр.). Польський уряд заборонив відновлення діяльності
Холмської Духовної семінарії на Холмщині, але дозволив її переведення та
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відкриття в Крем’янці (місто Тернопільській області). Тому з Холму в 1922 р.
М.П. Кобрин з сім’єю переїздить сюди, і в семінарії викладає такі предмети:
Священне Писання Нового Завіту, порівняльне та догматичне богослов’я,
філософію. Займається перекладацькою діяльністю, перекладаючи на українську
мову богослужбову, богословську літературу, книги Священного Писання, а
також пише багато публікацій та наукових статей.
Молода помісна Польська Православна Церква, велику частину вірян
котрої становили українці, потребувала багато україномовної літератури. І
Кобрин фактично був одним з ініціаторів українізації церковного життя й
православного богослужіння. Навіть за віком вийшовши на пенсію в 1931 р., він
продовжує активно працювати у громадському житті Польської Православної
Церкви, і в цей час він задумує здійснити переклад всієї Біблії на тогочасну
українську мову. Прекрасно знаючи древні мови – іврит, грецьку й латину, в цей
період у Крем’янці він перекладає й потім видає: Апостол (богослужбове
зібрання послань ап. Павла, соборних послань і Книги Діяння святих апостолів);
Малий Октоїх, Часослов, Літургію святителя Василія Великого, Літургію
Ранішеосвячених Дарів, Псалтир [6].
Особливе місце в його богословській перекладацькій діяльності займає
доповідь «Про мову богослуження», котру він виклав в 1930 р. у Варшаві на
засідання комісії з питання запровадження української мови за богослужінням
при Синоді Православної Церкви в Польщі. Доповідь професора М.П. Кобрина
мала великий вплив на тогочасну православну громадськість, адже в ній автор
розглянув усі наявні недоліки богослужіння старослов’янською мовою. Текст
цієї доповіді був перевиданий у Рівному 2004 року як окрема наукова праця
автора, котра не втрачає своєї важливості й актуальності в поясненні
незрозумілості, застарілості, відчуженості церковнослов’янської мови перед
живою сучасною українською мовою [5, 12].
Проте польський уряд був шовіністично налаштований проводити
поступове ополячення й окатоличення українців. Питання видання української
богослужбової літератури й перекладу Біблії часто затримувалося, але Кобрин
наполегливо боровся за відродження української культури та українського
православ’я.
В 1934 р. він, перебуваючи на пенсії, погоджується на прохання людей
стати директором української гімназії в Крем’янці. Польський уряд відмовлявся
фінансувати українську школу, гімназія могла діяти тільки як приватна
організація за кошти батьків учнів, які в ній навчалися. Гімназія проіснувала до
1938 року, цьогоріч почався і наступ польської влади на Православну Церкву, в
православних українців забиралися або закривалися храми, зменшувалася
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кількість парафій, українським священникам заборонялося служити богослужіння рідною мовою.
Михайло Кобрин виступив проти такої внутрішньої політики польського
ряду, його як українського націоналіста арештували й у віці 68 років, ув’язнили в
концтаборі «Береза Картузька». Тільки швидкий розгром польської армії
військами Третього рейху у вересні 1939 року призвів до того, що ув’язнені
змогли втекти. Таким чином, він повернувся до Крем’янця, потім в 1943 р.
оселився у Львові, де проживали його діти [6].
До окупації Заходу України радянськими військами він активно
підтримував автокефальний церковний рух, продовжуючи писати богословські
статті, наукові роботи й перекладати. З поверненням комуністичної влади
відбулося повернення Московської Патріархії Російської Православної Церкви,
котра хоч і не була йому чужою, проте не рідною за національною приналежністю. Але професор Кобрин, щоб вижити у важкі післявоєнні роки, був змушений працювати в журналі Львівської єпархії «Єпархіальний вісник», пізніше цей
часопис називався «Православний вісник», в 1947-1955 рр. За цей час він написав
24 статті богословського та історичного змісту. Варто зазначити, що навіть у
похилому віці його статті завжди були актуальними й важливим для відродження
православної віри в Україні за комуністичного атеїстичного режиму [6].
17 квітня 1956 р. відданий син Холмщини, вчений-богослов, перекладач,
сходознавець-юдаїст, лінгвіст-перекладач, людина високого інтелекту з енциклопедичним розумом покинув цей земний світ. Він був похований на Личаківському кладовищі у Львові.
Все своє життя Кобрин був справжнім християнином, який не зраджував
істинності християнської віри, і патріотом свого народу, котрий служив Україні
ціною власного життя та сімейного добробуту. Він відмовився від престижної
посади викладача у Варшавському університеті, де від нього вимагали викладати
польською мовою. Не прийняв пропозицію американських сектантів про
переклад їм «власної Біблії» з древніх мов, за цю роботу йому пропонували виїзд
до США, високу зарплату та прекрасне утримання сім’ї. Хоча до кінця його
життя сім’я Кобрина жила скромно, бо часто за власні кошти він видавав свої
переклади й праці, особливо під час заборони польським урядом україномовної
літератури [6].
Цікавість до постаті М.П. Кобрина в Україні з кожним роком зростає, адже
талант, даний Богом, неможливо приховувати, він є дією благодаті Святого Духа,
котра завжди проростає, долаючи століття та цілі епохи. Більшість інформації
про цього видатного вченого, богослова й інтелектуала, котрий володів
усесторонніми розумовими здібностями, подається переважно російською
мовою. Це невелика частина оманливості, в російських джерелах чітко
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прописано, що Михайло Петрович Кобрин за походженням був українцем, але
належить до видатних синів російського народу, російської культури й
російського православ´я. Наприклад, така характеристика його життя й
діяльності подана священником Російської Православної Церкви Максимом
Массалітіним у статті «Пам´яті Михаїла Петровича Кобрина» [6], де вказано, що
він був вірним сином російського православ’я, боровся з розкольниками Церкви
в Україні та уніатами на Західній Русі, там де він народився й проживав більшу
частину свого життя.
Дана характеристика його богословської та церковно-історичної вченості є
неповною, адже, як православний вчений-богослов, Кобрин сформувався через
дослідження книг Слова Божого. І наукове богословське вивчення Священного
Писання Старого та Нового Завітів ним відбулося під час навчання у семінарії й
академії, котре він завершив, захистивши дисертацію «День очищення у Старому
Завіті. Біблійне-археологічне дослідження». Ця наукова праця була дуже високо
оцінена тогочасними вченими православного напрямку вивчення Біблії, але і досі
не втрачає своєї значущості, нерідко можна у сучасних наукових дослідженнях
помітити посилання на цю роботу.
Очевидно, напрям дослідження Біблії в православному богослов’ї, котрий
обрав М.П. Кобрин, був добре запланованим. Українська національна церковна
культура могла відродитися тільки завдяки появі власного перекладу книг Слова
Божого українською мовою. Задум перекласти Біблію на доступну розмовну
українську мову він виношував все своє життя. Хоч цей намір не вдався, за
винятком перекладу богослужбових біблійних текстів, але він частину своїх
досліджень присвячував біблійній герменевтиці та ісагогіці. Про це свідчать такі
його публікації: «Священне Передання» і «Про Священне Писання або Біблію».
Ці дослідження були написані й видані до Другої світової війни, потім
перевидавалися, доповнювалися, але найважливішим біблійним дослідженням є
його магістерська робота, присвячена старозавітній практиці релігійного ритуалу
в День очищення [6].
У старозавітній Церкві «День очищення», древньоєврейською мовою «Йом
кіпур», був найважливішим святом. Цей день біблійним Ізраїлем називався ще
«день викуплення», «день судний», це був час загального прощення гріхів
обраного народу, під час його святкування тривав строгий піст і покаяння. Щоб
народ усвідомлював значення Дня очищення, пророк Мойсей у постановах про
святкування (Лев. 16), вказував дотримуватися абсолютного спокою, подібно до
святкування суботнього дня. Право звершувати богослужіння мав тільки
первосвященник, який приносив жертву від всього народу, представляв
всезагальне покаяння народу перед козлом відпущення – азазелем, а потім цю
тварину відводили до пустелі. З цього дня старозавітній Ізраїль раз на 50 років
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звіщав початок Ювілейного року (Лев. 25: 9-10). Про святкування Дня очищення
більше ніде, крім 16 розділу Книги Левіт, не згадується, для критики священного
походження Біблії це створює підставу звинувачення, що це свято не відноситься
до часу пророка Мойсея. День очищення виникнув пізніше, в епоху Другого
Єрусалимського храму після вавилонського полону, коли в древньоєврейському
народі з’явилася ідея покаяння за невиконання завіту з Богом [2].
Але важливою особливістю святкування цього дня є така обставина, що
тільки на цей день первосвященник входив у Святеє святих, де молився за народ,
виконуючи спеціальні священнодійства [2]. І спокутування гріхів народу в цей
день було важливим для всіх поколінь народу ізраїльського до часу пришестя
Господа Ісуса Христа, через що про це свято, правда коротко, з острахом на його
надзвичайне значення, згадують тільки окремі книги Старого Завіту (Неєм 9. 1-3)
та (Сир 50: 5-21), а також детально описано у новозавітній книзі – Послання до
євреїв ап. Павла (Євр. 6-9). З даних біблійних посилань зрозуміло, що головне
значення свята Дня очищення викладається у такій цитаті: «і очистить святилище
від нечистот синів Ізраїлевих і від злочинів їхніх, в усіх гріхах їхніх» (Лев. 16:
16). Це вказує, що День очищення очищав усіх членів старозавітної Церкву від
гріха, не у новозавітному значенні, бо не було ще викупної жертви Спасителя
Ісуса Христа. Народ не звільнявся від гріха, це стало можливим тільки у Церкві
Христовій, народ розумів, що гріх – це не чистота людини перед Богом, тому
народ очищався тим, що це усвідомлював через принесення жертви й смерті
козла відпущення. В цій події очищення гріх мав значення не особисте, а
колективне, бо весь народ відповідав і засвідчував, що є грішний, тому потребує
звільнення від гріха через відокремлення від усього гріховного [3, 715].
Досліджуючи феномен містичної обрядовості й ритуальності святкування
Дня очищення ізраїльським народом у Старому Завіті, Кобрин відразу вказує вже
на початку роботи, що головна тема цього дня і всіх релігійних постанов була в
тому, щоб навчити старозавітне людство повернутися до богоподібності, до
стану святості, джерелом котрого є Бог: «Святі будьте, бо святий Я, Господь Бог
ваш» (Лев. 19: 2).
І найбільш яскравим прикладом покликання до святості з Богом був День
очищення, старозавітні звичайні кровні жертви не могли дати розуміння
прагнути увійти до святості з Богом. Кровні жертви, котрі приносили тільки
цього дня, вказували на звільнення ізраїльського народу від гріха, бо їхня мета і
призначення були різними за своїм ритуальним змістом.
Кобрин звертає увагу, що бажання здійснити таке дослідження було
викликане богословським змістом цього свята. В подібному стилі написано
західні дослідження про цю подію, котрі не розкривають її суть і богословські
мотиви. Про це наголошує дослідник перед початком викладу основної частини
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роботи: «принесені в цей день жертви звільняли єврейський народ від рабства
гріха. День очищення був таким днем, коли євреї отримували засоби для наближення до свого ідеалу» [4, 10]. Автор, таким чином, вказує, що прагне цілісно
дослідити явище «Дня очищення» не тільки з історичного й археологічного
погляду, але й викласти богословську складову цього свята в історії старозавітної
віри.
Отже, Кобрин будує дослідження за такою хронологією, поділяючи
святкування Дня очищення на три періоди: перший, тривав від пророка Мойсея
до вавилонського полону і виконувався згідно з постановою 16-го розділу Книги
Левіт; другий період тривав від побудови Другого храму до його зруйнування в
70 р. по Р.Х.; третій період розпочався від зруйнування Єрусалимського храму до
сучасного юдаїзму. Під час другого періоду святкування цього дня почало
змінюватися серед ізраїльського народу, але суттєві зміни відбулися вже під час
третього періоду, коли з’явився сучасний юдаїзм. У цей період неможливо вже
було приносити жертви через відсутність храму, єврейський народ реформував
святкування Дня очищення, залишивши тільки спеціальні молитви й
благословення. Розглядати третій період Кобрин відмовляється, вважаючи, що
він не має вже нічого спільного зі старозавітною біблійною традицією.
І ставлячи перед собою наукову мету дослідження, він говорить: «Завдання
нашого дослідження – детально пояснити церемонії дня очищення, вказати їх
значення, а також вказати походження і значення самого дня очищення» [4, III].
Враховуючи, що західна критика Біблії вважала на той час, що 16-й розділ Книги
Левіт є пізнішою підробкою й вставкою, він доводить її автентичне походження з
усією книгою, пояснюючи древність слова «азазель». Використовує для
проведення дослідження історичний та екзегетичний методи, котрі допомагають
пояснити зміст кожного важливого біблійного вірша чи тексту. Джерелами
дослідження є видання Біблій древніми мовами, особливо Біблія Гебраїка –
критичне видання текстів Старого Завіту древньоєврейською мовою, трактати
Талмуду, твори Йосифа Флавія, твори отців і вчителів Церкви, інші джерела та
спеціалізована бібліографія.
Дослідження складається з п’яти розділів, і в першому він доводить
достовірність 16-го розділу Книги Левіт з усією книгою в цілому. Серед усіх
канонічних і неканонічних книг Старого Завіту тільки у Книзі Левіт розповідається про День очищення. Це дало підстави критикам священного походження
Біблії вважати, що цей 16-й розділ був написаний і вставлений у книгу після
вавилонського полону. Кобрин пояснює, що це не може бути аргументом щодо
появи Дня очищення після вавилонського полону. Ця подія не згадується в інших
книга Старого Завіту, бо не була публічною, народ не святкував цей день масово,
як інші тогочасні свята. День очищення був святом священників, народ лише
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споглядав за межами скинії чи храму, не беручи жодної участі, й тому про нього
не згадується в інших старозавітних книгах, хоча святкувався старозавітним
духовенством і особливого значення набув після вавилонського полону. Про
святкування Дня очищення з точним дотриманням усіх постанов Закону Мойсея
згадують у своїх творах юдейський філософ Філон Александрійський та історик
Йосиф Флавій. Вони описують святкування усіх старозавітних свят, бо після
вавилонського полону народ ізраїльський проявив надзвичайну ревність до віри
й виконання Закону Мойсея, надаючи святам спокутувального значення за
попередні гріхи своїх предків.
Кобрин, доводячи, що День очищення з’явився з Богоодкровенним
законодавством пророка Мойсея, спростовує аргументи західної біблійної
критика такими поясненнями: 1) День очищення є днем звільнення народу від
гріха, коли народ розуміє святість Божу й усвідомлює свій гріх, що не могло не
бути під час звільнення з єгипетського рабства; 2) надання Дню очищення
особливого значення за часів пророка-первосвященника Ездри у IV ст. відбулося
під впливом покаяння народу за гріх і прагнення пізнати святість Божу, котра
свідчила про істинність віри старозавітного Ізраїлю перед язичницькими
народами [4, 28-29].
У другому розділі він переходить до аналізу слова «азазель», вказуючи, що
це поняття використовується тільки в Книзі Левіт і в 16-му розділі. Навіть в цій
частині книги слово «азазель» зустрічається тільки чотири рази, але не пояснюється семантика цієї назви, ні його релігійне походження й призначення [4, 47]. У
16-му розділі Книги Левіт слово «азазель» вживається у такому тексті: «і кине
Аарон щодо обох козлів жереби: один жереб для Господа, а інший жереб для
відпущення; і приведе Аарон козла, на якого випав жереб для Господа, і принесе
його в жертву за гріх, а козла, на якого випав жереб для відпущення, поставить
живого перед Господом, щоб звершити над ним очищення і відіслати його в пустелю для відпущення і щоб він поніс на собі їхні беззаконня в землю непрохідну»
(Лев. 16: 8-10); «І той, хто відводив козла для відпущення, повинен вимити одежу
свою, омити тіло своє водою, і потім може ввійти у стан» (Лев. 16: 26).
Щоб пояснити значення поняття «азазель», М.П. Кобрин спочатку
класифікує наукові погляди щодо цієї проблеми, розподіляючи їх на чотири
частини: перша частина – пояснює цим словом місце, куди відводився козел
відпущення; друга частина – позначає ним козла відпущення, котрий відсилався
в пустелю; третя частина – позначає дію відведення козла у пустелю; четверта
частина, доводить, що азазель – злий дух, до якого відводили козла, навантаженого гріхами.
Представники першої версії стверджують, що «азазель» означає місце,
куди відводився козел відпущення. Це, очевидно, була скеля, з котрої скидався
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козел, і вона була недалеко від гори Сінай. Пізніше під цим словом стали розуміти будь-яке місце у пустелі, де козел відпущення міг загинути чи бути вбитим.
Метою відправлення козла відпущення до пустелі було вказати людству
про його відокремленість і віддаленість від гріха. І щоб тварина не поверталася,
що нерідко бувало, за нею слідувала людина чи група осіб, які скидали його зі
скелі чи урвища. На це вказує 22-й вірш 16-го розділу: «і понесе козел на собі всі
беззаконня їхні у землю непрохідну, і пустить він козла в пустелю». Цей козел
вважався жертовною твариною за гріх, він не міг через це залишатися живим і
повертатися назад до людей. Якщо перший козел помирав на жертовнику як
жертва за гріх всього народу, то другий мав загинути не на жертовнику,
віддалено від народу, як свідчення, що гріх має бути повністю знищений у світі.
За наступним поясненням, слово «азазель» означає саму тварину, тобто
козла – азазеля. Це слово складається з двох граматичних одиниць: іменника
«аз», що в перекладі з древньоєврейської означає «коза», та дієслова «азаль» –
відокремлювати, віддаляти або відпускати. Так це слово перекладено у тексті
грецького перекладу книг Старого Завіту Сетуагінті та в пізніших варіантах
перекладу грекомовних старозавітних книг авторами Акілою й Сіммахом. В
святоотцівській літературі «азазель» означає саме козла, котрий відправлявся до
пустелі як жертва за гріх.
Перед тим, як відправити до пустелі тварину, первосвященник жеребом
визначав, яка буде убита на жертовнику, а яка піде до пустелі. Відповідно, слово
«азазель» не може означати процес відходу тварини до пустелі, тому
послідовники третьої версії пояснення повторюють попередню теорію, вважаючи
не власним поняттям, а фактом процесу та дії, котра відбувається над твариною.
Остання, четверта версія, пояснює слово «азазель», вказуючи на злу істоту –
демона, котрий є противагою Богові. До нього, як нечистої істоти, відсилалися
гріхи народу, гріх є породженням нечестивої істоти, тобто диявола, до нього
посилався козел, що мав ним бути убитим. У період І ст. по Р.Х. це пояснення було
популярним, про це пише Йосиф Флавій, пізніша рабинська література, єретики,
особливо гностики, також вчитель Церкви Оріген. Він прямо говорить у творі
«Проти Цельса», що азазель – це ім’я диявола, котрий спокусив прабатьків в
едемському саду.
Проте професор М.П. Кобрин пояснює, заперечуючи правдивість цієї
версії також, що жертва козла відпущення приносилася за очищення гріхів
народу. Сатана не міг очищати гріхи народу, тому слово «азазель» не можна
відносити до позначення злого духа чи лукавого. Від гріха звільняв тільки Бог,
жертва для Бога мала очищувальну дію, на День очищення приносилося дві
жертви, два козли, як одна жертва Богові. Жертва Богові не могла бути віддана як
жертва для лукавого.
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Після цих усіх пояснень професор М.П. Кобрин далі вказує у третьому
розділі, що традиція святкувати День очищення повністю має збігатися із
змістом 16-го розділу Книги Левіт. Крім 16-го розділу Книги Левіт про
святкування Дня очищення вказується в 23-му розділі 27-му вірші: «також у
дев’ятий день сьомого місяця цього, день очищення, нехай буде у вас священне
зібрання; смиряйте душі ваші і приносьте жертву Господу». Цей текст лише
вказує на важливість дотримання посту цього дня, ні чого не говорить про
значення для старозавітної віри. Але сам День очищення виникає як реакція на
дію двох синів первосвященника Аарона: Надава й Авіуда, котрі принесли у
святилище до Свята святих вогонь чужий, котрий не горів на жертовнику, вогонь
Господній на них зійшов і спалив їх (Лев. 10: 1-3).
Звершувати жертви на День очищення, згідно із 16-м розділом, мав тільки
первосвященник, звичайні священники до звершення цих священнодійств не
допускалися. Із викладу даного біблійного тексту, служіння на день очищення
включає виконання таких послідовних дій: 1) первосвященник входив у
святилище, Свята Святих, тільки раз на рік (Лев. 16: 2); 2) звершував омивання та
одягав чисту спеціальну для цього дня одежу (Лев. 16: 3); 3) вибирали жертовних
тварин (Лев. 16: 5-7), теля і два козли, перша жертва була за очищення
первосвященника, інші для жертви на День очищення; 4) вибирав за жеребом
двох козлів, щоб знати, який буле спалений на жертовнику, а котрий
відправлений до пустелі, саме козел для пустелі називався «азазель»;
5) заколював теля (перед цим читав молитву, котра виникла пізніше), обкурював
святилище і потім окроплював кров’ю сім разів Свята Святих (Лев. 16: 11-14);
6) заколювався козел на жертовнику, і кров його змішувалася з кров’ю тельця,
котрою також кропили святилище і всю скинія сім разів, де мав бути присутній
тільки первосвященник (Лев. 16: 15-19); 7) потім первосвященник приводив
козла й перекладав руками на нього гріхи народу, цей козел стояв напроти скинії,
потім відводився в пустелю (Лев. 16: 20-22); 8) звершувалися обряди омивання
первосвященника, людини, котра відводила козла відпущення, теж омивалася, і
приносилося дві жертви за гріх, які спалювалися за табором, той, хто спалював
потім омивався водою (Лев. 16: 23-28); 9) приносилися святкові жертви, бо День
очищення вважався святом, а після святкових жертвоприношень відбувалася
вечірня жертва всеспалення. Тільки після того, як первосвященник здійснив всі
вказані жертви, свято вважалося завершеним, первосвященник виходив зі скинії,
де його чекав народ, що супроводжував його додому.
Отже, згідно з текстом: «І звершивши очищення святилища, скинії
зібрання і жертовника і очистивши священників, приведе він живого козла, і
покладе Аарон обидві руки свої на голову живого козла, і сповідає над ним усі
беззаконня синів Ізраїлевих і всі злочини їхні і всі гріхи їхні, і покладе їх на
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голову козла, і відішле з призначеною людиною в пустелю: і понесе козел на собі
всі беззаконня їхні у землю непрохідну, і пустить він козла в пустелю» (Лев. 16:
20-22), обряд Дня очищення полягав у тому, щоб на козла відпущення
покладалися руки і сповідувалися гріхи, потім козел відводився у пустелю. І для
народу ізраїльського це означало, що гріхи його прощені та забрані до
невідомого місця. Руки покладалися на голову козла, бо голова вважалася
місцем, звідки зароджувалися всі гріхи, тому, як пояснює Кобрин, вислів «у
пустелю» потрібно перекладати як «для азазеля». Під поняттям «азазель»
потрібно розуміти диявола, котрий перебував у пустелі, згідно із старозавітним
юдейським світоглядом, він був причиною гріха, тому гріхи відсилалися до нього
[4, 130-131].
І козел відпущення сам по собі не очищав від гріхів, він відносив їх до
пустелі, про що говорять 21-22 вірші 16-го розділу Книги Левіт. Гріхи
відсилалися до пустелі з козлом відпущення, тоді, коли вже за них була
принесена жертва першого козла. Відсилання козла відпущення до пустелі
живого, було не жертвою дияволу, а доказом лукавому – азазелю, що народ
увійшов у спілкування з Богом. Гріхи народу прощено, призначення азазеля було
свідченням вірності народу Богові, що народ очистився від гріха й День
очищення є посвячення народу Богові. Цей день святкувався як субота, тобто це
був день абсолютного спокою та умиротворення в народі. Жертовні тварини,
котрі приносилися на День очищення, мали бути без вад і фізичних недоліків.
За пізнішим юдейським переданням, первосвященник готувався сім днів
до звершення Дня очищення. Для цього він усамітнювався в кімнаті при храмі,
не торкався нечистого, читав постанови про служіння на цей день, харчувався
усім, що бажав. Тільки за день до цього він не спав всю ніч, постив, вивчаючи
священні книги. Така обрядовість виникла у часи Другого Єрусалимського
храму, в 16му розділі Книги Левіт про це нічого не говориться.
За пророка Мойсея та за Першого Єрусалимського храму День очищення
відбувався за текстом вказаного розділу. Після вавилонського полону традиція
святкування Дня очищення набула більш урочистої форми, після звершення всіх
священнодій ізраїльський народ відзначав цей день урочистим народним
гулянням та веселощами. Хоча напередодні даного свята був строгий піст, про
який говорить пізніша рабинська література. У часи новозавітної історії тільки
партія-секта садукеїв дотримувалася строгого посту на весь час звершення Дня
очищення.
День очищення потрібно було звершувати після кожного такого святотатства Єрусалимського храму, котре здійснили у скинії сина Аарона. Тільки в
цей день первосвященик мав право входити до Святеє Святих, коли звершувалося загальне очищення народу від гріхів. День очищення завжди святкувався
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сьомого місяця десятого дня, за юдейським переданням, саме цього дня
відбулося падіння в гріх Адама й Єви, потім пророк Мойсей отримав на горі
Сінай другі нові скрижалі з Десятьма Заповідями, напередодні цього дня
відбулося святотатство у скинії синів первосвященика Аарона – Надава й Авіуда.
Втім, це пояснення нічим не підтверджується, крім юдейських талмудичних тлумачень. Правдивим є твердження, що сьомий місяць був суботнім
місяцем, з цього місяця починався суботній та ювілейні роки, святкувалося свято
Кущів, завершувався економічний рік. Після того як народ завершував усі
польові роботи, збирав та впорядковував урожай, відзначався День очищення,
котрий був святом, що вводило народ до святкування інших визначних свят.
Десятий день сьомого місяця вважався першим священним днем кожного місця і
був повнотою, що завершувала перший період місяця. Кожний місяць в
старозавітних євреїв ділився на три декади, кожна з них мала десять днів.
За постановою пророка Мойсея: «І нехай буде це для вас вічною
постановою: у сьомий місяць, в десятий день місяця смиряйте душі ваші і ніякої
справи не робіть, ні тубілець, ні прибулець, що оселився між вами, тому що в цей
день очищають вас, щоб зробити вас чистими від усіх гріхів ваших, щоб ви були
чисті перед лицем Господнім; це субота спокою для вас, смиряйте душі ваші: це
постанова вічна» (Лев. 16: 29-31). Даний зміст тексту вказує, що в цей день був
строгий піст, народ мав перебувати в спокої, посвятити повністю весь час
святкуванню Богові для прощення гріхів. За часів життя пророка Мойсея, на
День очищення до скинії збирався весь народ, включаючи іноплемінників.
Оскільки народ увесь не міг зайти у двір скинії, сюди входив тільки первосвященник. Від усього народу від перекладав гріхи на козла відпущення, а народ
був тільки свідком цього дійства, тому День очищення був тільки святом для
священників.
Послідовність виконання первосвященником богослужіння та принесення
жертв М.П. Кобрин викладає на 169-171 сторінках свого дослідження, вказуючи
в наступному четвертому розділі, що ця подія була встановлена Богом у
Синайській пустелі після гріхопадіння в скинії старших синів Аарона. Він доводить, що святкування Дня очищення було унікальним явищем для Старозавітної
Церкви. Здійснення жертвоприношень у цей день не можна порівнювати з
іншими видами жертв старозавітного богослужіння. Також обрядовість та
священність ритуалів на День очищення не могли бути запозиченими ізраїльським народом з язичницьких релігійних вірувань, особливо з Єгипту.
Критики божественного походження Священного Писання вказують, що
жертви та обряди Дня очищення були використані давніми євреями з релігійної
традиції Стародавнього Єгипту, а саме з культу ідола Тифона. Над жертвою для
цього ідола здійснювали заклинання жерці, щоб його задобрити та
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умилостивити. Як доводить професор Михайло Кобрин, між цим культом і Днем
очищення немає ніякої спільності. На День очищення ізраїльський народ
усвідомлював себе єдиною обраною Богом спільнотою, котра покликана до
святості серед інших народів, що стверджувалося в богослужінні цього дня. На
думку М.П. Кобрина, саме ця святкова подія Дня очищення була тим святом,
встановленим Богом, яке об’єднувало народ після всіх історичних наслідків
розділення. І як говорить дослідник: «кожний ізраїльтянин відчував винуватість
перед Богом, відчував необхідність примирення з Ним, необхідність очищення
від гріхів. Але очищення від гріхів здійснювалося тільки первосвященником,
тільки в одному місці та в один час, і там, де була скинія й Ковчег Завіту.
Кожний ізраїльтянин, де б він не перебував, які б справи його не турбували, був
сповнений спраги духовного полегшення через прощення гріхів і примирення з
Богом. Він ішов до цього місця, де звершувалося очищення гріхів» [4, 191-192].
Особливістю Дня очищення для ізраїльського народу було відчуття
максимальної єдності з Богом, народ не відокремлювався від Бога-Ягве, більше
гріх їх не розділяв. Тільки на цей єдиний день народ збирався в одну громаду і не
відчував будь-якого розділення, адже очищення від гріха потребували всі.
Можливо навіть, що заборона царя ізраїльського Єровоама І (928-907 рр. до Р.Х.)
відвідувати Єрусалимський храм для жертвопринесення стосувалася Дня
очищення (3 Цар. 12: 27). Тільки це свято до вавилонського полону було
обов’язковим для кожного ізраїльтянина. Хоча практично на День очищення не
міг зібратися весь народ, від кожної сім’ї й родини був представник, але до часу
Другого Єрусалимського храму це свято було обов’язковим [4, 193].
Таким чином, за своїм значенням свято Дня очищення мало моральнобогословське та державно-громадське значення. В першому значенні народ
очищався від гріха, примирявся з Богом, для подальшого духовного вдосконалення та зростання віри. Тобто День очищення був станом ідеального життя
народу, за яким він мав бути постійно єдиний з Богом, як про це говорив Господь
Бог устами пророка Мойсея: «Святими будьте, бо святий Я, Господь Бог ваш»
(Лев. 19: 2; Лев. 11: 44-45; Лев. 20: 7).
В історичній практиці народ ізраїльський ніколи не виявляв зразкового
життя згідно із Законом Божим, за що часто був покараний Господом різними
випробуваннями. І щоб народ не забував своєї мети – бути обраним Богом для
спасіння іншого людства, Господь через День очищення дав йому можливість
визнавати свої гріхи та очищатися від гріховного життя.
Проте дослідження М.П. Кобрина доводить, що постанова про День
очищення, викладена в 16-му розділі Книги Левіт, не має жодного натяку на
покаяння, на прощення гріхів. У тексті говориться тільки про очищення від гріха,
що не пов’язувало цей день з іншими жертвами Старого Завіту, але і не
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наближало значення цього свята до новозавітного покаяння. Отже, як доводить
професор Кобрин, День очищення вказував народові, що він має відректися від
гріха, зректися всього, що пов’язано з гріхом, тобто від диявола. Відсилання
козла в пустелю переконувало євреїв Старого Завіту, що вони вірять в Істинного
Бога, котрий відокремлює їх від гріха, чого не було в інших античних релігійних
віруваннях.
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протоієрей Віталій КУЗІН,
кандидат наук із богослов’я,
проректор Рівненської духовної семінарії
ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА ХРОНОЛОГІЯ БІБЛІЙНОЇ ІСТОРІЇ
СТАРОГО ЗАВІТУ
1. Допотопний період людства.
Всесвітній потоп 9-3 тис. років до Р.Х.
Побудова Вавилонської башти 2800-2500 рр.
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2. Період біблійних патріархів або праотців 2000-1600 років до Р.Х.
Авраам (2000-1825 рр.)
1850 р. – поселення Авраама в Ханаані (Палестині)
Ісаaк (1900-1720 рр.)
Яків (1800-1700 рр.)
Йосиф (1750-1640 рр.)
1700-1650 рр. – переселення ізраїльського народу до Єгипту
1600-1500 рр. – звершення історії старозавітних патріархів
1650-1400/1350 рр. – єгипетське рабство ізраїльського народу
3. Період біблійних старозавітних пророків 1400-400 рр. до Р.Х.
Пророк Мойсей (1350-1230 рр.)
1280-1260 – вихід ізраїльського народу з Єгипту
Ісус Навин (1300-1190 рр.)
1240-1220 рр. – перехід через Йордан й вхід у Ханаан
1220/1200-1050 (1045) рр. – період служіння суддів
1125 р. Девора і Варак
1115-1075 рр. суддя Ілія
1075-1033 рр. суддя і пророк Самуїл
Створення монархічного устрою ізраїльського народу,
початок Ізраїльського царства
1050 (1045)-1011(1010) рр. – правління першого царя Саула
1011(1010)-971 рр. – правління царя Давида
971(970)-931(930) рр. – правління Соломона
Розділення Ізраїльського царства на Юдейське та Ізраїльське
Іоахаз (814/813-798 рр.)
Ізраїльське царство
Іоас (798-782/81 рр.)
Ровоам І (931/930-910/909 рр.)
Ієровоам (782/781-753 рр.
Нават (910/909-886/885 рр.)
співправитель з 793/792 р.)
Вааса (909/8-886/85 рр.)
Амос (760 р.)
Іла (886/85-885/84 рр.)
Іона (760 р.)
Завмрій (885/884 р.)
Осія (755-722 рр.)
Фамній (885/884 р.)
Захарія (753-752 рр.)
Амврій (885/884-874/872 рр.)
Селлум (752 р.)
Ахав (874/873-853 рр.) – служіння
Менаім (752-742/741 рр.)
пророка Іллі
Факія (742/741-740/739 рр.)
Охозія (853-852 рр.)
Осія (732/731-723/722 рр.)
Ііуй (841-814/813 рр.) – служіння
пророка Єлисея
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Амасія (796-767 рр.)
Азарія (767-740/739 рр.
співправитель з 791/790 рр.)
Іофам (740/739-732/731 рр.
співправитель з 750 р.)

Юдейське царство
Ровоам (931/930-913 рр.)
Вторгнення фараона Шешонка в
Палестину
Авія (913-911/910 рр.)
Аса (911/910-870/869 рр.)
Іосафат (870/869-848 рр.
співправитель з 873/872 р.)
Іорам (848-841 рр. співправитель з
853 р.)
Охозія (841 р.)
Гофолія (841-835 рр.)
Іоас (835-796 рр.)

Ассирійський полон ізраїльського народу 732-722 рр.
Ассирійський цар Тіглатпаласар III (745-727 рр.) відродив могутню
Ассирійську імперію. В 734 р. він розбиває коаліцію проти ассирійців царя
Дамаску Реціна (Різона ІІ сирійського царя) (4 Цар. 15: 37), ізраїльського царя
Факію, царя Гази й Едому. Вступити у союз проти ассирійців пропонували вони і
царю юдейському Ахазу, він відмовився. Тоді Рецін і Факія вторглися в Юдею,
обложили Єрусалим, Ахаз попросив допомоги у Тіглатпаласара, котрий в 734
році завдав нищівної поразки їм.
В 732 р. ассирійці захопили Дамаск, Рецін був страчений, замість Факії
царем став ставленик ассирійців Осія. З цього часу починається Ассирійський
полон північних колін ізраїльського народу (4 Цар. 15: 29).
В 724 р. ізраїльський цар Осія в союзі з Єгиптом повстає проти ассирійців.
Цар Салманасар V (727-722 рр.) наступає на Ізраїльське царство, єгипетська
армія не приходить на допомогу, і в 722 р. Самарія після трирічної облоги падає,
цар Осія й народ відводяться у полон. Останніх полонених було забрано за царя
ассирійського Саргона ІІ в 720 р. приблизно у полон було відведено цього разу
27 290 осіб.
Юдейське царство зберегло свою незалежність, ставши союзником Ассирії
проти Єгипту. В 701 році проти ассирійців за підтримки єгипетських фараонів
постали 15 підкорених ними держав, це було населення Сирії, Фінікії й
Палестини, куди приєдналося Юдейське царство. Ці підкорені народи були не
задоволені податковою політикою ассирійців, але ассирійський цар Сіннахеріб
(705-681 рр.) швидко розбив армію повсталих, вторгся у Палестину та обложив
Єрусалим. Щоб зупинити завоювання країни, цар Єзекія сплатив ассирійцям
велику суму золота та срібла, взявши їх з храму Господнього (4 Цар. 18: 14-16).
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Однак це не зупинило завойовників, які відступили від Єрусалиму й покинули
країну після умертвіння 185 тис. солдатів ангелом Господнім (4 Цар. 18: 35-36).
Дослідники вважають, що армія Сіннахеріба була зупинена поширенням
невідомої епідемії серед солдатів.
Ассирійська імперія, або Третя новоассирійська імперія існувала в ІХVII ст. до Р.Х., на 650-640 рр. припадає час її політичної могутності, після чого
почався стрімкий занепад через нашестя кочівників кіммерійців і скіфів у Малій
Азії, повстання підкорених народів у 620-х роках призвели до розпаду імперії. В
612 р. халдеї завоювали Ніневію, 605 рік вважається остаточним зникненням
Ассирійської імперії. Точно сказати. як існувала незалежність Юдейського
царства в цій імперії, неможливо, юдейські царі зберегли свою самостійність
управління державою, але були частиною їхньої імперської держави.
722 р. – падіння Самарії та зникнення Ізраїльського (північного) царства
Ахаз (732/731-716/715 рр. співправитель з 744/743 р., старший співправитель з
735 р.)
Єзекія (716/715-687/686 рр.)
Манасія (687/686-642/641 рр. співправитель 696-695 р.)
Амон (642/641-640/639 рр.)
Іосія (640/639-609 рр.). В битві при Мегіддо в 609 р. з єгиптянами з Нехо ІІ
розбивають юдеїв і гине цар Іосія
Іохаз (609 р.)
Іоаким (609-597 рр.)
605 р. Битва при Кархемисі, початок вавилонського полону, пророка Даниїла
уводять до Вавилону
597 р. 2 адару (15/16 березня) облога Єрусалиму
Седекія (597-587 рр.)
Падіння Єрусалиму в 587-586 рр.
Період вавилонського полону 609-539 рр.
Палестина та ізраїльський народ під владою халдеїв.
626-539 рр. – існування Нововавилонського царства, або Другого Вавилонського
(халдейського царства)
626-605 рр. – правління царя Набопаласар
605-562 рр. – правління царя Навуходоносора ІІ
562-560 рр. – правління царя Амель-Мардука
560-556 рр. – правління царя Нергал-шар-уцура
556 р. – правління царя Лабаши-Мардука
556-539 рр. – правління царя Набоніда
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550-329 рр. до Р.Х. держава Ахменідів, мідо-перська імперія,
Перша перська імперія
559-530 рр. – правління царя Кара ІІ Великого
530-522 рр. – правління царя Камбіса ІІ
Бардія 522 р.
522-484 рр. – правління царя Дарія І Великого
486-465 рр. – правління царя Ксеркса І Великого
465-424 рр. – правління царя Артаксеркса І, він згадується у Книзі Есфирі, його
дружиною була єврейка Есфир, племінниця благочестивого Мардохея, та
встановлення старозавітного свята Пурім.
424 р. – Ксеркс II
424-423 рр. – Секудіан
423-404 рр. – правління царя Дарія ІІ
404-359 рр. – правління царя Артаксеркса ІІ
359-338 рр. – правління царя Артаксеркса ІІІ
338-336 рр. – правління царя Артаксеркса ІV
336-330 рр. – правління царя Дарія ІІІ. Кінець і падіння Перської імперії
538 р. – повернення першої групи полонених на чолі зі Зоровавелем до
Палестини та Єрусалиму
537 р. – початок відбудови храму
520 р. – продовження будівництва храму
516 р. – завершення будівництва храму 3 адару (10 березня)
458 р. – Ездра вирушає до Єрусалиму
445-433 рр. – Неємія в Єрусалимі
Завершення перського правління в 332 р.
Олександр Македонський 332-323 рр. Початок елліністичного періоду на
Близькому Сході
334 р. – похід Олександра Македонського в Малу Азію, 331 р. він проголошений
фараоном Єгипту, 1 жовтня 331 р. битва при Гавгамелах, 330 р. похід в
Центральну Азію, 327 р. похід в Індію та припинення завоювань. 10 червня 323
до Р.Х. смерть у Вавилоні.
Ізраїльський народ під владою династії Птолемеїв
Династія Птоломеїв (Лагідів), єгипетське правління 320-198 рр. в Палестині та
Юдеї
323/305-282 рр. – Птоломей І Сотер
230 р. – Юдея анексована Птоломеєм І
285-282 рр. – Птоломей ІІ Філадельф
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246-222 рр. – Птоломей ІІІ Евергет
222-205 рр. – Птоломей IV Філопатор
204-180 рр. – Птоломей V Епіфан
Сирійське правління в Палестині та Юдеї 198-63 рр.
Селевк І Ніканор (358-281 рр.)
Антіох І Сотер (281-261 рр.)
Антіох ІІ, Антіох Теос (261-246 рр.)
Селевк ІІ Каллінік (246-225 рр.)
Селевк III Керавн або Сотер (225-223 рр.)
Антіох ІІІ Великий (223-187 рр.)
Селевк IV Філопатор (187-175 рр.)
Антіох IV Епіфан (175-164 рр.)
Антіох V Євпатор, регент Лісій (164-162 рр.)
Деметрій I Сотер (162-150 рр.)
Олександр I Балас (150-145 рр.)
Деметрій ІІ Никанор (146-139 рр.)
Антіох VI Діоніс Епіфан (148-138 рр.)
Діодот Трифон (142-138 рр.)
Антіох VII Евергет (138-129 рр.)
Деметрій ІІ Никанор (129-126 рр.)
Олександр II Забіна (126-123 рр.)
Клеопатра Тея (125-121 рр.)
Антіох VIII Грип (125-96 рр.)
Селевк VI Епіфан Нікатор (96-95 рр.)
Антіох XI Філадельф (Антіох XI Епіфан) (95-92 рр.)
Деметрій III Евкер (Філопатор) (95-88 рр.)
Філіпп I Філадельф (95-83 рр.)
Антіох X Євсеб Філопатор або Антіох X Благочестивий (95-83 рр.)
Антіох XII Діоніс (87-84 рр.)
Тигран II Великий (84-64 рр.)
Антіох XIII Азійський (68-64 рр.)
Філіпп II Філоромей (66-64 рр.)
По смерті Антіоха XIII Гней Помпей Великий восени 64 до Р.Х. вступив у Сирію
і завоював її, обернувши на римську провінцію
Юдея, або Друге юдейське царство
167 р. – Маттафія починає повстання у Модіні
167-40 рр. – правління Маккавеїв чи Хасмонеїв у Палестині
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166-161 рр. – Юда Маккавей
160-143 рр. Йонафан Маккавей
150 до Р.Х. – 70 по Р.Х. рр. період написання «Рукописів мертвого моря»
(Кумранські рукописи)
143-135 рр. – Симон Маккавей
134-103 рр. – Іоан Гіркан І
104/103 рр. – Арістобул
103-76 рр. – Олександр Яннай
76-67 рр. – цариця Саломея Олександра і Гіркан ІІ
67-40 рр. – Гіркан ІІ й Арістобул ІІ
63 р. – Помпей встановлює римський протекторат
40 р. до Р.Х. – 4 р. по Р.Х. правління царя Юдеї Ірода Великого
Юдейське царство є у складі Римської імперії
27 р. до Р.Х. – 14 р. по Р.Х. – правління Цазаря Октавіана Августа
Служіння біблійних старозавітних пророків письменників
1. Період вавилонського полону, або ассирійський період
Іона (793-753 рр.)
Амос (770-750 рр.)
Осія (760-725 рр.)
Ісая (740-690 рр.)
Михей (740-695 рр.)
Софонія (639-621 рр.)
Наум (621-612 рр.)
2. Період вавилонський, або вавилонського полону
Єремія (626-586 рр.)
Авакум (608-597 рр.)
Авдій (586 р.)
Єзекіїль (592-571 рр.)
Даниїл (597-539 рр.)
3. Персидський період, або післявавилонський
Аггей (520 р.)
Захарія (520-515 рр.)
Іоїль (500-450 рр.)
Малахія (460-430 рр.)
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протоієрей Владислав ФУЛЬМЕС,
доктор філософії, проректор з наукової роботи
Волинської православної богословської академії
ГРОМАДСЬКО-РЕЛІГІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ АНАТОЛІЯ ДУБЛЯНСЬКОГО
НА ВОЛИНІ (1918–1944 рр.)
ХХ століття в історії України характеризується складною боротьбою за
державність і власну церкву. Українська Автокефальна Православна Церква
(далі – УАПЦ), яка сформувалася на Всеукраїнському Православному Соборі у
Києві в жовтні 1921 року, пройшла складний етап відродження. Із втратою
української державності та загарбанням більшості українських земель більшовиками УАПЦ зазнала гонінь, а згодом ліквідації. Вдруге УАПЦ була відроджена
під час німецької окупації України.
Нацистське вторгнення до Радянського Союзу розпочалося 22 червня
1941 року, і вже до жовтня 1941 року німці зайняли більшу частину України. В
українському суспільстві з’явилися нові надії на відродження національного,
культурного та релігійного життя. Тому православні українці, зокрема на Волині,
почали швидко організовувати церковно-релігійне життя, вивчення якого
сьогодні в умовах становлення і розвитку Православної Церкви України є
актуальним та дає можливість простежити історію автокефального руху.
Цікавою постаттю цього часу є Анатолій Дублянський (1912–1997) –
митрополит Паризький і Західноєвропейський УАПЦ в діаспорі, уродженець
Волині. Своєю активною діяльністю він залишив помітний слід в історії
культури Волинського краю і становленні УАПЦ в Німеччині та Західній Європі.
Залишені ним спогади стали цінним джерелом для вивчення періоду окупації
України німецькими військами та тогочасного церковного життя [9; 19].
Анатолій Захарович Дублянський народився 11 листопада 1912 року на
хуторі Перетоки поблизу станції Олика, що на Волині, в українській патріархальній релігійній родині у період панування тут Російської імперії. Його батько
Захарій Семенович Дублянський походив із Крем’янця, був іконописцем та
різьбярем, мати Неоніла Іларіонівна Швед була родом з міста Новозибків, що на
Чернігівщині [24, с. 261; 27]. Через три дні після народження, 14 листопада 1912
року, над новонародженим було здійснено таїнство хрещення, яке звершив
священник Павло Міцкевич – настоятель парафії с. Ромашківщина. Згідно з
церковним поділом Перетоки належали до с. Ромашківщина, тому його хрещення
зафіксоване в церковних книгах парафії цього села [15; 18].
Важливу роль у формуванні світогляду Анатолія Дублянського
відігравало родинне виховання в християнському дусі. Сім’я Дублянських була
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православною: відвідувала богослужіння в храмі та навчала своїх дітей любові до
Бога. Характеризуючи своїх батьків, Анатолій Дублянський неодноразово зазначав, що вони були людьми скромними, глибоко релігійними, чесними і завжди
дбали про своїх дітей [10, арк. 18]
У роки Першої світової війни багато сіл та хуторів було знищено.
Мешканці Переток були виселені, тому Захарій Дублянський у 1915 році разом зі
своєю сім’єю переїхав на Полтавщину в с. Головач, пізніше – в м. Луганськ. У
1918 році родина Дублянських повернулася з біженства до Луцька та оселилася в
будинку, купленому напередодні війни. Саме у цьому будинку «…на лівій
стороні… перед Сапалаївкою» [10, арк. 4] Анатолій Дублянський проживав із
серпня 1918 року до кінця січня 1944 року [10, арк. 6].
Середню освіту Анатолій Захарович здобув у Луцькій російській гімназії,
про що свідчить атестат зрілості, виданий йому кураторієм Волинського шкільного
округу 4 червня 1930 р. [2]. Тут він навчався посередньо, мав добрі оцінки з релігії
(Закону Божого), історії та малюнків, а з інших предметів – «достаточні» [18]. Під
час навчання у гімназії юнак намагався якомога більше дізнатися про історичні
події своєї Батьківщини. Він згадував, що його національна українська свідомість
почала зароджуватися ще з п’ятого класу. Причиною цьому було зацікавлення
історією Волині як частини України, а також всією історією України, яке щораз
зростало і зміцнювало його національну свідомість [10, арк. 17].
У жовтні 1931 року Анатолій Дублянський розпочав навчання на
гуманітарному факультеті Віленського університету імені Стефана Баторія,
здобуваючи фах історика, а у 1938 році з певними перервами через матеріальні
труднощі [27] він закінчив Варшавський університет імені Юзефа Пілсудського з
дипломом магістра в галузі історії. За стипендіальної підтримки Українського
наукового інституту у Варшаві Анатолій Дублянський працював над докторською роботою «Адам Кисіль з Брусилова», але завершити її не вдалося через
початок Другої світової війни. Саме в студентські роки Анатолій Захарович
розпочав свою наукову практику: брав участь у різних наукових заходах,
виголошував доповіді, писав статті церковно-історичного та краєзнавчого
характеру в різні часописи [25].
Важливий вплив на формування особистості Анатолія Дублянського
мала православна церква і низка церковно-громадських та освітніх організацій
краю. Як відомо, міжвоєнний період у житті православної церкви на Волині був
насичений досить важливими, а інколи драматичними подіями. Український
церковно-громадський рух на Волині з моменту свого виникнення відразу зайняв
опозиційний характер щодо ієрархії, оскільки керівництво православної церкви
стояло на проросійських позиціях і мало намір підпорядкувати собі все церковне
життя [16, с. 30].
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Певну характеристику релігійної атмосфери того часу містять спогади
Анатолія Дублянського, зокрема, про відзначення Водохреща у Луцьку 19 січня
1919 року та наступних роках [1, с. 8–9]. Він згадував, що це було перше
Водохреще, яке він відзначав у Луцьку після повернення із біженства. У спогадах
Анатолій Дублянський зазначав, що традиційно кожного року від головного
собору Святої Трійці виходила церковна процесія, яка рухалася центральною
вулицею міста до братської церкви Воздвиження Чесного Хреста та Покровської
церкви. До цієї процесії долучалися парафіяни зазначених церков. Об’єднана
хресна процесія рухалася Домініканською вулицею в напрямку до р. Стир, де
згодом був звершений великий чин освячення води. «У процесіях, окрім
духовенства, завжди брала участь велика маса людей із самого Луцька та його
околиць. Ці маси людей заповнювали ввесь простір цієї вулиці та горбки по обох
боках її. З лівого боку вище стояв великий будинок в’язниці, через вікна якої на
цю урочистість дивилися в’язні. На другому березі Стиру, де були луки, стояли
також люди, що прибули з Гнідави і Рованців, обох підлуцьких сіл», – згадував
Анатолій Дублянський [1, с. 8–9].
Він зазначав, що під час водосвяття в другій половині 20-х років ХХ ст.
участь також брала «гонорова компанія» з польського війська місцевого 24-го
полку піхоти зі своїм оркестром. Надзвичайне патріотичне враження на Анатолія
Дублянського та інших присутніх справила подія, коли після прибуття до Луцька
в 1932 році владики Полікарпа Сікорського, який з того часу кожного року
очолював церковний хід на Водохреще, військовий оркестр виконував
український церковний гімн «Боже великий, єдиний, нам Україну храни».
Анатолій Дублянський припускав, що ініціатива виконання цього церковного
піснеспіву виходила від самого владики Полікарпа і мала важливе значення для
національного й патріотичного виховання мешканців міста – учасників
торжества. Однак у наступних роках польська влада дозволяла оркестру
виконувати тільки гімн «Як славний наш Господь в Сіоні».
Такого формату святкування Водохреща в Луцьку продовжувалися до
приходу «совєтів» у 1939 році. Напередодні Водохреща у 1940 році делегація від
собору звернулася до міської управи з проханням про отримання дозволу на
проведення хресного ходу традиційним шляхом, однак отримали відмову.
Зважаючи на це чин, великого освячення води був звершений на території перед
Свято-Троїцьким собором [1, с. 8–9].
Анатолій Захарович активно долучався до церковно-релігійних подій у
Луцьку, які, своєю чергою, мали вагомий вплив на формування його духовного
життя. Зокрема, він позиціонував себе як парафіянин Свято-Троїцького собору,
хоча часто відвідував богослужіння в братській церкві Воздвиження Чесного
Хреста, настоятелем якої на той час був відомий прот. Павло Пащевський, бував
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у Покровській церкві, «…у якій зберігався старовинний образ Божої Матері з
XIII–XIV століття» [1, с. 9], а також у церкві Олександра Невського (сьогодні –
церква Великомученика Юрія Переможця на вул. Стрілецькій) [20].
Окремим періодом життя Анатолія Дублянського стала праця у
Волинському краєзнавчому музеї з 1938 року. Спочатку тут він трудився над
науковою інвентаризацією історичних архівних матеріалів, складаючи каталог
архіву Єло-Малинських. У період радянської влади Анатолій Захарович
працював у музеї на посаді старшого наукового співробітника відділу історії та
одночасно виконував обов’язки заступника директора музею з наукової частини.
У цей час він здійснив дві поїздки-експедиції – в м. Олика (замок Радзивілів) і в
с. Перемиль поблизу Берестечка. Розкопки в Перемилі дали багатий археологічний матеріал. Після німецької окупації Луцька Анатолій Дублянський дбав про
музейну колекцію, оберігав експозицію від розкрадання. Завдяки його результативній і плідній діяльності вдалося зберегти наявні на той час фондові колекції
музею та доповнити їх новими унікальними експонатами й пам’ятками [17].
Вагомий внесок в оздоровлення духовного життя Волинського краю у
1930-х роках зробило «Товариство прихильників православної освіти та охорони
традицій православної віри імені митрополита Петра Могили», яке більш відоме
під скороченою назвою «Товариство імені митрополита Петра Могили» [16, с.
30]. До складу Товариства входили майже всі групи української еліти. Аналізуючи документи, які відображають діяльність Товариства, можна також простежити
його кількісний склад. Так, уже в 1936 році кількість учасників Товариства
сягала 945 осіб. Згідно з протоколом № 10 спільного засідання його управи і
ревізійної комісії від 9 жовтня 1936 року, до складу Товариства було зараховано
97 осіб [11, арк. 73–74]. У списку затвердження декларацій нових членів Товариства під номером 23 був зареєстрований Анатоль (Анатолій) Дублянський [11,
арк. 75].
У другому параграфі «Статуту» Товариства визначалася основна мета:
«Поширення та поглиблення у свідомості населення православної віри, її добро
та охорона, вивчення питань, що стоять перед православ’ям, прагненням до
унормування православного життя в Польщі» [16, с. 32]. У Статуті також
передбачалося, що для реалізації завдань Товариство буде організовувати
багатолюдні зібрання, академії, концерти, видавати і розповсюджувати книги,
брошури, часописи, засновувати школи, бібліотеки, музеї, підтримувати
релігійно-освітні інституції [16, с. 32].
Дослідник Володимир Борщевич стверджує, що «сам факт існування
української православної преси на Волині, зміцнював авторитет національного
православ’я, стверджував готовність православних українців мати власну
Помісну Церкву» [6, с. 105]. До важливих видань, які ініціювали український
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національно-церковний рух у 30-х роках, науковець відносить неперіодичний
орган Товариства імені митрополита Петра Могили журнал «За соборність»,
який видавався у 1932–1935 роках. На його сторінках розміщувалася інформація
про діяльність Товариства (у рубриках «З життя Товариства ім. митрополита
Петра Могили», «Літопис життя Товариства ім. митрополита Петра Могили»,
«Богословська Секція при Товаристві ім. митрополита Петра Могили») та
відомості про перебіг церковного руху на Волині (у рубриці «Матеріали до
історії українського церковного руху»).
У 1937–1939 роках Товариство розпочало видання нового журналу –
«Шлях», тематичне спрямування якого було подібне до журналу «За соборність»
[3, с. 89]. У переважній більшості статті в ньому писалися тими ж авторами, що і
в попередньому. Однак серед нових імен авторів журналу «Шлях» зустрічаємо
Анатолія Дублянського. Цінною тут є його публікація «Дещо про різні записки в
старих церковних книгах» [12, с. 1–3], у якій автор вказує на особливості записів,
зроблених на сторінках давніх рукописних богослужбових книг і першодруків з
XV–XVIII ст. Одні записи належали до самої книги та її власника, інші – прояв
бажань читача виявити свої думки на папері [12, с. 1–3]. Автор акцентує увагу на
тому, що записи хоч і були виконані слов’янською мовою, однак читалися вони
українською вимовою. Він наводить приклади записів.
Так, на полях рукописного Євангелія XVI ст. з храму Св. Михайла села
Більчині зберігся такий запис: «Хто би мел сию Євангелію от престола і храма
отдалити, анафема і анафрамати і на страшному суде перед правдивим судиєю
будет термень мети і ответ ме дати. Амінь» [12, с. 2]. На сторінках рукописного
Апостола XVI ст., який належав церкві с. Теремно біля Луцька, був напис: «Року
1645 сію книгу рекомую святий Апостол подал раб Божий Тимофей
Максимович-Войтович Торговицький к церкви святой Пресвятой Рождества на
честь і похвалу Господа Бога в Троїце Єдиному вечними часи. Аби не била
отделена от святой Пречистой. А хто би ся отважил отдалити а любо продати, да
будет проклят от святих отец триста і осмдесят» [12, с. 2]. Рукописний Октоїх
першої половини XVII ст. містив такий запис: «Сію книгу глаголемою
Шестобник отметив раб Божий Тимофій Сентюрський со женою своєю Федорою
і чади своими за отпущеніе грехов своих до храма Св. архистратига Михайла до
веси Черници» [12, с. 3]. На полях рукописного церковного співаника 1741 року з
церкви с. Борохів біля Луцька був напис українською мовою: «Од раба Божія
Василія Червенського мещанина купив чи за золотих 13 на польську монету за
власную свою працу Синове своєму на ім’я Сомоил, а хто би єи мав украсти да
будет проклят» [12, с. 3].
У 1941 році Анатолій Дублянський розпочав працювати у редакції
часопису «Український голос» (1941–1944), а з 1942 року став головним
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редактором цього видання [24, с. 262; 27]. На сторінках часопису «Український
голос» розглядалася і церковна тематика. Як відомо, УАПЦ в першій половині
ХХ ст. пройшла складний етап відродження [26, с. 135]. Однак із втратою
української державності та загарбанням більшості українських земель
більшовицькою Росією, УАПЦ зазнала гонінь та ліквідації.
Із нападом гітлерівської Німеччини на СРСР 22 червня 1941 року в
українського народу з’явилися надії на відродження політичної, культурної й
релігійної свободи. Сподівання, що нововідроджувану УАПЦ очолить в Україні
найстарший за віком і стажем ієрарх на українських землях архієпископ Олексій
Громадський розвіялися у зв’язку з його москвофільськими поглядами [22, с. 57].
18 серпня 1941 року архієпископ Олексій скликав таємно від українського громадянства Собор у Почаєві за участю трьох інших ієрархів, на якому православну
церкву в Україні було проголошено далі канонічно залежною від Московської
патріархії на правах автономії [22, с. 58]. Тож церковно-громадський актив почав
шукати інших шляхів щодо втілення ідеї відродження УАПЦ. Подальший поступ
на цьому шляху був пов’язаний з діяльністю єпископів Полікарпа Сікорського та
Мстислава Скрипника [22, с. 58]. Таким чином, рішення Почаївського Собору призвело до церковного розколу в Україні в перші місяці німецької окупації, внаслідок
чого постали дві церкви – Автономна і Автокефальна [21, с. 677; 4, с. 47–48].
Анатолій Дублянський згадував, що «…в цей час розпочалася боротьба
між українцями і москофільською течією в Церкві… В Луцьку біля митрополита
Полікарпа (тоді ще архієпископа Луцького і Ковельського) зібрався український
церковний актив. Трибуною української православної думки був «Український
голос». В одній із статей була гостра критика єпископів-автономістів. На думку
редактора, це могло підірвати взагалі питання релігійності, особливо серед мас
на Сході, де панував атеїзм і безбожництво. Архієпископу Полікарпові донесли
звістку про те, що статтю відхилили. Після дискусій стаття була все-таки
надрукована. Це була остання стаття на церковні теми в «Українському Голосі»,
бо надійшла з Берліна заборона друкувати взагалі що-небудь на церковні теми,
крім звичайної хроніки» [9]. Саме на запрошення владики Полікарпа Анатолій
Дублянський став членом розширеної церковної ради при Свято-Троїцькому
кафедральному соборі м. Луцька [10, арк. 18].
Українська православна громадськість зреагувала на рішення архієпископа Олексія залишатися в залежності від Московської патріархії проханням до
архієпископа Полікарпа очолити УАПЦ на звільнених від більшовиків землях,
будучи її адміністратором. На цій посаді його офіційно затвердив митрополит
Діонісій Валединський декретом від 24.ХІІ.1941 року. Головним завданням у той
час було створити ієрархію УПЦ. Православних українців у цьому питанні
підтримав архієпископ Поліський і Пінський Олександр Іноземцев, який, подібно
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до владики Полікарпа, не підпорядковувався Московській патріархії під час
більшовицької окупації. Перших єпископів було висвячено на Соборі в Пінську
на початку лютого 1942 року [21, с. 684].
Анатолій Захарович згадував, що повернувся до церковних справ, бо
1942 рік для УПЦ став історичним. На його думку, вагомість подій, що відбулися
тоді в Українській церкві, може, спочатку не всі оцінили належно, проте за
короткий час побачили, що висвячення української ієрархії спочатку в Пінську, а
потім у Києві й Луцьку було подією надзвичайної ваги: «Відродилася канонічна
Українська церква, що для подальшого розвитку боротьби нашого народу за своє
визволення мало величезне значення» [9]. З приводу цього часопис «Український
голос» від 19 лютого 1942 року подав наступну інформацію: «Служби Божі з
участю нововисвячених єпископів-українців правилися по-українськи. Промовиобітниці їхні виголошені були також українською мовою. Подорож владики
Адміністратора Полікарпа до Пінська, хіротонізація там трьох нових єпископів
св. Автокефальної Православної Української Церкви, постанови св. Єпископських Соборів – це події історичної ваги в церковному житті» [14, с. 3].
Відомо, що протягом літа 1942 року УАПЦ швидко зростала по всій
Україні, незважаючи на перешкоди з боку автономістів і дедалі частіші німецькі
утиски. На осінь виникла необхідність скликати Собор єпископів для
обговорення загального стану церкви і проблем окремих єпархій, а також для
координації подальшої діяльності. Собор було призначено на 4–8 жовтня в
Луцьку. Однак німецька влада заборонила його проведення, і єпископи, які вже
зібралися в Луцьку, мали обговорювати всі актуальні церковні справи
неофіційно. Анатолій Дублянський згадував: «Це була радісна історична подія.
Прибуло понад 10 єпископів. Німці не дали дозволу формально цьому Собору
відбутися. Коли Владика Полікарп їх повідомив, що відкласти Собор не може з
формальних (технічних) причин, німці заявили, що не визнають жодних ухвал
Собору (це найкращий доказ негативного ставлення до УАПЦ)» [9].
Собор усе ж таки відбувся. Соборні засідання відбувалися в СвятоТроїцькому кафедральному храмі. Анатолій Захарович відзначав, що під час
всенічної відправи людей не було багато, натомість під час літургії наступного
дня «собор був переповнений» [9]. Згадував він також про те, що під час цих
богослужінь титул митрополита отримали владики Олександр та Полікарп.
Окрім них, він також перераховував учасників Собору: це були архієпископи
Михаїл, Геннадій, Никанор, Ігор, єпископи Платон, Мстислав, В’ячеслав. На
Соборі, крім різних ухвал, обговорювали можливість об’єднання Автокефальної
й Автономної православних церков в Україні в одну УПЦ. Першоієрархом цієї
церкви мав стати митрополит Діонісій як місцеблюститель Київського
митрополичого престолу. Керівництво церквою в Україні мало належати Синоду
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УПЦ. На думку Анатолія Дублянського, це було б дуже мудре рішення, яке б
свідчило про перемогу українського напряму [9]. Він зазначав, що розбрат серед
православних в Україні був явищем негативним і дуже неприємно позначався на
житті церкви: «Нічого кращого не могло здійснитися як шукати шляхів поєднання, маючи на увазі створення незалежної від Москви Української Православної
Церкви (знаю цікавий випадок, як в одній родині батько був єпископом
автономної церкви, а син священником автокефальної)» [9].
Найважливішим рішенням Собору в Луцьку стало відправлення до
митрополита Олексія делегації в складі архієпископа Никанора і єпископа
Мстислава для переговорів про можливе усунення церковного розколу. Їхня місія
закінчилася успіхом: 8 жовтня три ієрархи підписали в Почаєві Акт поєднання
Автокефальної й Автономної церков. Однак проти цього Акта рішуче виступила
група єпископів Автономної церкви. Зі свого боку, німецька влада також заявила,
що вона не визнає підписаної в Почаєві угоди [21, с. 729; 7–8]. Нацистська
Німеччина бачила в об’єднанні церков загрозу.
Анатолій Дублянський згадував: «Для налагодження справ об’єднання,
конкретно для переговорів були делеговані: владика Никанор і Мстислав до
митрополита Олексія… Після деяких переговорів митрополит Олексій погодився
на деякі українські пропозиції. Негайно після цього пресовий відділ канцелярії
владики митрополита Полікарпа видав повідомлення, яке я негайно дав для
цензури Цупіггеру, сподіваючись, що він напевне пропустить. На жаль, Цупіггер,
як видно, був проінформований про церковні справи: репрезентував офіційний
німецький погляд на ці справи – небажання, щоб це об’єднання звершилося і
таким чином постала одна сильна Православна Українська Церква, відповів мені,
що цього повідомлення пропустити не може, бо з того об’єднання невідомо що
вийде. Погодився один митрополит Олексій, а решта єпископів була проти цього.
По лінії німецьких бажань чинила більшість єпископів автономістів – росіяни і
русофіли, які заявили протест проти об’єднання з Українською Автокефальною
Церквою. Так з цього об’єднання нічого не вийшло. Правда, пізніше було
умовлено…, що обі церкви між собою не будуть провадити боротьби, хоч відхід
парафій від митрополита Олексія відбувався постійно і стан Української
Православної Церкви збільшувався» [9].
Важливим завданням, яке постало перед православною церквою, було
підвищення професійного рівня її духовенства. У той час, коли німецька влада
заборонила відкриття середніх і вищих духовних закладів освіти, цю проблему
вдалося вирішити відкриттям у червні 1942 року при Адміністратурі УАПЦ в
Луцьку шестимісячних пастирських і дяківських курсів, які готували священників
та псаломщиків [13; 5, с. 46]. Оголошення про ці курси були розміщені на
сторінках часопису «Український голос» [23, с. 4]. Анатолій Дублянський
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згадував: «Кадри духовенства Української Автокефальної Православної Церкви
збільшувалися завдяки курсам, які відбувалися в Луцьку в 1942 р. Кілька десятків
курсантів чи навіть більше вивчали богословські дисципліни в будинках школи,
побіч палати Владики. Із курсантів був організований другий хор у Соборі. Ці
молоді ентузіасти займали потім парафії, де провадили корисну працю» [9].
Таким чином, редагування Анатолієм Дублянським часопису «Український голос» мало багато позитиву для української церкви, адже на його сторінках
знаходимо чимало статей та повідомлень про українське православне життя в
окупованій нацистами Україні, діяльність церковних рад на Волині, приєднання
парафій, наявність богослужбових книг, молитовників, церковних календарів,
відкриття пастирських і дяківських курсів, архіпастирських звернень та інших
подій із життя УАПЦ.
Анатолій Захарович згадував, що рік 1942 «не був ще так сповнений
подій, як наступний. Це було свого роду лише затишшя перед бурею.
Передвісниками цієї бурі вже були окремі випадки терору зі сторони німців, їх
цілковитого заперечення прав українського народу до самостійного життя,
взагалі всіх людських прав, замкнення шкіл – середніх і фахових, початок
масових депортацій до Німеччини та наростаючий спротив українського
населення…» [9]. На початку 1943 року нацистські окупанти остаточно
обмежили права діяльності УАПЦ. 11 січня 1943 року влада оголосила про
припинення діяльності Собору єпископів УАПЦ та підпорядкування Церкви на
місцях генерал-комісаріатам [22, с. 62]. Таким чином, УАПЦ стала поділеною на
церковно-адміністративні одиниці. Згідно з розпорядженням рейхскомісара в
Україні Церква поділилася на Волинсько-Подільську, Житомирську, Київську,
Дніпропетровську, Миколаївську та інші [22, с. 62].
Німецька заборона на церковну діяльність припала на зміну розстановки
сил у Другій світовій війні. Внаслідок успішного нападу навесні 1944 року
радянських сил німці відступали з України. Покинути Україну змушена була й
ієрархія УАПЦ. Про її еміграцію Анатолій Захарович дізнався від владики
Полікарпа Сікорського за богослужінням у нижньому храмі Луцького СвятоТроїцького кафедрального собору «… я тоді брав участь в її нарадах аж до виїзду
митрополита Полікарпа з Луцька 14 січня 1944 року, про що мене повідомив сам
Владика на Всенічній 13 січня у нижньому соборі. Це була моя остання зустріч з
митрополитом, бо в Німеччині я мав з ним лише переписку» [10, арк. 4]. Серед
численних емігрантів був також Анатолій Дублянський.
Таким чином, аналіз життєвого шляху та залишені спогади Анатолія
Дублянського свідчать про його активну участь в громадсько-релігійному житті
Волинського краю першої половини ХХ ст. Згодом він долучився до відновлення
та становлення УАПЦ в нових емігрантських умовах у Західній Європі.
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протоієрей Петро МАРТИНЮК,
магістр богослов’я,
проректор з виховної роботи РДС
ЖИТТЯ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПРОФЕСОРА ВАСИЛЯ БІДНОВА
«Народ, що не знає своєї історії,
є народом сліпців»
О. Довженко

Життя кожної людини сповнене злетів і падінь, перемог і поразок. Проте
людина, яка не втомлюється шукати, бути творчою, а тим більше присвятити
себе справі свого життя ніколи не буде забутою. До її праць, як до джерела
«живої води», будуть звертатися тисячі «спраглих» на історичну правду читачів.
Воістину до цих людей ми можемо віднести відомо церковного історика,
дослідника спадщини запорізьких козаків Василя Олексійовича Біднова.
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Народився Біднов Василь Олексійович 2 січня 1874 р. у с. Широке
Херсонського повіту Херсонської губернії. Походив майбутній історик із
заможної селянської родини.
Зростав Василь в українському оточенні, яке сформувало його погляди
та національну самосвідомість. Батьки були селянами-хліборобами, мали добре
господарство, сумлінно працювали й жили заможно. Для сина вони обрали шлях
освіти, науки й духовності. Проте любов до рідної землі та малої батьківщини
буде для історика відображатися у його псевдонімах, якими він буде підписувати
свої праці: Широчанський, Степовий, Поперешній.
Початкову освіту хлопець здобув в однорічній земській школі в
Широкому. Далі чотири роки навчався в Херсонському духовному училищі.
Закінчивши його, 15-річний Василь вступив до Одеської духовної семінарії. В
Одесі він познайомився з відомими українськими громадськими діячами Михайлом Комаровим і Євгеном Чикаленком. За дорученням старших представників
одеської громади він поширював українські книги серед селян. Це була перша
практична справа на користь української ідеї, перші кроки Василя Біднова на
шляху просвітянства.
Уже в семінарії проявилися у Біднова потяг до наук і надзвичайна
працездатність. Однак навчання перервала тяжка хвороба: віспа ледь не позбавила юнака зору. Врешті він одужав, але очі повністю вилікувати так і не вдалося.
Навесні 1896 р. Біднов закінчив семінарію. Далі два роки він працював
у Миколаєві. Був учителем церковнопарафіяльної школи, законовчителем п’яти
земських шкіл. Одночасно на добровільних засадах вів заняття у недільній школі
для дорослих.
У серпні 1898 р. Василь Біднов вступив до Київської духовної академії.
У Києві він познайомився з відомим українським діячем Олександром Конинським. Завдяки йому Біднов став постійним дописувачем «Записок Наукового
товариства ім. Шевченка».
Під керівництвом професора М. І. Петрова Василь Біднов напружено
працював над своїм випускним кандидатським твором про становище
православної церкви в Польщі й Литві. В червні 1902 р. йому було присвоєно
вчений ступінь кандидата з правом захисту магістерської дисертації на підставі
доопрацювання кандидатського твору. Перед молодим ученим відкривалась
перспективна наукова кар'єра. Але спочатку він мусив один рік попрацювати за
призначенням в Астраханській духовній семінарії, де викладав історію церковного розколу й сектантства.
В 1903 р. Василю Олексійовичу Біднову за підтримки викладачів
Київської духовної академії вдалося з великими труднощами перевестися до
Катеринославської духовної семінарії. Тут він старанно викладав низку дисциплін.
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У Києві Василь Біднов одружився з одеситкою Любов’ю Жигмайло.
Вона стала його вірним другом і соратником на довгі роки спільного життя.
Василь Олексійович Біднов від просвітницького руху еволюціонував до
активної політичної діяльності. Він належав до Товариства українських
поступовців, на з'їзді якого в березні 1917 р. його обрали членом Тимчасового
ЦК Союзу українських автономістів-федералістів. З червня 1917 р. – член
Української партії соціалістів-федералістів.
Особливе місце серед наукових інтересів Біднова займала історія
запорізького козацтва. Він написав низку статей на цю тему, опублікував
комплекс документів Січового архіву, знайдених у Катеринославському
губернському правлінні, та матеріалів про церковний устрій на Запоріжжі.
Вивчаючи церковну історію Запоріжжя, Біднов подавав обширний
матеріал про освіту, культуру та церковну організацію на Січі та після її
зруйнування.
У Катеринославі Біднов здобув визнання і як серйозний історик церкви.
Крім численних публікацій документів, йому належать фундаментальні описи
історії Катеринославської духовної семінарії, Самарського Пустинно-Миколаївського монастиря, Катеринославської єпархії та її церковних діячів.
Найбільшою і найважливішою аналітичною працею Біднова, створеною
в катеринославський період, була 512-сторінкова книга «Православна церква в
Польщі та Литві», захищена 1909 р. як магістерська дисертація. Ця книга і
сьогодні залишається класичним фундаментальним дослідженням проблеми,
декілька років тому її перевидали в Мінську.
Участь Біднова у просвітянському русі викликала незадоволення
єпархіальної влади. Архієпископ і ректор семінарії наполягали на тому, щоб він
залишив громадську діяльність. Дмитро Дорошенко зазначав у спогадах, що
Біднову довелося скоритися, щоб не «розпрощатися із службою на Україні або й
взагалі з педагогічною діяльністю».
Життя в Катеринославі не передбачало значної наукової кар’єри. Біднов
пробує знайти місце в якомусь із університетських міст.
1911 р. в Київській духовній академії звільнилася кафедра російської
громадянської історії. Професор Федір Титов запропонував Василеві Олексійовичу балотуватися як кандидату. Учений дав згоду, хоч і зауважував, що для
нього прийнятнішою була б кафедра західноруської церкви. Більшістю голосів
Рада академії обрала Біднова доцентом. Далі документи відправили на затвердження Синоду. Минав час, а відповіді з Петербурга не було. Нарешті стало
відомо, що Синод не затвердив вибори Біднова.
Як розповів у спогадах Олександр Лотоцький, професор Cтепан Голубєв,
затятий противник українства, надіслав до Синоду заяву про «неблагонадійність»

– 77 –

_____________________________________________ Андріївський вісник
Біднова і як доказ цього – написаний тим лист українською мовою. Зміст листа не
мав нічого «крамольного», «злочином» була його мова.
В 1918 р. зусиллями Івана Огієнка в Кам'янці-Подільському відкрився
український університет. Василь Олексійович одержав запрошення викладати в
цій вищій школі. Четвертого жовтня 1918 р. катеринославська газета «Наша
справа» сповіщала: «Учні та учителі гімназії, учительське товариство на
Катеринославщині за чашкою чаю вшанувало проводи від'їжджаючого із
Катеринослава відомого діяча-українця В. О. Біднова, закликаного в Кам'янецьПодільський на професорську посаду до українського університету».
Щоправда, залишаючи Катеринослав, професор і гадки не мав, що він
його залишає назавжди. Тут залишилась його дружина з молодшим сином
Леонідом і хворою матір’ю. Більше вони вже не бачилися…
Василь Олексійович Біднов працював у Кам'янець-Подільському
університеті спочатку екстраординарним професором історії української церкви,
а з січня 1919 р. – деканом богословського факультету. Він увійшов до філіалу
Українського національного союзу, був обраний головою Українського педагогічного товариства та головою Кирило-Мефодіївського братства, співпрацював
із часописами «Освіта», «Наше слово» та «Новий шлях».
У січні 1919 р. в Кам’янець-Подільському університеті було засновано
богословський факультет, деканом якого обрали Біднова.
Лекції професора Василя Олексійовича Біднова, за твердженнями
сучасників, вирізнялися глибокою ерудицією й розумінням релігійної психології
українського народу. Ця психологія більшого значення надає внутрішньому
змістові віри в Бога, аніж формі православ'я. «В цьому, – говорив Василь
Олексійович, – головна різниця між українським православ'ям і російським, де
значення надається не змістові, а формі, не духові, а букві…»
У квітні 1919 р., коли в місті господарювали більшовики, до
університету завітав нарком освіти Володимир Затонський. Внаслідок цього
візиту закрили богословський факультет. Василь Олексійович згадував: «Я
просив Затонського, щоб він дав можливість слухачам богословського
факультету закінчити академічний рік, бо лишається вже не більше двох тижнів.
Та це була даремна річ – комісар повторив свій наказ».
У Кам’янці-Подільському Біднов увійшов до комісії з перекладу Біблії
українською мовою, заснованої при Міністерстві сповідань, згодом переміщеної
до університету під керівництво декана богословського факультету, тобто самого
Біднова. Комісія встигла здійснити значну роботу. Засадничими принципами
перекладу були найоптимальніша його близькість до грецького оригіналу та
вживання живої української мови. У п’ятому томі «Записок Кам’янецьПодільського університету» мав з’явитися переклад Діянь Святих Апостолів.
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Однак том не вийшов: його незброшуровані аркуші згоріли після захоплення
більшовицькими військами Кам’янця у листопаді 1920 р. Біднову вдалося
врятувати тільки два набірних примірники.
Розумів Василь Олексійович і значимість руху православного
духовенства до українськості й всіляко намагався у всіх доступних йому методах
на цьому наголошувати. Зокрема, збереглася його характеристика проросійського
архієрея Кам’янця-Подільського: “Вважаючи єпископа Пимена Пигова, москаля по
походженню і політичного ворога Українського народу, за владику, що самочинно,
без порозуміння з найвищою українською владою посів Подільсько-Брацлавську
катедру, Рада від імені братства заявляє, що вона протестує проти його шкідливої
для української церкви, державності й культури діяльності та … його деспотичносвавільних вчинків зневаги до української влади та свідомого громадянства.
Опираючись на ворожі до української справи місцеві елементи та несвідомість
деякої частини населення, він дозволяє собі такі вчинки, що роблять цілком
неможливим перебування Пигова на території України… Не можемо назвати за
свого архиєрея ту особу, що йде проти волі нашого народу, зневажає його
культурні та національні ідеали…”.
Не можна сказати, що жив професор у цілковитому матеріальному
достатку. За його споминами, “білого хліба ми не бачили, мусіли задовольнятися
тільки чорним, та й то з домішкою всяких сурогатів. Сало й м’ясо були
недоступні. Були моменти, коли кукурудзяна мука являлася розкішшю. Про нове
вбрання та й взуття й мріяти не можна було. …Замість чаю вживали якихсь
сурогатів, з сушеного листя з яблуні або вишні. Цукру не було місяцями… Навіть
картоплі було тяжко добувати та до того й коштувала дорого. …До звичайної
роботи прийшла ще й праця на городі. Звичайно, туди ми ходили дуже рано й
перед вечером, а день присвячували університетові. Зимою доводилося не мало
терпіти від холоду. Дров не доставало та вони були й дорогі”.
Одночасно вчений брав активну участь у громадському та культурному
житті. Його обрали головою Українського педагогічного товариства та головою
Кирило-Мефодіївського братства. Як член Кам’янець-Подільської філії
Українського національного союзу та Кам’янецької громади партії соціалістівфедералістів Біднов поринув також у політичну боротьбу.
Активна політична позиція Біднова спричинила до того, що коли
Кам’янець зайняли більшовики, його разом із групою українських інтелігентів
заарештували. Як згадував учений, коли більшовики знову покидали місто, вони
хотіли розстріляти в’язнів, але через нищівну атаку української батареї не
встигли цього зробити.
У листопаді 1920 р., напередодні остаточного захоплення Кам’янця
більшовиками, батько та син Біднови разом із частинами української армії
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покинули місто. На території Польщі українську армію інтернували. До таборів
потрапили й обидва Біднови.
В одному з таких таборів – у Ланцуті – 1921 р. Василь Біднов та інші
вчені заснували перший еміграційний народний університет у складі економічного, історико-філологічного та природничо-математичного, а пізніше й військового факультетів. Ректором університету обрали Біднова, який викладав тут
історію України. Опісля були табори в Тарнові, Ченстохові…
Як свідчать листи Біднова, він важко переживав розлуку з Батьківщиною
та дружиною, мріяв про повернення. Але на перешкоді стали економічна криза,
неможливість занять наукою в Україні, а пізніше – початок голоду та репресій.
У вересні 1921 р. Біднова запросили викладати історію Церкви у
Кременецькій духовній семінарії. З вересня 1921 р. викладав у Крем'янецькій
духовній семінарії, редагував двотижневик «Православна Волинь». Але навесні
1922 р. змушений був покинути місто Крем'янець (тепер Тернопільської області),
бо польська адміністрація трактувала його як «політичного діяча самостійноукраїнського напряму», такого, що міг загрожувати «цілісності» Польської
держави. З гіркотою згадував Василь Олексійович Біднов про шовіністичну політику буржуазних партій у Польщі: «Якою була колись шляхта, такою є польська
демократія та соціалісти. Релігійні утиски над православними та полонізація такі
самі, як в XVI-XVII ст. Нема нічого нового на території Польщі».
Влітку 1922 р. Біднову вдалося виїхати до Чехословаччини. Тут учений
шість років був професором історії української Церкви на історико-філософському факультеті Українського вільного університету в Празі. Одночасно він
викладав історію України, читав курси з історії Запоріжжя та Степової України,
був професором Української господарської академії у Подебрадах. Празький
період виявився для вченого дуже плідним.
Жива нитка зв’язувала Біднова з Україною, де залишилася дружина,
працював добрий друг – Дмитро Яворницьким. Збереглося 13 листів Біднова до
відомого історика запорізької козаччини. В них – невимовна туга за Батьківщиою, рідними та близькими, колегами. Та невдовзі ця нитка обірвалася. 1930 р.,
під час сфальсифікованого процесу «Спілки визволення України», заарештували
і безневинно засудили дружину Біднова. Він тяжко переживав цю трагедію, хоч і
не розповідав про неї нікому, замкнувся в собі. Згодом перервалося і листування
з Яворницьким. Величезним горем стала смерть сина Арсена, який улітку 1928 р.
потонув, купаючись у Влтаві. Василь Біднов тяжко захворів, різко впав зір, і він
уже не міг напружено працювати.
Останні шість років життя Біднов працював у Варшаві. Ще наприкінці
1928 р. його запросили на посаду професора новоствореного богословського
факультету Варшавського університету. Друзі вченого свідчили, що він дуже не
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хотів покидати Прагу, де на Ольшанському цвинтарі був похований його син.
Причини, що спонукали Біднова до переїзду, вповні невідомі. Першого березня
1929 р. він прочитав першу лекцію з церковної історіографії у Варшаві. Вчений
вів два курси – історії старої Церкви та літургіки. Йому довелося напружено
працювати – лекційних годин було забагато. Крім того, потрібно було опанувати
розмовну польську мову.
У Варшаві Біднов жив самотньо. Незабаром він майже втратив зір, але і
далі вів викладацьку та наукову діяльність. Лекції читав із пам’яті, ніколи не
заглядаючи в конспект. Студенти дуже любили професора і часто приходили до
нього по книги, поради, для наукових консультацій. Біднов неодноразово допомагав своїм учням матеріально. Щороку декілька місяців учений жив у Празі.
Помер учений 1 квітня 1935 р. Його поховали на православному
кладовищі у Варшаві. Могила збереглася до наших днів.
Відомий історик Дмитро Дорошенко, на основі праці якого і
побудована дана стаття, про Василя Біднова писав: «Віра християнина піддержувала в ньому твердість духа, а праця для України, яка була змістом його життя,
до кінця днів наповнювала всі його сили. Він був вірним сином свого народу і
добрим патріотом своєї Батьківщини. Це була людина чиста серцем, що начебто
під суворою зверхністю таїла в собі скарби високої любові до ближнього й до
ідеалів добра і справедливості».
А син Дмитра Антоновича з яким тісно спілкувався Василь Олексійович, Марко Антонович (теж історик) написав про Василя Біднова: «Я особисто
його дуже любив і завжди вважав напівсвятим». І додав: «Життя його було дуже
важке, але він усі негоди приймав з дійсно християнською покорою, і взагалі це
була дуже релігійна людина, не лише вихованням, але й психологічним укладом
характеру».
Література:
1. http://podolyanin.com.ua/history/7685/ «Доля була для нього мачухою…»
2. Дорошенко Д. І. Життя і громадська діяльність професора В. О. Біднова //
Пам'яті професора Василя Біднова. Прага, 1936. http://litopys.org.ua/cultur/cult29.htm
3. Українська педагогіка в персоналіях. ХХ століття / За редакцією О. В.
Сухомлинської / навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, у двох
книгах. – К. : «Либідь», 2005, кн. 2., С. 64-68.
4. Ульяновський В. І. Історик церкви Василь Біднов // Дніпропетр. іст.-археолог.
зб. Вип. 1. Д., 1977. С. 453.
5. Завальнюк О. Василь Біднов – професор Кам’янець-Подільського державного
українського
університету
(1918–1920
роки)
https://shron1.chtyvo.org.ua/
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ВІДНОВЛЕННЯ ЛУЦЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЄПИСКОПСЬКОЇ
КАФЕДРИ В 1921 р. ТА ЇЇ ПЕРШИЙ ОЧІЛЬНИК ОЛЕКСІЙ
(ГРОМАДСЬКИЙ)
Одним із головних рішень Почаївського з’їзду 1921 р. стало відновлення
Луцької єпископської кафедри. Упродовж понад двохсот років вона не мала
єпископів.
Перша згадка про Луцьку єпархію Київської митрополії датується кінцем
ХІІІ ст. Вагомий внесок у її розбудову у 80-х рр. XIV cт. зробив Луцький князь
Дмитро-Любарт Гедемінович. Луцька єпархія мала два кафедральних собори – в
Луцьку й Острозі. Перерва в лінії луцьких православних єпископів трапилася в
1596 р., коли Луцький владика Кирило Терлецький став одним із головних
ініціаторів об’єднання Київської митрополії з Римом й увійшов до складу
Уніатської церкви. У 1621 р. православні відновили ієрархію. Єпископом Луцьким
поставлено Ісаакія Борисковича. Боротьба за Луцьку єпархію тривала й закінчилася приєднанням її до Уніатської церкви Діонисієм Жабокрицьким. Останнім
православним Луцьким єпископом був Кирило Шумлянський. Упродовж наступних двохсот років кафедра залишалася вакантною.
Після приєднання Волині до Російської імперії керівництво Московської
патріархії створило Волинсько-Житомирську єпархію, але навіть серед вікаріїв
не знайшлося місця для луцького владики. Вже у міжвоєнній Польщі українські
церковні сили вважали одним із головних завдань відновлення православної
Луцької кафедри.
За домовленістю лідерів українського церковного руху Волині з
єпископом Діонисієм (Валединським) Почаївське зібрання духовенства і мирян
1921 р. серед іншого мало розглянути і прийняти рішення щодо відновлення
Луцької єпископської кафедри. Делегати прийняли відповідну постанову, котру
затвердив Діонисій (Валединський). Канонічну санкцію цьому рішенню надав
Собор православних єпископів Варшавської митрополії.
У процесі розбудови Православної церкви в Другій Речі Посполитій
здійснено нові єпископські хіротонії. Одним із кандидатів у єпископи з титулом
Луцького вікарія став ректор Волинської духовної семінарії, голова консисторії,
архімандрит Олексій (Громадський).
Третього вересня 1922 р. під час літургії в Почаївській лаврі митрополит
Юрій (Ярошевський), архієпископ Діонисій (Валединський) та єпископ
Олександр (Іноземцев) рукоположили Громадського в єпископи. Напередодні
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хіротонії після чину наречення в єпископи богомбереженого міста Луцька
архімандрит Олексій висловив думки, що наповнювали його: «Я бачу, як
бурхливі хвилі охоплюють корабель Христовий зо всіх сторін, і знаю добре, що
не можна успокоюватися ні одному з тих, що стоять біля керма Церкви Святої.
Праця, скорботи і злидні – це уділ єпископський… Я не праці, скорбот, злиднів
боюся, а лякаюсь, якби не стати мені байдужим і недбалим до своїх обов’язків
пастирем, якби мені не ухилитися від святого послуху»1. Із цього уривку
промови, що його подав у статті з нагоди п’ятнадцятилітнього ювілею хіротонії
Олексія (Громадського) його земляк і близький співробітник о. Стефан Грушко
стає очевидним розуміння Громадським усіх труднощів часу, коли доводилось
приймати сан єпископа. Олексій (Громадський) заявляв про готовність
витримати усі випробування цього шляху, але хвилювався лише чи вистачить сил
виконувати відповідальну місію.
Хіротонію було звершено в особливо урочистій атмосфері. Єпископам
співслужили 24 священнослужителі, були присутні церковнослужителі,
інтелігенція, вірні з навколишніх волинських сіл і містечок. Польська влада
прислала свого представника. Вручаючи архієрейський жезл, митрополит Юрій
сказав: «Як єпископ, ти будеш проходити своє служення тут, на Волині, серед
українського народу. Це добрий, сердечний, здібний до високих ідеальних
переживань народ, що особливо поетично відчуває красу Божого світу й Бога, і
серед нього єпископське служення може бути особливо корисне та спасенне. Цей
нарід легше, ніж який-небудь інший, приваблювати до Бога й приєднувати до
спасіння. Особливо це повинно бути осяжне для тебе, як рідного цьому народові
не тільки по вірі, але й по крові. Твоє знання народної мови є могутнім засобом
впливу на цей нарід, бо християнські ідеї, зодягнені в дорогі образи й форми
рідної мови, стають особливо зрозумілими і підбивають серце. А твоє знання, як
українця з походження, душі народу, чеснот і хиб, таємних струн його серця,
покаже тобі, як, коли й про що говорити з ним, щоб притягнути його до Бога й
правди Його, щоб вкоренити в нього християнські основи життя. Тим більше це
треба сказати, що ти давно вже працюєш серед цього народу, як пастир, педагог і
адміністратор. Ти вивчив усі верстви цього народу й віки: духовенство,
інтелігенцію й простий нарід, дорослих людей, молодь і дітей. І тим більше
повинно бути корисне і успішне твоє служіння серед нього!»2.

1

Цит. за: Грушко С., митр. прот. 15-ліття архиєрейської хіротонії владики Алексія,
архиєпископа Волинського і Кремянецького // Шлях. – 1937. – Ч. 5. – С. 3-5. – С. 4.
2
Цит. за: Грушко С., митр. прот. 15-ліття архиєрейської хіротонії владики Алексія,
архиєпископа Волинського і Кремянецького // Шлях. – 1937. – Ч. 5. – С. 3-5. – С. 4-5.
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Отже, лейтмотив цієї частини настановчого слова митрополита зводився
до акценту на необхідності новохіротонізованому будувати свою архіпастирську
діяльність з максимальним використанням національних особливостей пастви. А
українське походження Громадського, освіта та життєвий і пастирський досвід
мали зробити цю діяльність особливо ефективною.
Резиденцією єпископу Луцькому, вікарію Волинської єпархії визначено
Дерманський монастир. Громадський і надалі залишався в Крем’янці, виконуючи
раніше доручені адміністративні обов’язки.
Четвертого вересня 1922 р. Синод єпископів затвердив Діонисія (Валединського) на становищі архієпископа Волинського і Крем’янецького. Таким
кроком остаточно закріплено повноваження владики Діонисія єпархіальним
архієреєм Волинської єпархії в межах Другої Речі Посполитої.
Відразу після рукоположення Олексій (Громадський) інтенсивно поринув
у церковні справи. У його компетенції перебували парафії Луцького вікаріату.
Вже 4 вересня 1922 р. під час служби у Великій церкві Почаївської лаври він
возвів о. Євгена Мержинського в протоієреї. На становищі єпископа-помічника
Громадський обрав позицію миротворця. Така лінія поведінки давала суттєві
дивіденди: єпископ творив нових друзів і не породжував нових ворогів та
формував імідж справедливого архієрея. Певною ілюстрацією цих кроків може
слугувати справа заштатного псаломщика Євфимія Кужеля. У рапорті 30 серпня
1922 р. Кужель пояснював єпархіальній владі своє складне матеріальне становище через конфлікт із настоятелем о. Концевичем у Старій Вижві Ковельського
повіту1. Дев’ятнадцятого вересня Олексій (Громадський) наклав таку резолюцію:
«В консисторію. Я уважно розглянув справу про псаломщика Кужеля, вважаю,
що він ніколи не звільнявся з посади псаломщика в с. Стара Вижва, що він
залишався на місці під час евакуації і є, за відгуком благочинного, добрим
псаломщиком і що повідомлення про його звільнення було зроблене через
непорозуміння. Вважати Кужеля псаломщиком с. Стара Вижва і надалі, з умовою
виконання взятим ним у цьому проханні на себе зобов’язання – перенести
шпирліх на псаломницький двір й очистити до листопада зайнятий ним дім.
Кужелю покладається в обов’язок – підкорення своєму настоятелеві не за страх, а
за совість, а о. Концевичу рекомендується братська любов і благосхильність
стосовно до усіма поважного нижчого служителя Церкви»2.
1

Рапорт заштатного псаломщика Евфимия Кужеля его высокопреосвященству,
высокопреосвященнейшему Дионисию, архиепископу Волынскому и Кременецкому,
30 августа 1922 г. // АЛВЄУ, спр. 689.
2
Резолюция епископа Луцкого Алексия (Громадского), 19 сентября 1922 г. //
АЛВЄУ, спр. 689.
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Отже, у цій ситуації Громадський застосував дію різнорівневого впливу:
закликав псаломщика виконати наказ єпархіальної влади, а священника
продемонструвати пастирське милосердя до підлеглого. Ця одна із перших
єпископських резолюцій дуже влучно характеризує Громадського як церковного
адміністратора. Надалі у прийнятті важливих рішень він завжди залишатиме
простір для маневру і кілька шляхів виходу із ситуації.
Іншою важливою справою, котру розвинув Олексій (Громадський) як
єпископ була системна візитація парафій вікаріату. Упродовж чотирьох місяців
на становищі луцького вікарія Громадський зміг відвідати орієнтовно від сорока1
до шістдесяти2 парафій Луцького, Дубенського та Володимирського повітів. За
іншим джерелом відвіданих парафій було до тридцяти3. Сам Громадський писав,
що візитація мала тоді велике значення в місіонерському та адміністративному
значенні. За словами Діонисія (Валединського), під час перебування на Володимирщині Олексій (Громадський) знайшов там добрий настрій, за винятком двохтрьох парафій, куди невдало призначені священники, хоча і молоді та з вищою
освітою. Повноцінно реалізувати прагнення безпосереднього спілкування з
паствою Громадському вдалося вже в Гродненській єпархії, а з 1934 р. у
Волинській.
Вересень 1922 р. також став місяцем, коли єпископ Олексій
(Громадський) уперше здійснив таїнство священства. Одинадцятого вересня в
Миколаївському соборі Крем’янця Громадський рукоположив у диякони
Олександра Карнковського. Наступна висвята була здійснена луцьким вікарієм
27 вересня. Тоді рукоположено в диякони псаломщика с. Вичин Луцького повіту
Олександра Стаховського. Стаховський походив із сім’ї священника, навчався у
Волинській духовній семінарії в Житомирі. Встановлення радянської влади
перервало студії, й О. Стаховський змушений переїхати до батьків, а з березня
1921 р. увійти в статус церковнослужителя4. Згадані висвяти стали одними з
перших для Олексія (Громадського) практик здійснення таїнства священства.
Згодом за понад двадцятилітнє служіння в єпископському сані Громадський
1

(Громадский) Алексий. Моя антисоветская деятельность за время существования
Советской Власти, 29 июня 1941 г. // ГА СБУ, ф. 2, оп. 1, спр. 75169, арк. 11-12.
2
(Громадский) Алексий, архиепископ. К истории Православной церкви в Польше
за десятилетие пребывания во главе её блаженнейшего митрополита Дионисия (19231933). – Варшава: Синодальная типография, 1937. – 164 с. – С. 41.
3
Письмо архиепископа Волынского и Кременецкого Дионисия (Валединского)
профессору Ивану Огиенко, декабрь 1922 г. // Труди Київської духовної академії:
богословсько-історичний збірник Київської православної богословської академії. –
Київ, 2015. - № 15(187). – 498 с. – С. 301-302.
4
Автобиография священника Александра Стаховского, 15 апреля 1951 г. //
АЛВЄУ, спр. 777.
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здійснить не одну висвяту та братиме участь у єпископських хіротоніях, але
перший досвід назавжди залишається найбільш пам’ятним.
В єпископському сані Громадський продовжив лінію відповідального
ставлення до доручених обов’язків. На початку 1922 р. вільний слухач п’ятого
класу ВДС, псаломщик Олексій Вандзюк просив Діонисія (Валединського)
рукоположити в диякони1. За процедурою Валединський запитав в Громадського,
як ректора семінарії, відгук про прохача. «Алексій Вандзюк, – відповідав 8
лютого Громадський, – поки що мало мені відома людина. Рахую за свій
обов’язок придивитися до нього уважніше, а для того добре було б стриматися з
задоволенням прохання Вандзюка»2.
Негативна характеристика не зупинила прохача – 3 жовтня він подав
наступне звернення. І знову Діонисій поцікавився думкою ректора семінарії, вже
єпископа, Олексія (Громадського). На цей раз Громадський відповів: «Про
Вандзюка я доки не можу дати повністю позитивного відгуку. Нехай іще
навчиться смиренню»3. Зрозумівши, що ключ до успіху знаходиться в руках
Громадського, Вандзюк 29 жовтня 1922 р. звертається вже безпосереднього до
нього, додавши позитивну рекомендацію від парафіяльного священника о.
Арсена Гаськевича. Тому в наступній резолюції Громадський висловлював
здивування – чому о. Гаськевич раніше скаржився на Вандзюка, а нині вже дає
йому позитивну характеристику?4
В іншому випадку 5 жовтня у справі диякона Григорія Домбровського
Олексій (Громадський) прийняв рішення призначити безмісного псаломщика в с.
Крупи Луцького повіту. На попередньому місці служби в с. Низкиничі
Володимирського повіту Домбровський не зміг порозумітися з настоятелем і
змушений залишити місце служби. Тоді за надмірну перебірливість щодо
церковнослужителів парафії консисторія оголосила догану о. С. Борщевському,
оштрафувавши на 3000 польських марок5.
Сьомого жовтня Громадський розглянув прохання виконуючого обов’язки псаломщика церкви с. Хотинь Рівненського повіту Микити Пилипчука.
Наприкінці вересня Пилипчук успішно склав іспит на звання псаломщика при
1

Прошение псаломщика Алексея Вандзюка епископу Кременецкому Дионисию
(Валединскому), 6 февраля 1922 г. // АЛВЄУ, спр. 669.
2
Відгук ректора Волинської духовної семінарії, прот. Олександра Громадського,
8 лютого 1922 р. // АЛВЄУ, спр. 669.
3
Отзыв ректора Волынской духовной семинарии, епископа Луцкого Алексея
(Громадского), [9 октября] 1922 г. // АЛВЄУ, спр. 669.
4
Резолюция ректора Волынской духовной семинарии, епископа Луцкого Алексея
(Громадского), 11 ноября 1922 г. // АЛВЄУ, спр. 669.
5
Постанова Волинської духовної консисторії, 17 січня 1922 р. // АЛВЄУ, спр. 305.
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Волинській духовній семінарії. Олексій (Громадський) відповідною резолюцією
пропонував прохачу надати свідоцтво про складений іспит та відгуки настоятеля
і благочинного1. Через кілька місяців до справи Пилипчука повернулися, тоді
вже Діонисій (Громадський перебував у Гродно) остаточно вирішив його долю.
Серед низки прохань, що надходили на ім’я вікарного єпископа. –
звернення протоієрея Василя Собуцького. Наприкінці вересня отець, який був
настоятелем церкви с. Запілля на Любомльщині, писав Олексієві (Громадському)
про складне матеріальне становище сім’ї, а особливо сина-офіцера, що повернувся з еміграції після служби в армії Врангеля. У бойових діях він втратив ногу.
Ускладнили матеріальне становище о. Собуцького також звільнення родичів з
державних установ після встановлення в краї польської влади. Тому всі близькі
зібралися біля о. Собуцького, який мав хоча б якісь ресурси як парафіяльний
священник. Отже, отець просив єпископа Олексія про призначення сина-інваліда
до себе псаломщиком2. Громадський розглянув лист 10 жовтня, запропонувавши
подати прохання й представивши відповідний рапорт благочинного про псаломницьку вакансію. У підсумку Олексій Собуцький отримав місце псаломщика в с.
Запілля.
Отже, наведені приклади церковного адміністрування Громадського не
лише ілюструють особливості парафіяльного життя, відносин духовенства і
псаломщиків, але й окреслюють поле компетенції вікарного єпископа. Правлячий
волинський архієрей дозволяв помічнику лише призначення церковнослужителів, залишаючи за собою вирішення кадрового питання на рівні настоятелів
парафій і монастирів. Якщо підходити до ситуації з позицій формування досвіду,
то поступове включення Громадського в церковно-адміністративні справи як
єпископа виглядало закономірним. З іншого боку. луцький вікарій мав значний
досвід праці як член консисторії в Холмі, а згодом як голова єпархіального
управління та консисторії в Крем’янці.
Загальноцерковні зміни зумовили призначення Олексія (Громадського)
керуючим Гродненською єпархією. Сталося це 12 жовтня 1922 р.3 З документальних джерел отримуємо інформацію, що Громадський залишався на Волині
до кінця року. Це підтверджують переміщення, здійснені луцьким вікарієм.
Наприкінці жовтня до Громадського звернувся псаломщик Введенської церкви
1

Резолюция епископа Луцкого Алексия (Громадского), 7 октября 1922 г. //
АЛВЄУ, спр. 450.
2
Письмо протоиерея Василия Собуцкого епископу Луцкому Алексию
(Громадскому), 20 сентября 1922 г. // АЛВЄУ, спр. 512.
3
Послужной список настоятеля Гродненского Борисоглебского монастыря,
архиепископа Гродненского и Новогрудского Алексия (Громадского) на 1 марта
1929 г. // Копія, архів автора, 9 арк, арк. 5.

– 87 –

_____________________________________________ Андріївський вісник
Ковеля Володимир Ходацький. У Ковелі він не мав мінімальних умов для життя
й просив вікарія призначити в Тесово Острозького повіту. Очевидно, названа
парафія було зайнята, й Олексій (Громадський) делегував В. Ходацького в
Кам’яницю Дубенського повіту. Резолюція датована 27 жовтня 1922 р.1
Дев’ятого листопада 1922 р. Олексій (Громадський) розглянув прохання
випускника дворічних курсів при Почаївській учительській школі Михайла
Євчука. Він клопотав про призначення псаломщиком в с. Бочаниця Острозького
повіту. Прикметно, що це прохання було написано українською мовою і
Громадський наклав резолюцію також українською: «9.XI.22. До консисторії.
Понеже Бочаниця не вільна, – прошу представити прохача на перше вільне
дяківське місце, під умовою, що на протязі одного року він витримає іспит на
псаломщика»2.
Інший випадок демонструє цілеспрямованість й емансипацію Громадського як церковного адміністратора. Одним із результатів візитацій парафій
стала на початку листопада доповідь єпископа Олексія архієпископу Діонисію
(Валединському) про необхідність призначення о. Андрія Шелеста в Порицьк
Володимирського повіту. Громадський зазначав, що під час відвідин парафій
вікаріату зафіксував – у містечку Порицьк вже рік немає священника. Для
настоятеля в парафії є житловий будинок, земля, господарські будівлі, садок.
Порицький мурований храм доглянутий і громада просить для себе окремого
священника. Таким міщани хочуть бачити о. Андрія Шелеста3. На користь
призначення була не лише та обставина, що о. Шелесту не підходила сира місцина навколо с. Бобли, котра руйнувала його здоров’я, але й досягнення в
парафіяльному житті: священник завоював довіру парафіян, спромігся організувати ремонт храму. Аргументована доповідь Громадського спонукала Діонисія
прийняти позитивне рішення і перемістити настоятеля с. Бобли Володимирського повіту о. А. Шелеста в містечко Порицьк.
Листопад-грудень також помічений активною церковно-адміністративною роботою Громадського в Крем’янці, незважаючи на іменування його
керуючим Гродненською єпархією. До надання згоди на призначення Синоду
Олексій (Громадський) не міг стовідсотково взятися за управління єпархією.
Офіційна Варшава кілька місяців обмірковувала його кандидатуру. Попередня
1

Резолюція єпископа Луцького Олексія (Громадського), 27 жовтня 1922 р. //
АЛВЄУ, спр. 762.
2
Резолюція єпископа Луцького Олексія (Громадського), 9 листопада 1922 р. //
АЛВЄУ, спр. 945.
3
Доклад епископа Луцкого Алексия (Громадского) архиепископу Волынскому и
Кременецкому Дионисию (Валединскому), ч. 12, 10 падолиста, 1922 р. // АЛВЄУ,
спр. 715.
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праця Громадського в Холмській духовній консисторії, тісна співпраця з
Євлогієм (Георгієвським) породжували сумніви щодо лояльності кандидата.
Олексій (Громадський) намагався відстоювати інтереси підвладного
духовенства перед цивільною владою. Одним з інструментів впливу на православних кліриків Варшава активно використовувала надання громадянства. Повноцінна
політична натуралізація була надзвичайно важливою для православних
священників не лише Волині, але й інших єпархій Православної церкви в Польщі.
Відсутність громадянства робила кліриків чутливими до різних кроків влади і
загрожувала, серед іншого, не лише виселенням за межі воєводства, але й країни.
Отже, процедура надання обивательства була для православних душпастирів
перевіркою на політичну лояльність, а позитивне рішення – свідченням довіри.
Тому із такою гостротою сприйняв відмову в наданні громадянства священник
Костянтин Осовський. Душпастир кинувся шукати захист в єпископа Луцького
Олексія (Громадського). У зверненні, датованому 31 жовтня 1922 р., о. Осовський
просив засвідчити перед владою його лояльність і наголосити, що він двадцять сім
років священником у парафії, а родинне місце – Млинів Дубенського повіту1.
Після розгляду справи 12 листопада Громадський доручив консисторії
підготувати від імені архієпископа Діонисія лист волинському воєводі. Його
текст єпископ Олексій склав власноручно. У листі серед іншого йшлося:
«О[тець] Осовський… просить мене засвідчити перед Вашим Превосходітєльством його повну політичну благонадійність і лояльність стосовно держави.
Знаючи священика Осовського, як зразкового пастиря, котрий працює в одній
парафії вже двадцять сьомий рік, тактовного, осмотрітєльного й обережного, я
охоче виконую прохання названого священика і вважаю своїм обов’язком
представити його Вашому Превосходительству з самої найкращої сторони»2.
Через кілька днів після розгляду справи Осовського Громадський на
підставі позитивних відгуків настоятеля і благочинного нагородив за сумлінну
службу саном диякона стихарного псаломщика с. Гнідава Луцького повіту
Кодрата Гаврилюка3. Дев’ятнадцятого листопада під час літургії у Великій церкві
Богоявленського монастиря в Крем’янці Олексій (Громадський) рукоположив
диякона Олександра Карнковського в ієреї.

1

Прошение священника с. Микуличи Владимирволынского уезда Константина
Осовского епископу Луцкому Алексию (Громадскому), 31 октября 1922 г. // АЛВЄУ,
спр. 449.
2
Черновик письма архиепископа Волынского и Кременецкого Дионисия
(Валединского) волынскому воеводе, № 11842, 22 ноября 1922 г. // АЛВЄУ, спр. 449.
3
Резолюция епископа Луцкого Алексия (Громадского), 15 ноября 1922 г. //
АЛВЄУ, спр.1221.
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Іноді компетенція владики виходила за межі його канонічної влади.
Першого грудня 1922 р. Гроомадський призначив Гордія Драпалюка псаломщиком у церкву с. Башарівка Крем’янецького повіту1. Місце розташування
резиденції, додаткові адміністративні повноваження та зміст рішень єпископа
Луцького Олексія (Громадського) свідчать, що він і надалі виконував функції
найближчого помічника Діонисія (Валединського) лише в статусі вікарного
єпископа.
У середині грудня 1922 р. польський уряд погодився на призначення
Громадського керуючим Гродненської єпархії. Другу половину грудня і до
двадцятих чисел січня 1923 р. Олексій (Громадський) перебував на Волині, але
юридично він вже вважався керуючим Гродненською єпархією.
Таким чином, відновлення Луцької вікарної кафедри стало одним із
етапів розбудови українського православ’я на Волині в міжвоєнний період. Після
понад двісті років перерви Луцьким вікарним єпископом став уродженець
Підляшшя архімандрит Олексій (Громадський). Упродовж нетривалого
перебування на кафедрі владика здійснив низку важливих кроків, спрямованих
на активізацію церковного життя вікаріату.


Андрій КУКУРУДЗА,
кандидат історичних наук,
викладач Рівненського медичного коледжу
КЗВО «Рівненська медична академія»
ПЕРЕДУМОВИ, ДОСЯГНЕННЯ ТА КОМПРОМІСИ
ВОЛИНСЬКОГО ЄПАРХІАЛЬНОГО ЗІБРАННЯ 1921 р.
Досвід боротьби за автокефальну Українську церкву часів незалежної
України демонструє наскільки складними залишаються процеси інституційного
оформлення православних церков за умов змін політичних кордонів на межі ХХХХІ ст. Особливої складності внутрішньоцерковним та міжцерковним питанням,
звісно, завдає втручання в релігійні справи російських політичних кіл, озброєних
власною шовіністичною геополітичною доктриною.
1

Резолюция епископа Луцкого Алексия (Громадского), 1 декабря 1922 г. //
АЛВЄУ, спр.470.
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З огляду на сьогодення та досвід найближчих минулих десятиліть розвитку
українського православ’я, досліднику значно легше усвідомити перипетії
церковного життя на Волині після припинення бойових дій та встановлення
нових державних кордонів у 1921 р.
Через тривалу воєнну розруху в краї впродовж 1914-1921 рр. та політичні
зміни перед волинським православ’ям визріло багато складних проблем,
основними з яких стали:
- порушення інституційних зв’язків та структури церковної ієрархії
Волинської єпархії через нові державні кордони;
- нове польське політичне керівництво (як наслідок, нова національна та
релігійна політика);
- економічна спустошеність Волині внаслідок бойових дій та втрата
церковного майна;
- радикальна зміна в настроях православного населення від мракобісного
спокою російського самодержавця до національно-революційних настроїв
українських мас, навіть незважаючи на поразку визвольних змагань.
Усі ці чинники разом ставили православне духовенство, до того ж
ультраконсервативне за своїм характером, в складні нетипові умови існування.
В межах Польщі в 1921 році залишилися потужні структури Волинської
єпархії РПЦ, такі як Почаївська лавра, вікарні центри Острог, Кременець,
Володимир-Волинський, широка парафіяльна сітка та мільйони православного
населення. В умовах повоєнного хаосу значні церковні осередки автоматично
перетворилися на певні керівні центри релігійного життя за умов невизначеності
головного проводу. Представники кожного з них виявляли власні адміністративні, економічні та суто релігійні ініціативи. Окрім того, й саме православне
духовенство не було однорідним у своїх настроях. Польська поліція виділяла
серед нього три окремі групи. До першої нечисленної належало старе духовенство, яке давно правило на Волині. Воно характеризувалося як аполітичне, до
справи автокефалії ставилося прихильно, а до влади – лояльно. Наступна
численна група була представлена переконаними монархістами, які до поляків
ставилися вороже, а також були противниками запровадження в церкві
української мови та її автокефалії. Але попри чисельність, ця група не брала
активної участі у шкільництві і в сільських людей повагою не користувалася. До
найнебезпечнішої групи поляки відносили священників, які класифікувалися як
переконані українці, підтримували рух за українізацію і ставилися вороже до
панства. Це духовенство користувалося широкою підтримкою в масах, брало
участь у просвітніх заходах, контактувало з українськими політичними колами
[3, арк. 197]. Українізацію та перетворення в церкві найчастіше підтримували
молоді священники, які уникнули русифікаційної школи дореволюційної РПЦ.
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Як правило, це були широкі кола нижчого духовенства, яким протистояло вище
духовенство за підтримки митрополита Діонисія. Але прихильникам реформ та
українізації завдяки широкому впливу на віруючих вдавалося постійно розширяти власну діяльність, що починало непокоїти поляків [9, с. 321].
Прикладом зародження церковної демократизації стала діяльність духовенства Волинської єпархії, яке намагалось заволодіти проводом в регіоні, утворивши Володимирське Духовне Правління. Воно зайнялося вирішенням церковноадміністративних і церковно-судових питань, призначенням священників, розглядом справ шлюбу й розлучення [13, с.338].
Показовою є участь у цьому керівному органі мирян нехай і в незначній
кількості. Головою Правління став настоятель Володимирського Успенського
собору протоієрей Арсеній Бордюговський, а його секретарем протоієрей
Никанор Абрамович.
Діяльність Волинського Духовного Правління викликала неоднозначні
реакції. Частина духовенства та парафіян позитивно поставилися до такого
прояву собороправності. Так, без будь-яких ексцесів діяльність Правління була
налагоджена у Володимирському, Ковельському, Любомльському і Горохівському повітах, хоча майбутній архієпископ Олексій (Громадський) досить
критично ставився до таких змін. Прогресивна частина волинського духовенства,
яка підтримала Володимирське Духовне Правління, показала свою готовність до
демократичних перетворень у церкві.
Протягом 1919-1920 рр. заходами Правління вирішувалися основні
господарські та кадрові питання краю, робота налагоджувалася за відсутності
єпископа та базувалася на принципах колегіальності, взаємодовіри між парафіянами і кліром, відкритості й близькості церковного керівництва до простого
віруючого. Фактичним підсумком діяльності цього керівного органу став з’їзд
духовенства та мирян Володимирщини, який відбувся 30 січня − 1 лютого
1921 р., що пройшов в урочистій атмосфері, демонструючи впливовість і
плідність праці володимирського духовенства [2, арк. 11].
За час свого існування Володимирське Духовне Правління розробило
цікаву модель організації благочинних і повітових рад, до чого підштовхували
недоліки традиційних церковних структур. На повітовому з’їзді делегати
постановили вирішувати звичні господарські та кадрові питання на місцях, щоб
не перевантажувати Правління й уникати бюрократичної тяганини. Для цього
утворювалися благочинницькі ради з благочинного, двох священників і двох
псаломщиків, що мало стати поштовхом до швидкого розв’язання питань у
церковних округах. Виникнення повітових рад у складі двох представників від
кожної окружної ради по одному священнику і псаломщику теж санкціонувалося
окремою постановою. Робота їхня мала відбуватися шляхом проведення з’їздів, а
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функції мали визначати окружні соборики. Як видно з винесених рішень, саме
духовенство погано уявляло практичне значення створених благочинницьких і
повітових рад, але йшло на децентралізацію управління, приймаючи нестандартні демократичні рішення і залучаючи до адміністративної роботи просте духовенство.
Між тим, розуміючи вищість єпископської влади, володимирське духовенство мусило рахуватися з кременецьким єпископом. Поступова стабілізація
ситуації на Волині в 20-х рр. ХХ ст. викликала розв’язання адміністративноорганізаційних питань православної церкви на рівні церковної ієрархії. Попри
збільшення її ролі впродовж 1920-1921 рр. у цьому процесі, українська інтелігенція і рядове духовенство продовжували дотримуватися курсу на демократизацію, розпочату в пореволюційні роки та брали активну участь у церковному
житті.
Піддаючись хвилі національного піднесення, яке охопило українців,
кременецький єпископ Діонисій теж не міг протидіяти цій тенденції. «Кажіть
народові промови на його рідній мові, об’ясняйте йому на тій же мові
богослужіння, св. Письмо, обряди церковні і оголошуйте його слух зрозумілою
вимовою церковних пісень і молитов, а він − наш добрий народ зрозуміє добре
Ваше піклування про нього… [10]», − закликав владика духовенство у своїй
листівці 6 січня 1921 р. Впевненості владиці додавало визнання за ним польською владою 1 липня 1921 року єпископських повноважень на Волині [7, с. 43].
Але спроби ієрарха поновити консервативну церковну структуру на основі
рішень Всеросійського та Всеукраїнського соборів 1917–1918 рр. викликали
спротив.
Духовенство Володимирщини висувало свій контраргумент Волинському
єпархіальному управлінню у вигляді вимоги висвятити єпископа для ВолодимирВолинського. За цієї умови Правління могло б скласти повноваження, але на це
не хотів іти владика Діонісій [1, арк. 8]. Повітове духовенство продовжило
висловлювати власне бачення єпархіального розвитку Волині на окружних
собориках, проведених благочинними в семи округах, підпорядкованих
Володимир-Волинському. Цей процес ілюструє засідання духовенства 6-го
деканату 10 березня 1921 р. в селі Мишеві. Його учасники висловили готовність
стежити за дотриманням всіх демократичних досягнень попередніх років
церковною верхівкою, як це визначалося першим та другим з’їздами духовенства
і мирян Володимирщини 1919 та 1921 рр. «Ніяких призначених предсєдателів в
Духовному Правлінні не може бути допущено, коли вони не будуть обрані
духовенством», − висували вимогу делегати [1, арк. 9].
Ніби передчуваючи майбутнє згортання церковного самоврядування, частина повітового духовенства вороже зустріла встановлення чіткої єпископської
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влади над єпархією. Прикладом таких тенденцій є нарада благочинних Луцького
повіту в серпні 1921 р., де учасники піддали критиці утворення повітових
протоієратів. На ній найбільші сумніви в учасників викликала можливість
збереження принципів виборності й колегіальності в церкві за умов поновлення
влади вищої церковної ієрархії. На думку делегатів наради, найкраще було б
утворити в Луцьку повітове Духовне Правління [5, арк. 208]. Такі ж настрої
панували і в сусідньому Володимир-Волинському повіті, де аналогічна нарада у
вересні 1921 р. висловилася категорично проти утворення повітових протоієратів. Єдиною можливою владою в повіті, на думку духовенства, повинна бути
система демократично сформованих духовних правлінь. Останні мусили складатися з членів, обраних самим духовенством [5, арк. 210].
Отже, рядове духовенство, яке протягом 1919−1921 рр. звикло до
самоврядного існування та демократії через ломку єпархіальних структур, важко
сприймало повернення колишніх порядків, асоціюючи їх з ієрархічним свавіллям
та бюрократією. Найголовніші питання подальшого життя Волинської єпархії на
консультаціях між повітовим духовенством і єпископом було вирішено розв’язати на Волинському єпархіальному зібранні в жовтні 1921 року. Підготовчим
його етапом стало Кременецьке засідання священників і повітових протоієреїв у
серпні 1921 р., де почали налагоджуватися варіанти впорядкування єпархіальних
справ. На ньому було вирішено відкрити єпископські кафедри в Луцьку,
Володимир–Волинському та Острозі для подальшої розбудови церкви, визначено
квоту представництва на єпархіальному з’їзді, на який кожне благочиння
делегувало двох представників мирян та двох від кліру. Окрім цього, делегатами
мали стати і всі члени єпархіального управління та Волинського Духовного
Правління [6, арк. 9]. Таким чином, було обумовлено широке представництво
мирян і рядового духовенства на майбутньому зібранні.
Єпископ Кременецький Діонисій розраховував вирішити назрілі питання
єпархіального життя, добитися визнання єпархією своєї влади та утвердити чіткі
органи керівництва єпархією. Одночасно, погодившись на нього, єпископ отримав схвальні відгуки від представників національно-церковного руху [8, с. 14].
Цим самим єпископ Діонисій налагоджував відносини з фактично незалежним
володимирським духовенством і також намагався задовольнити зрослі потреби
населення в національно-духовному відродженні на Волині [7, с. 43].
У роботі засідань Волинського єпархіального з’їзду 3–10 жовтня 1921 р.
взяла участь велика кількість волинських освітян та української інтелігенції,
представників „Просвіти”, широке коло білого та чорного духовенства [5,
арк. 25–29]. Загальне число учасників сягало 120 [11, с. 55].
З’їзд визнавав вищим церковним органом на Волині Єпархіальну Раду,
склад якої мав бути виборним [5, арк. 141]. До неї мало ввійти п’ять чоловік: троє
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пресвітерів та двоє мирян, обраних на шість років. Але вибори до неї не
проводилися, а вирішено було зарахувати до її складу усіх членів єпархіального
управління [12, с. 26–27]. Поступкою єпископа на користь повітового духовенства стало утворення повітових рад у складі трьох кліриків, псаломщика,
представника мирян і благочинних [12, с. 26]. Вони мали формуватися на
повітових зібраннях духовенства і мирян [5, арк. 119]. Повітові ради займалися
питаннями з вирішення церковних справ у регіонах: рекомендаціями єпископу
кандидатів на священство, господарством повіту, церковним майном, судочинством, вирішенням суперечок серед духовенства, визначенням меж парафій,
справами розлучення [14, с. 15]. Таким чином, у їхніх руках зосереджувалася
практично вся влада на місцях.
Оскільки монастирі і Почаївська лавра становили потужну складову
волинського православ’я, єпархіальний з’їзд приділив їм важливу увагу. На
Західній Волині в центрі подій опинилися Володимир-Волинський, Дерманський,
Дубенський, Загорівський, Зимнівський, Корецький, Мілецький монастирі та
Почаївська лавра. Саме розгляд їхнього становища став предметом обговорення
секції № 4 Волинського єпархіального зібрання, яка відповідала за розгляд справ
монастирів єпархії та підготовку матеріалів для його пленуму [4, арк.124]. Під
час затвердження програми з’їзду учасниками було визначено, що до найважливіших питань розвитку монастирів належать їхній «матеріяльний стан, забезпечення ґрунтами, притягнення їх до громадського життя, монашеська дисципліна»
[11, с.55].
Робота секції розпочалася відразу в день відкриття з’їзду під головуванням намісника Почаївської лаври архімандрита Дамаскина. Хоч із записаних до
складу секції 34 делегатів присутніми було лише 10, проте головуючий все одно
запропонував для початку з’ясувати кількість вцілілих на Волині монастирів та
їхній стан [4, арк.124].
Делегат від монастирів Західної Волині доповідав, що монастирі
Володимир-Волинський та Мілецький переживали важку кризу, від якої їх могло
врятувати тільки збереження ґрунтів. Благочинний жіночих монастирів архімандрит Паїсій доповів, що землі Зимненського монастиря захоплені колоністами,
а будинки – населенням, яке повернулось із евакуації. З монастиря фактично
зберігся тільки храм, при якому жив один ієромонах. Паїсій також повідомив, що в
Дерманському монастирі склад братії дуже малий і що його не вистачає навіть для
діяльності монастиря, натомість у Корецькому монастирі налічувалось до 100
насельниць, але також було важке матеріальне становище [4, арк.124-124 зв.].
Архімандрит Дамаскин доповів, що поступово відновлюється Дубенський чоловічий монастир, який дуже потерпів під час війни. В ньому проводилось
відновлення економічного стану та складу ченців [4, арк.124 зв.].
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На запитання голови про те, яких заходів необхідно вживати для
економічного зміцнення монастирів та їхнього залюднення, делегати висловлювались про необхідність пожвавлення діяльності монастирів на загальноцерковній ниві. Зокрема, висловлювалась думка про те, що бажано повідкривати „при
монастирях школи церковного типу, де б діти населення, які не мають змоги
вчитися через ті або інші причини в існуючих школах, були би прийняті до ціх,
як рівно було б прийнято лишившийся без посад педагогічний персонал» [4,
арк.125].
Архімандрит Паїсій заявляв під час обговорення, що деякі з настоятелів
монастирів розпоряджаються ними як своєю власністю, і при такому стані речей
ані піднесення монастирів, ані виявлення ними добродійності неможливо.
Відповідно, учасники засідання секції вирішили просити Преосвященнійшого
владику накласти сувору кару на настоятелів, які беззвітно розпоряджаються
монастирським майном, і провадити пильні слідства про кожний такий факт.
Таким чином, учасники роботи секції зуміли розглянути визначені програмою
питання та підготувати рекомендації для рішень з’їзду [4, арк.126].
Під час роботи пленуму 8 жовтня 1921 р. з’їздом було ухвалено: просити
єпископа, щоб він вніс до уряду прохання про залишення Володимирському та
Мілецькому монастирям їхньої власної землі й доручити благочинному виявити
всі причини та вказати засоби для підтримки вищезазначених монастирів,
прохати єпископа, щоб він підніс свій голос для захисту монастиря як власності
православної Волині, яка ніколи не була католицькою, відкрити в Дерманському
монастирі 2-річну школу з підготовки дяків для східних повітів Волині з тим,
щоб вони були підготовлені до боротьби зі штундою, організувати та відкрити
компетентними людьми в Корецькому монастирі майстерні з виготовлення риз
для всієї єпархії та повідомити єпархіальне управління про результати
організації. В порожніх приміщеннях організувати чотирикласну школу. Окрім
цього, духовенство мало звернутися до влади щодо звільнення приміщення
Дубенського чоловічого монастиря для облаштування там дитячого притулку [4,
арк.111-111 зв.].
З питання тяжкого становища монастирів взагалі та їхньої участі в
діяльності на загальноцерковній ниві з’їзд виніс таку постанову: «Відкрити
школу для підготовки дяків в Західних повітах Волині, притулок-школу для дітей
сиріт без різниці громадянського стану в Мілецькому монастирі для чого
провести одноденний збір коштів по всій єпархії, вважаючи на тяжкий стан
монастиря, дозволити при монастирі влаштувати крамницю церковних річей для
західних повітів Волині» [4, арк. 125]. Тобто з’їзд ухвалив здійснення практичних кроків для використання матеріальної бази монастирів для користі (освіти)
православного населення, що було продуктивним рішенням.
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Ще під час роботи секції один делегат висловив побажання, щоб
монастирі брали витрати на духовну освіту на свій рахунок [4, арк.125]. У зв’язку
з цим пленум ухвалив: „після відновлення зруйнованого господарства монастирів
оподаткувати їх по десятинним податком на користь бідних учнів та заснувати
кілька стипендій в духовній семінарії й при школі дяків» [4, арк.111 зв.]. Також в
секції [4, арк.125 зв.], а згодом і на пленумі з питання про забезпечення
монастирів ґрунтами та садибами було з’ясовано: «що всі монастирі за винятком
ревіндіцірованих Загорівського й Дубенського, а також і Зімнінського, од якого
колоністами поляками захоплена земля, – знаходяться в попередньому стані
такому ж як і до війни [4, арк.112]. Були спроби з боку влади залишити Лаврі
тільки 33 десятини, але після прохань Лаврі залишено 200 десятин. Почаївській
лаврі і Загаєцькому монастирю було вручено оповістки Кремінецького
наддавчого земельного Комітету про прийняття належних ним ґрунтів на підставі
закону від 17 грудня 1920 р. у власність держави, при тому оповіщено, що
залишається в користування монастирям по 33 десятини. Внаслідок прохання
Лаври за останній час площу, яка залишається монастирю, збільшено до 200
десятин [4, арк.125 зв.]. З приводу цього ухвалено: «прохати Преосвященнішого
єпископа аби було вжито заходів перед Урядом про залишення ґрунтів
монастирських православним монастирям, яко маючих забезпечити потреби
церковного життя Православної Церкви на Волині і взагалі в межах Польської
держави» [4, арк. 112.].
Щодо питання, яку участь можуть брати монастирі в громадському
житті, ухвалено: „Покласти за обов’язок монастирів, які розташовані в містах і
містечках, організувати місіонерські гуртки і аматорські гуртки для вивчення
Святого Письма, провадження розмов і недільних читань. Вразі, коли немає
відповідних помешкань – зімою в храмах, а літом на монастирському подвір’ї,
користуючись членами таких гуртків для впровадження місіонерських розмов в
селах, захоплених пошестю сектантства» [4, арк. 112.].
Архімандрит Паїсій заявив, що деякі з настоятелів монастирів
розпоряджаються ними як своєю власністю, що перешкоджає підвищенню
монастирів та їхньої добродійності. З приводу цього було прийнято наступну
декларацію: „Прохати Преосвященішого Владику накладати сувору кару на
настоятелів, які безвідчітно розпоряджаються монастирським майном і
провадити самі пильні слідства про кожний такий випадок» [4, арк. 112].
В протоколі № 2 комісії № 4 було підготовлено для пленуму питання про
дисципліну чернецтва [4, арк. 127.]. На пленумі проблема зачепила багатьох
делегатів. Архімандрит Никодим зауважував, що це питання досить окреслене
монастирськими статутами і не потребує додаткових рішень, але ієромонах
Тихон висловився за введення колективного органу управління монастирями при
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Єпископській Раді [4, арк.112.]. Проте керівникам монастирів ідея не
сподобалась.
Зокрема, архімандрит Паїсій вважав це зайвим і порадив дотримуватись
давніх монастирських традицій. Архімандрит Дамаскин зазначав, що виборне
начальство в монастирях не може бути доцільним. Життя монахів у монастирі
повинен контролювати благочинний. Що ж стосується дисципліни, то за нею
мали наглядати настоятелі монастирів відповідно до власних повноважень. А
нові приписи в умовах зруйнованого господарства, за відсутності грошей,
персоналу та всього найнеобхіднішого нічого не зроблять, як і попередні
постанови 1919 та 1917 рр., які залишилися на папері. Священник пан-отець
А.Абрамович додав, що насельники монастирів могли б робити для народу
набагато більше, ніж це було на ділі. Особливо в теперішні часи. Для своєї праці
монахи могли б використовувати той час, коли до монастирів приходять віруючі,
обслуговувати їх, задовольняючи їхні духовні потреби, а у деяких випадках
залучати на допомогу і парафіяльне духовенство, не виходячи з монастиря.
Священник Житинський зауважував, що замість випускати ченців з монастирів
для підтримки нужденних (осиротілих сімей), краще повідкривати в округах
спеціальні спілки, які б, виконуючи пастирські обов’язки в парафіях, де
зосталися сироти, допомагали б їм [4, арк. 112].
З приводу всього вищезазначеного було оприлюднено резолюцію:
„Призначення монахів на парафії для зміцнення засад білого духовенства не
бажано; коли це буває необхідно, то такі особи в їх парафіяльній діяльності
повинні підлягати місцевому благочинному» [4, арк.112 зв.].
Що ж до дисципліни делегати підтримали резолюцію про те, що нових
приписів про дисципліну складати не потрібно, оскільки й існуючих досить. Але
одночасно покласти на обов’язок настоятелям пильно стежити за доброю
поведінкою доручених їм обителей; тих ченців, які будуть порушувати
дисципліну, по-батьківськи навчати, а у випадках непослуху застосовувати кари,
ну а про тих, хто не виправлятиметься, сповіщати єпископа [4, арк. 112 зв.].
Щодо виготовлення необхідної церковної обрядової атрибутики було
ухвалено: виготовлення церковних ємностей, антимінсів, образів та інших
церковних речей може бути організовано в Св. Почаївській лаврі, а для західних
повітів – при Мілецькому монастирі. Крім того, делегати вирішили офіційно
просити владику вжити заходів перед владою, щоб утворено в Лаврі типографію
й хромолітографію [4, арк. 113].
На зібранні також постало питання про розповсюдження своєї влади
Почаївською лаврою на сусідні парафії. Питання про це піднімали делегати
протоієрей Туркевич та священник Бережець. Останній, зокрема, просив з’їзд
роз’яснити, чому ієромонах сусіднього з його парафією Крижовського

– 98 –

№ 10, 2021 ____________________________________________________
лаврського подвір’я простягає свою діяльність і на його володіння, для цього
делегат просив уточнити межі парафії та компетенцію керівництва ними.
Головуючий Діонисій відповів, що це питання необхідно вирішити на рівні
єпархіального керівництва. Зі свого боку, архімандрит Дамаскин пояснював, що
всі сусідні до Лаври парафії потрапили під її підпорядкування за згодою селян
через відсутність священників. Але інший делегат св. Житинський знову
розкритикував чернецтво, підкресливши, що парафії приписувались до Лаври
через агітацію ченців та найбільше самого намісника архімандрита Дамаскина,
через що й виникали конфлікти з сусідніми настоятелями. Виступи мало не
призвели до особистої суперечки між сторонами, яку вдалося розв’язати лише
суворим втручанням президії [4, арк.113–113 зв.].
Цей випадок став не єдиним, який викликав незадоволення чернецтва та
керівників монастирів, адже проросійське монашество недоброзичливо
поставилось також до українізаційних кроків і навіть до зростання впливу
єпископа Діонисія, проте воля останнього та підтримка священників і мирян
посприяли виробленню конструктивних рішень.
Перебіг єпархіального зібрання в Почаєві дав можливість українським
віруючим висловити свою позицію та прагнення щодо організації православної
церкви в цілому. Свідченням цього є те, що в Комісії № 1 з розгляду питань
організації єпархіального управління, парафіяльного життя та участі Волині в
організації вищого церковного управління Православної церкви в Польщі брали
участь 73 світські особи і 24 духовні [5, арк. 46].
Таке широке залучення мирян було революційним кроком, що рідко
траплялося в церковних питаннях. Можна підсумувати, що майже кожне
засідання комісій єпархіального зібрання в кінцевому підсумку підходило до
проблеми демократизації церкви. І миряни, і ченці, й рядове духовенство
висловлювали вимоги створення колегіальних виборних керівних органів різних
рівнів. До них мали увійти представники кліру, а також делегати від мирян.
Таким чином, головна увага учасників з’їзду зосереджувалася на проблемі
єпископського самовладдя, впровадженні собороправних механізмів церковного
керівництва, закріпленні революційних досягнень 1917−1921 рр. Отже,
скликання і хід Волинського єпархіального зібрання 3–10 жовтня 1921р. зберегли
частину демократичних зрушень 1919−1921 рр., одночасно ставши наступним
етапом впорядкування Волинської єпархії.
Важливі рішення стосувалися і монастирського життя. За умов
послаблення православної церковної мережі на Волині як від попередніх бойових
дій Великої війни, так і від пізніших загарбницьких зазіхань російських більшовиків, поляків та католицького костелу, зменшення чисельності православного
духівництва громадськість та біле духовенство на з’їзді 1921 р. визначили
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доцільним активне використання монастирів та їхніх насельників. Цим самим
монастирі виконували свою роль фортець православ’я, оскільки навіть після
втрат за рахунок земель, приміщень та кадрів могли суттєво допомогти у
відбудові єпархії. Одночасно і монастирі потребували підтримки єпархіальної
верхівки для захисту від зазіхань на своє майно. Саме ці важливі питання і
вдалося узгодити на Волинському єпархіальному з’їзді.
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АРСЕН РІЧИНСЬКИЙ ТА УКРАЇНІЗАЦІЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
НА ВОЛИНІ
На Волинському єпархіальному зібранні духовенства і мирян у Почаєві 310 жовтня 1921р. було обґрунтовано потребу українізації церковного життя, що
стало несподіванкою для проросійських клерикальних сил. В українській православній громаді Польщі розгорнувся національний церковний рух, спрямований
на українізацію релігійного життя. Центром цього руху стала Волинь, а одним із
найактивніших лідерів був прихильник автокефалії та українізації Православної
Церкви на Волині – лікар Арсен Річинський.
Іван Власовський писав: «Провід національно-церковного українського
руху, який (рух) так голосно заявив про себе на шостому році після Почаївського
Єпархіяльного З’їзду 1921р. в акції Луцького церковного З’їзду 1927р., був в
руках церковно-громадських і культурно-освітніх діячів Волині на чолі з д-ром
Арсеном Річинським» [3, с. 45].
Річинський Арсен Васильович, 12 червня 1892 року народження, уродженець с. Тетильківці Шумського району Тернопільської області. Навчався в сільській церковнопарафіяльній школі, Кременецькій гімназії, Клеванському та
Кременецькому духовних училищах. Згодом вступив до Волинської духовної
семінарії в Житомирі. У 1911 р. вступив на медичний факультет Варшавського
університету, у 1914 р. перевівся до Імператорського університету Святого
Володимира у Києві. Водночас працював викладачем у фельдшерській школі.
З 1915 р. працював дільничним лікарем в с. Хролин на Хмельниччині, а
після виїзду в евакуацію – в селах Саратовської, Курської, Полтавської губерній.
У 1917 р. повернувся до університету, де 20 вересня 1918 р. отримав диплом
лікаря. Працював лікарем Ізяславської повітової лікарні ( 31 травня 1917 – 9
квітня 1920). В Ізяславі був обраний головою повітового земства. У 1918 р. став
редактором часопису «Нова дорога». Активний діяч повітової «Просвіти». Організував вчительський хор. На базі Острозької жіночої гімназії проводив курси
«українізації», викладав гігієну в Ізяславській вищій початковій школі. В 1919 р.
видав підручник «Курс гігієни (науки про здоровля)» для 7-8 класів гімназій.
Рятуючись від більшовиків, виїхав у 1920 р. в с. Тростянець Ківерцівського
району Волинської області, де 11 липня 1921 р. обвінчався з вчителькою Ніною
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Павлівною Прокопович, з якою познайомився в Ізяславі. З квітня 1922 р.
працював головним лікарем Володимир-Волинської лікарні.
У Володимирі-Волинському 1924 року Арсен Річинський власним коштом
почав видавати «Незалежний орган українського культурного і церковного
відродження» під назвою «На Варті». Відома й популярна тоді львівська газета
«Діло» писала, що «двотижневик «На Варті» є першим на українських землях в
межах Польщі часописом, який поклав собі за завдання систематичну боротьбу
за розмосковлення Православної церкви на українських етнографічних землях
проти Московської церковної православної ієрархії в Польщі та проти політики
департаменту віросповідань у Варшаві. «На Варті» бореться за принципи,
поставлені в основу Української Православної Автокефальної Церкви на
Наддніпрянській Україні» [2, с. 14].
Арсен Річинський декілька разів звертався до сенатора Михайла
Черкавського, свого земляка, та Українського сеймового клубу з проханням
надати допомогу в протистоянні з митрополитом Георгієм, пізніше Діонісієм у
питанні українізації церковного життя. В листі від 20 серпня 1925 року він пише:
«Вважаю, що для української справи церковний рух міг би стати не менш
важним, ніж земельним, бо утворив би психологічні передмови самостійності в
українській народній масі» [6, с. 77]. Однак українські парламентарі допомоги не
надали.
В 1926 році Арсен Річинський опублікував у журналі «На Варті» статтю
«Походження єпископату в зв’язку з питанням про благодатність ієрархії
Української Автокефальної Православної Церкви». Під псевдонімом «Волинський» стаття ця повністю була опублікована в 1927 році в першому номері
журналу «Церква і життя» у Києві. Слід зазначити, що в другій половині 20-х –
на початку 30-х років Арсен Річинський публікує в українській пресі чимало
статей та випускає низку брошур, присвячених церковним питанням: «Критичний розгляд постанови Св. Синоду про заборону українського церковного з’їзду»
(Варшава, 1927), Сучасний стан церковно-релігійного життя української людності в Польщі» (Варшава, 1927), «Два плебісцити на Волині в справі богослужбової мови» (Володимир, 1927), «Моя сповідь Св. Синодові Православної Церкви
в Польщі» ( 1929), «На манівцях» (1932). Арсен Річинський автор і упорядник
ряду музичних творів на релігійну тематику, виданих у Володимирі-Волинському: «Всенародні співи в Українській Церкві» (1925), «Українські колядки на
мішаний хор» (1927), «Скорбна мати. Збірник українських церковно-народних
пісень» (1929), «Українська відправа вечірня і рання на мішаний хор (1929).
З 1924 р. діяльність А. Річинського та прихильників ідеї українізації
Церкви значно активізувалася. Восени 1924 р. при «Просвіті» у ВолодимиріВолинському організовано церковну раду з шести осіб, членом якої був і Арсен
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Річинський. Рада поставила за мету провадити українізацію богослужінь. Під
тиском громадськості митрополит Діонісій 20 грудня 1924 р. визначив порядок
богослужінь у православному соборі Володимира-Волинського, тому перша
літургія о 8 год. ранку відправлялась церковнослов’янською мовою, а друга, о
10 год., українською. А проповіді священники мали виголошувати українською
[9, с. 116-117].
Арсен Річинський зі своїми однодумцями і в наступні роки продовжували
боротьбу за українізацію православ’я на Волині.
26 вересня 1926 року в Рівному відбувся з’їзд українських культурноосвітніх організацій. У роботі з’їзду брав участь А. Річинський [2, с. 5]. Саме він
добився включення до порядку денного питання про церковні справи.
А. Річинський виступив на з’їзді з доповіддю, в якій висвітлив важливі
проблеми церковного життя та релігійних питань на Волині. Після обговорення
його доповіді з’їзд ухвалив низку вимог, а саме: 1) призначити українських
єпископів у Володимирі-Волинському, Луцьку, Кременці; 2) реорганізувати та
українізувати Духовну консисторію в Кременці; 3) надіслати духовенству
розпорядження, щоб воно не поглиблювало розриву між Церквою та народом і
задовольнило прохання парафій про українізацію богослужінь; 4) притягнути до
духовного суду єпископа Поліського Олександра за постійне цькування українських священників, а звільнених прийняти на перші вільні вакансії Волинської
єпархії; 5) заборонити поширення періодичних російських видань у парафіях і
розпочати видавництво релігійної літератури українською мовою; 6) видати
українські підручники для навчання релігії у середніх школах; 7) навчання
майбутнього духовенства доручити українським педагогам; 8) змінити склад
митрополичої комісії з перекладу богослужбових книг через її бездіяльність;
9) визначити опублікований Синодом «Статут канонічного устрою Польської
автокефальної православної церкви» антиканонічним статутом, у якому не
враховано постанов Крайового помісного собору, джерел канонічного права.
З’їзд запропонував «… відкинути цей статут і виробити новий, який справді
відповідав би вимогам і духові канонів» [1, с. 7].
5-6 червня 1927 року в Луцьку відбувся церковний з’їзд, який став
кульмінаційним моментом подальшої практичної реалізації ідеї українізації
Церкви. Незадовго перед тим, 7 лютого 1927 року, Арсен Річинський від імені
редакції журналу «На Варті» звернувся до митрополита Діонісія з проханням
«про уділення благословення на скликання в м. Луцьку Українського Православного Церковного З’їзду духовенства і мирян з участю в з’їзді Митрополита, або
кого-небудь з єпископів» [ 3, с. 45]. Ще раніше, у грудні 1926 р., А. Річинський та
його однодумці П .Доманицький та Є.Петриківський, від імені українського
православного населення Волині, звернулися до міністра віросповідань і освіти з
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проханням дозволити проведення з’їзду представників православних українців
на 7 квітня 1927 р. в Луцьку, пояснюючи його потребу занепадом Церкви через
недбалість вищої церковної влади. У зверненні зазначалося, що в цьому винна
церковна проросійська влада, яка «…залишила в занедбанні духовні потреби
української православної людності» [9, с. 123].
Постановою Синоду від 26 лютого 1927 року проведення з’їзду було заборонено. Заборонено було також духовним особам брати участь в роботі з’їзду.
Церковний з’їзд все ж таки відбувся і став визначною подією в православному житті. Велику організаційну роботу з його скликання і проведення
здійснив сам А .Річинський і редагований ним часопис «На Варті».
На церковний з’їзд прибуло 565 делегатів з усіх повітів Волині, Полісся,
Холмщини і Підляшшя. Крім того, було до 200 гостей, 8 послів Сейму і Сенату.
Присутніми були Волинський віце-воєвода і Луцький міський староста [12,
с. 15].
Ключові, найважливіші доповіді на з’їзді зробив А. Річинський, а саме:
«Сучасний стан церковно-релігійного життя українського православного
населення Польщі», «Задоволення релігійних потреб українського православного
населення в справах: а) служби Божої» та «Справа канонічного устрою Православної Церкви в Польщі» [3, с. 47].
З’їзд зобов’язав делегатів і звернувся до українського громадянства
«…подвоїти освідомчу роботу серед населення, у братствах й інших культурнонаціональних організаціях на боротьбу за права українського народу в Церкві, а
разом з тим розкривати заміри російської чорної сотні» [3, с. 49-50].
Митрополит Православної церкви в Польщі Діонісій, ієрархія церкви, з
одного боку, і активісти-українізатори Церкви – з іншого, доклали багато зусиль
до того, щоб порозумітися з питань подальшої демократизації церкви та її
українізації. Проте їхні переговори та зустрічі на цьому етапі не мали успіху
4 грудня 1928 р. А. Річинський – як один із головних лідерів українізації
церкви – оприлюднив заяву про розрив з церковним керівництвом і приступив
знову до видання часопису «На Варті» (з 1 січня 1929 р.). Він відзначався чіткою
опозиційною лінією щодо керівництва Православної церкви в Польщі і був
непримиримим і безкомпромісним у питаннях демократизації, соборноправності
й українізації церкви.
Святий Синод Православної церкви у Польщі постановою № 14 від 15
квітня 1929 року прийняв рішення «Об отлучении от церкви и анафематствовании проживающего в гор. Владимире лекаря Арсения Речинского за его
враждебную и вредную для Православной Церкви в Польше деятельность» [4,
с. 2], про що було оголошено у пресі та церковних парафіях. Дізнавшись про це,
Річинський звернувся до слідчих та суду з питанням перевірити відомості про
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порушення ним церковних канонів. Призначена для розслідування комісія
повністю виправдала Арсена Річинського, не виявивши жодних порушень з його
боку. Синод 22 березня 1930 року доручив митрополитові Діонісію прийняти
А.Річинського у лоно Православної церкви згідно з його проханням.
Просвітницько-ідейна діяльність А.Річинського вплинула на найбільш
резонансну подію тих часів, якою була Почаївська маніфестація 23 серпня
(10 вересня) 1933 р. у день преподобного Іова. В Почаївській Лаврі зібралося до
20 тисяч вірян, прибуло 250 хресних ходів із закликами: «Українському народові – український єпископат!», «Для Волині правлячий єпископ-українець!»,
«Русифікатори геть в Москву!» та ін. [5, с. 95].
Станом на 1939 рік із 689 церковних приходів Волинської єпархії 415
перейшли на українську мову богослужіння.
У цей же час він починає писати працю «Проблеми української релігійної
свідомості», роботу над якою розпочав у 1929, а закінчив у 1933 році. В книзі,
завдяки історико-аналітичному методу та історіософському осмисленню етнорелігійної свідомості українства А.Річинський порушив життєдайні проблеми
соціального буття у світі взаємовідносин між народом і Богом, осакральненої
етнокультури, формуючих чинників релігійної свідомості та ін. А.Річинський
висловлює суттєві міркування з проблем екуменізму та поєднання українських
церков на ідейних засадах українства [11, с. 2].
У передмові до «Проблем української релігійної свідомості» А. Річинський
так обґрунтував актуальність цього твору: «Книжка про релігійні справи в добі
масового поширення атеїзму або зовсім не на часі, або дуже на часі. Аналіз
українського народнього світогляду доводить, що безрелігійність у нас – явище
впливове, з народним світоглядом незгідне; це – симптом духовного полону, небезпечного для самого існування нації. Духовна самостійність, створення власної
релігійно-національної ідеології завжди додає народові певности своїх сил і свого
достоїнства, віри в свою правоту і в свою будучину. Навпаки, рабське перейняття
чужих ідей і чужих поглядів підриває духовні сили і відпорність народу, затягує
його на службу чужим божкам: тоді надходить смерть нації» [11, с. 12].
За діяльністю Арсена Річинського пильно стежила польська поліція. Всі
його дії та контакти фіксувалися. З 12.05.1935 по 25.07.1935 р. А.Річинський був
ув’язнений в сумнозвісний концтабір Береза-Картузька.
В обліковому листі в’язня записано: «Річинський є моральним авторитетом
для всіх національно свідомих українців» [7, с. 302]. Одним із звинувачень, яке
йому висунула польська влада, було: «…Річинський розпочав активно діяти на
церковному терені, вносячи у середовище духівництва націоналістичні ідеї». [7,
с. 304]. Вдруге у Березі-Картузькій А.Річинський опинився на початку вересня
1939р. і пробув там до 18 вересня.
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Проте на волі він був недовго. 20 жовтня 1939 року його заарештували
енкаведисти і ув’язнили у Володимир-Волинській тюрмі. Каральні органи
Радянського Союзу, де, згідно з Конституцією, Церква була відділена від
держави, висунули одне з основних звинувачень – його боротьбу за автокефалію
Української церкви. Наводимо витяг із кримінальної справи:
«Владимир-Волынский» Г.О. НКВД 26 августа 1940 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приобщении вещественных доказательств.
Я, начальник ІІ отделения Владимир-Волынского городского отдела
НКВД – капитан госбезопасности Розов, рассмотрев материалы дела № 19792 на
Речинского Арсения Васильевича – нашел:
1) Обвиняемый Речинский Арсений Васильевич, являясь руководителем и
идеологом украинского автокефального движения на Волыни, в 1932-1933 годах
написал и распространил в Польше, Германии, Канаде и других странах книгу
«Проблеми української релігійної свідомости». В указанной книге антисоветского содержания обвиняемый Речинский Арсений Васильевич – имея целью
разжечь национальную вражду, злобно клевещет на русский и украинский
народы» [10, с. 7].
Оскільки Арсен Річинський не належав до жодної політичної партії,
слідство затяглось. Лікаря вивезли разом з іншими політичними в’язнями у
тюрму селища Сухобезводне Горьковської області, де кілька років тримали без
суду. Лише 5 травня 1942р. т. зв. «особий совєт» при НКВС СРСР вніс вирок,
засудивши А.Річинського на 10 років позбавлення волі за ст. 54-13 КК УРСР.
Також репресована була сім’я А.Річинського – його дружина та дві дочки.
Старшій Мирославі тоді було 15 років, а молодшій Людмилі – всього 6 тижнів.
А. Річинський покарання відбував в ГУЛАЗі. В 1949 році А. Річинського
звільнили. Але влада не дала повернутися на батьківщину. Дозволили поселитися
в Казахстані у м. Казалінськ. В концентраційному таборі і на спецпоселенні
Арсен Річинський займався лікарською практикою. 13 квітня 1956 р. А. Річинський помер у результаті крововиливу. Поховали його на цвинтарі станції Джусали
Кизил-Ординської області [8, с. 297].
14 жовтня 2006 року на Покрову Пречистої Богородиці труну з прахом
Арсена Річинського зустрів найстаріший храм (1600 року) Різдва Христового
УАПЦ м. Тернополя. 26 серпня 2009 року Богословська комісія з канонізації
святих Української Автокефальної Православної Церкви з благословення митрополита Київського і всієї України Мефодія причислила Арсена Річинського до
лику святих сповідників Українського православ’я.
Ім’я та діяльність Арсена Річинського довго залишались невідомими його
землякам. Радянська влада зробила все для того, щоб так було.
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Повернення на Батьківщину імені Арсена Річинського – українського
громадського, політичного і церковного діяча, композитора, краєзнавця,
фотографа, основоположника української етнології релігії, святого сповідника та
лікаря розпочалося 22 квітня 1998 року. У цей день відбулися перші Річинські
читання. З тих пір було проведено десять Річинських читань. Проводились вони
у Кременці, Тернополі, Києві, Ізяславі. У читаннях брали участь представники
влади, священнослужителі, науковці та краєзнавці з Кременця, Києва, Тернополя,
Рівного, Луцька, Острога, Володимира-Волинського, Білорусі, Росії, а також
дочка Арсена Річинського Людмила, син Віктор, похресник Юрій Паєвський.
24 травня 1999 року Постановою № 683 Кабінет Міністрів України
присвоїв Кременецькому медичному училищу ім’я Арсена Річинського. У 2000
році було перевидано головну книгу його життя «Проблеми української релігійної свідомості» / Упорядники А. Колодний, О. Саган, К.: Світ Знань, 2000. 432 с.
У 2002 році книга перевидана вдруге. У 2009 році вийшло повне, доцензурне
видання книги «Проблеми української релігійної свідомості» / Упорядник Арсен
Гудима, Тернопіль: ТзОВ Терно-граф, 2000. 368 с.
24 травня 2004 року в Кременецькому медичному училищі був відкритий
музей Арсена Річинського. Другого грудня 2008 року відбулося відкриття
оновленої експозиції музею.
12-13 червня 2002 року під час третіх Річинських читань було відкрито
меморіальні дошки просвітителю на стіні навчального корпусу Кременецького
медичного училища та будинку, який побудував Арсен Річинський у
Володимирі-Волинському. У 2012 році меморіальна дошка Арсену Річинському
була відкрита у м. Ізяславі на стіні лікарні, де він працював, а в 2020 році – у с.
Тетильківці, де він народився. В 2010 році був відкритий і освячений пам’ятний
знак на честь А. Річинського на території навчального закладу його імені. 15
лютого 2016 року за розпорядженням міського голови ім’ям Арсена Річинського
названо вулицю в м. Ізяславі.
В аспекті вивчення біографії та творчості Арсена Річинського вийшло ряд
книг та наукових праць, написано дисертації, проведено кілька наукових
конференцій та академій.
Отже, завдяки А. Річинському на Волині було започатковано українізацію
церковних відправ, проведено низку нарад і з’їздів, які сприяли подальшій
українізації Православної Церкви. Здійснення богослужіння українською мовою
позитивно впливало на свідомість віруючих. Можна сміливо стверджувати, що
отримання Томосу Українською Православною Церквою є результатом діяльності лікаря Арсена Річинського та багатьох його однодумців.
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Андрій МАРТИНЮК,
магістр богослов’я,
викладач Рівненської духовної семінарії
АРХІМАНДРИТ ВІТАЛІЙ (МАКСИМЕНКО) –
ОЧІЛЬНИК ПОЧАЇВСЬКОГО ВІДДІЛУ «СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА»
Василій Максименко народився 8 серпня 1873 року в містечку
Глафірівка, на березі Азовського моря, біля Ейська, у сім’ї диякона Іоана
Васильовича Максименка. Сімейне виховання було суворим [7]. Із всіх дітей у
живих залишилося лише семеро. Зарплатні, яку платив приход, не вистачало, і
батьку доводилося займатися «апостольським промислом» – рибною ловлею.
Внаслідок цієї праці отець Іоан Максименко передчасно помер у віці 42 років.
Через рік померла і мати майбутнього владики, і він разом з братами та сестрами
залишилися на вихованні старшої вісімнадцятирічної сестри Марії [7, с. 170].
Василій Максименко закінчив духовне училище у Маріуполі, на березі
Азовського моря. Майбутній отець Віталій старанно вчився і навіть за успіхи при
переході до другого класу був нагороджений книгами: казками «1001 ніч» і
твором Дарвіна.
Після закінчення училища Василій був прийнятий у семінарію у місті
Катеринослав (нині місто Дніпро). Після успішного закінчення семінарії він був
прийнятий у Київську Духовну академію. Академісти були налаштовані
опозиційно до адміністрації. На другому році навчання Василія в академії один зі
студентів запропонував висловити протест її ректору – відомому богословудогматисту – єпископу Сильвестру (Малеванському) і не піти на очолюваний
ним чин прощення. Інші запропонували не ображати старця і краще висловити
протест економу, вважаючи, що він приховує продукти, призначені для
студентських трапез. Більшість студентів не пішли на вечерю. Адміністрація
зажадала від «страйкарів» письмових пояснень. І ось у цій ситуації проявився
характер майбутнього отця Василія, який відмовився писати неправду про те,
«що до нього приїхала тітка і він повинен був її зустріти». Результатом стало
виключення з академії без права бути прийнятим в інші навчальні заклади.
Василій не міг отримати місця навіть викладача церковноприходської
школи і повинен був поїхати у Катеринославську глибинку учителем у світській
школі. «Я привів шкільне приміщення у житловий стан: повставляв скло, дістав
дров і так зайнявся дітьми з ранку до вечора... На іспитах моя школа, що не мала
кілька років випусків і вважалася останньою, стала першою...» [7, с. 173]. У цей
час про Василія дізнається ректор Казанської Духовної академії – єпископ
Чебоксарський Антоній (Храповицький). Майбутній архімандрит Віталій був
прийнятий на другий курс академії завдяки поруці єпископа Антонія.
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Владика Антоній сам з дитинства мріяв про чернецтво і був здатний і в
інших запалити любов до ангелоподібного чину. Під його впливом протягом
Великого посту 1899 року Василь вирішив свою долю. Оскільки у нього вже
почав розвиватися туберкульоз, владика Антоній дав йому у постригу ім'я
Віталій, яке у перекладі з латини означає «життєвий» [10, с. 4]. Незабаром він був
висвячений у сан ієромонаха і приписаний до Донського монастиря у Москві, а
потім посланий викладачем в Олександрівську місіонерську семінарію поблизу
Владикавказу. Місцевий клімат допоміг його здоров'ю. Там отець Віталій
відвідує прокажених і рятує семінариста, який ненавмисно перекинув на себе
гасову лампу. Отець Віталій сам отримав сильні опіки [1, с. 9-10]. Ця готовність
до самопожертви була характерною рисою характеру ієромонаха Віталія. На
початку 1903 року отець Віталій був возведений в чин архімандрита і
призначений проповідником у Почаївську лавру, за наполяганням переведеного у
Волинську єпархію архієпископа Антонія (Храповицького).
У Почаєві архімандрит Віталій зробив свій наступний подвиг –
відродження Почаївської друкарні. Архієпископ Никон (Рклицький) у своїх
спогадах [2] писав, що коли отець Віталій прибув до Почаєва, то там була
запущена друкарня і не було жодного працівника. За короткий час було
побудовано триповерховий корпус, у ньому містилося вісім друкарських машин,
а друкарське братство становило 120-150 осіб. Владика Антоній свідчив, що
архімандрит Віталій: «Так полюбив цю справу [друкарську], що набрав цілу
армію послушників і там останніми роками, паралельно з лаврською братією
влаштував свій гуртожиток. У нього, бач, були монахи і послушники, а робочих
він наймав, і всю свою платню віддавав їм. Спав він мало і часто просто у
друкарні, де-небудь під печатною машиною, а у своїй архімандричій келії
влаштував гуртожиток для робітників» [10, с. 5].
Отець Віталій жив у «маленькій кімнаті без меблів; минулого літа
[1908 р.] він пройшов пішки близько 900 верст з проповіддю, та й вдома у лаврі
завжди розмовляє з селянами або пише статті для Листка; худий, майже
сухотник, ніколи не сміється, але часто плаче» [9, с. 5].
Під час однієї проповідницької ходи у 1908 р. поблизу селища
Берестечко селяни звернули увагу архімандрита Віталія на кістки, які лежали на
полі. Вони належали козакам гетьмана Богдана Хмельницького, полеглим тут в
1651 р. у нерівній битві з поляками. Під час битви козаків підбадьорював
посланий константинопольським патріархом святитель Іоасаф, який був
схоплений і розстріляний. На отця Віталія справили враження слова, сказані
якимось данцем, керуючим маєтку Граббе: «Дикий і невдячний ви народ. Якби у
нас, у Данії, сталося щось подібне, якби наші діди так героїчно померли за нашу
батьківщину і віру, давно ми озолотили б місце їх смерті, давно поставили б їм
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пам'ятник, гідний великого подвигу. Кожен з нас, навіть останній школяр, знав
би де те місце знаходиться і яка подія на ньому звершилася» [2, с. 60].
На місці «козацьких могил» був збудований монастирський скит. Кості
козаків було зібрано у нижній церкві й накрито скляною кришкою. Імператор
Микола ІІ пожертвував 25 тисяч рублів на цю справу [2, с. 61].
З серпня 1906 року архімандрит Віталій (Максименко) очолював
Почаївський відділ «Союза русского народа», який був найчисельнішою
чорносотенною організацією, заснованою 1905 року за ухвалою імператора
Миколи ІІ. «Союз» і весь чорносотенний рух мав за мету мобілізувати підданців
на захист самодержавства та православ'я від революції та ворожих до монархії
національних рухів. Завдяки активній підтримці православного духовенства
«Союз русского народа» охопив своїм впливом чималу частину українського
селянства та міщанства. Пропаганда чорносотенців також була успішною серед
частини інтелігенції, студентів і робітників українських міст. Не менш як 200
тисяч із понад 400 тисяч членів «Союза русского народа» мешкали на території
сучасної України і здебільшого мали українське походження. Серед близько
тисячі чорносотенних організацій в Україні практично не було жодної, до якої б
не входили етнічні українці [6].
Однією з головних твердинь чорносотенного руху стала Західна Волинь.
Почаївський відділ «Союза русского народа» нараховував близько 100 тисяч
осіб, тобто чверть членів «Союза» на території всієї Російської імперії. Чисельність решти політичних організацій імперії навіть сукупно не перевищувала
«Союз русского народа». Набагато менше, ніж чорносотенців, було в Російській
імперії членів українських опозиційних політичних партій [8].
Однією з головних ідей чорносотенних організацій була історія та захист
правлячої монархії. Втім, велику проблему для пропаганди становило те, що більшість подій історії України ніяк не були пов'язані з історією монархії Романових.
Незаперечне лідерство у поширюванні серед українських селян і міщан
знань про українську історію належало Почаївському відділу «Союза русского
народа» під керівництвом архімандрита Віталія (Максименка). Брошури, листівки та книжки «для простого народу», що їх видавали чорносотенці та Православна Церква, у 1905-1914 роках, можливо, були для читачів в українському селі
головним після Шевченкового «Кобзаря» джерелом історичних знань. Друкарня
Почаївської лаври, починаючи від 1905 року, масово випускала у світ не лише
оповіді про царську родину чи війну 1812 року, а й такі видання, як «Крест над
Берестечком. О славном украинском гетмане Зиновии-Богдане Хмельницком и о
Берестецкой битве 1651» авторства архімандрита Віталія та «Борьба Малороссии
с Польшей и Берестецкая битва» [5, с. 269]. Книги на історичну тематику було
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включено до сільських бібліотек, які створював Почаївський відділ «Союза
русского народа» [3, с. 575].
На сьогодні головною спадщиною історичної пропаганди українських
монархістів стала традиція сакралізації місць, де відбулися значущі події
української історії. Сакральні місця історичної пам'яті у практиці чорносотенців і
Православної Церкви були не лише складником пропаганди особистого зв'язку
етнічних українців з українською історією, частиною якої була Православна
Церква, а й також символами приналежності українських земель етнічним
українцям і Православ'ю. На Лівобережжі та Київщині українські монархісти
могли просто собі використовувати як історичні пам'ятки наявні монастирі та
церкви; натомість на Волині та Поділлі чорносотенцям довелося самим засновувати національні сакральні центри. Саме завдяки православному монархічному
духовенству і «Союзу русского народа» постали такі відомі центри сучасної
української історичної пам'яті і масового відвідування і паломництва, як меморіал на Козацьких Могилах під Берестечком і замок князів Острозьких в Острозі.
Створення меморіалу пам'яті українських козаків, які загинули 1651 року
в битві проти Польщі та за православ'я, було не лише реалізацією прагнення
чорносотенців використати у своїх інтересах події місцевої історії, а й частиною
їхньої загальної концепції відновлення українського козацтва. Виборча програма
«Союза русского народа» на виборах до Державної думи 1906 року офіційно
містила пункт із вимогою козачі стани раніше розформованих полків у
Полтавській, Чернігівській, Київській і Бессарабській губерніях зрівняти у
перевагах та обов'язках з іншим козацтвом [11, с. 152]. У такий спосіб «Чорна
сотня» вимагала відновити антипольське й антикатолицьке українське козацтво
на українських етнічних землях, яке стало б опертям для імперії Романових
нарівні з наявними козачими військами.
Волинь не була головною історичною територією українських козацьких
полків. Проте Почаївський відділ «Союза русского народа» на чолі з архімандритом Віталієм (Максименком) зробив реальні кроки для «покозачення»
Волині. Саме завдяки зусиллям Православної Церкви та «Союза русского
народа» 1914 року було споруджено дуже відомий сьогодні в Україні церковний
меморіал «Козацькі Могили» під Берестечком [11, с. 153]. Меморіал збудували
на тому місці, де православні козаки Богдана Хмельницького 1651 року зазнали
поразки у битві проти польського католицького війська.
На думку архімандрита Віталія, яку він висловив у «Волинських
єпархіальних відомостях» [11, с. 153-154], битва під Берестечком була битвою
«малоросійського» народу «за віру і батьківщину» і «якби викупительною
жертвою за свободу «малоросійського» народу і його вічне і нероздільне єднання
з «Великою Росією»». Пам'ять про Берестецьку битву, вважав він, могла служити
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«великим засобом для народного виховання», і тому бажано було вкоренити «в
пам'яті нашого народу велику жертву, принесену за нашу теперішню свободу і
благополуччя нашими предками». Архімандрит Віталій (Максименко) запропонував побудувати на місці битви меморіальний пам'ятник-церкву і монастир для
догляду за меморіалом (викуплена за для цього земля мала перейти у власність
Почаївського або Волинського відділу «Союза русского народа» як представника
народу, який об'єднався), а також запровадити спеціальні щорічні поминальні
дні, під час яких прочани «серед молитви будуть воскрешати у своїй пам'яті
славні справи предків». Гасло «предківської крові», пролитої за Православ'я ще
до приєднання України до Російської імперії, стало постійним рефреном
пропаганди волинських чорносотенців, зокрема, під час масової кампанії збору
підписів під проханнями до Миколи ІІ [11, с. 154]. Отже, чільний волинський
чорносотенець став головним ініціатором придбання землі та будівництва
церковного меморіалу на Козацьких Могилах, який існує й дотепер.
Інтерес і стримано позитивне ставлення представників демократичного та
революційного українського руху до створення Православною Церквою і «Союзом
русского народа» меморіалу на полі битви під Берестечком з'явилися принаймні
вже на початку 1910-х років. Двоїсто відгукнувся про меморіал під Берестечком у
своїх спогадах активний діяч українського руху Дмитро Дорошенко. З одного
боку, він оцінив його як вияв чорносотенної «почаївської демагогії» й засіб
русифікації для «почаївських ченців», а тому із сумом споглядав, як реліквії
українського козацтва перебували «в чужих руках». Але водночас Дорошенко
описав, як 1912 року, відвідавши Волинь разом із супутниками, також учасниками
українського руху на Катеринославщині, вони зустрічалися з архімандритом
Почаївської лаври та керівником Почаївського відділу «Союза русского народа»
Віталієм (Максименком) і «з похвалою відізвалися про опорядження козацьких
могил на Берестецькому полі, це, видно, було приємно почути отцю Віталію, і він
докладно розповів нам про свої плани у цій справі» [11, с. 164]. Стримано
позитивну оцінку меморіалу під Берестечком та зусиллям його творців дав і
митрополит Української Автокефальної Православної Церкви у 1940-1970-х роках,
міністр освіти і міністр ісповідань в уряді УНР Іларіон (Огієнко) [4, с. 400].
Попри активну пропаганду історії російських царів, підсумковою
домінантою історичної пропаганди почаївських чорносотенців стала історія
України. Зосередити свої пропагандистські зусилля на подіях місцевої історії
українських монархістів спонукали не лише вподобання їхніх лідерів чи місцева
специфіка. Почасти це був вимушений крок після того, як центральна імперська
влада наприкінці 1900-х років однозначно дала зрозуміти, що не бажає масової
організованої участі чорносотенних і монархістських організацій у загальноімперських історичних святкуваннях [11, с. 169].
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Олексій ПОЛЮШКО,
студент 2-го курсу
Рівненської духовної семінарії
ЛУЦЬКИЙ ЦЕРКОВНИЙ З'ЇЗД 1927 р. ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ
В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ'Я
Упродовж ХХ ст. український єпископат, духовенство і вірні кілька разів
наближались до здобуття автокефалії Української Православної Церкви.
Важливою складовою цього руху стала деросіянізація православ’я на Волині,
Поліссі, Холмщині й Підляшші в міжвоєнний період. Тоді православні українці
цих територій перебували в юрисдикції Автокефальної Церкви в Польщі.
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Найперші рішення на шляху деросіянізації Церкви були пов’язані з мовою
богослужіння. На з’їзді духовенства і мирян Волинської єпархії 1921 р. у Почаєві
було ухвалено резолюцію, яка впроваджувала вживання української мови в
богослужіннях: “Жива віра вимагає й живої мови в молитвах і в Службі Божій,
через те треба перейти від церковнослов’янської мови до народної, живої мови
української” [1, с. 289-290]. Цей крок передбачав подальше повернення
української мови в літургічну практику, переклад українською богослужбової
літератури та друк книг. Почаївський з’їзд дав поштовх у подальшій
деросіянізації. Вище керівництво Церкви не могло ігнорувати цей процес.
Здоровий глузд вимагав компромісних рішень. Необхідно було йти на поступки.
Питання мови відправ обговорював Синод Православної Церкви в Польщі.
Рішеннями 16 червня 1922 р. та 3 вересня 1924 р. дозволено виголошувати
проповіді українською мовою [2, с. 22]. Це був перший крок до повернення
рідної мови вірних у літургічну практику.
Паралельно з ініціативи польського уряду та завдяки розумінню
православного єпископату Православна Церква в Польщі отримала автокефалію
від вселенського патріарха. В листопаді 1924 р. надано Томос про автокефалію
православних в Другій Речі Посполитій, а вже 17 вересня 1925 р. у Варшаві було
офіційно проголошено самоуправність Православної Церкви. Проте спадщина
кількох століть – росіянізація – гальмувала повернення українського обличчя
Православній Церкві. Через такий повільний темп національно свідома
інтелігенція стала переймати на себе лідерські функції в процесі очищення
православ’я від нав’язаних московських традицій. Для цього було висунуто ідею
скликання в Луцьку українського церковного з’їзду для врегулювання проблем
церковного життя [3, с. 28]. Одним із основних організаторів зібрання виступив
А. Річинський.
Напередодні відбувся з’їзд в Рівному. Двадцять шостого вересня 1926 р. в
повітовому місті зібралося понад триста учасників, котрі представляли
різноманітні українські культурно-освітні організації. Обговорювалися питання
розбудови Церкви і те, що вона є одним з основних рушіїв культурнонаціонального життя українців. Цей з’їзд став своєрідним майданчиком і
поштовхом для подальших ініціатив інтелігенції в церковному житті.
Все більше зусиль приділялося деросіянізації, була створена Волинська
Церковна Українська Рада, яка обороняла національну особливість Церкви, котра
була і залишається найважливішою морально-виховною основою українського
народу. В Рівному написали та уклали відозву до глави Православної
Автокефальної Церкви в Польщі митрополита Діонісія. У ній ставили вимогу про
деросіянізацію Церкви та щоб у Володимирі, Луцьку та Крем’янці поставили
українських єпископів, за проханням парафій [4, с. 6-7].
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Рух за деросіянізацію Православної Церкви на Волині набирав розмаху.
Підтвердженням його масштабності став Український церковний з’їзд в Луцьку
5-6 червня 1927 року. Його основною метою стало створення дієвого плану, при
якому можна буде звільнитися від гнітючого впливу росіян та московської
церковної традиції на Православну Церкву.
Організатором та очільником з’їзду знову виступив лідер національнорелігійного життя Волині Арсен Річинський. Значну організаційну роботу
громадського форуму здійснив комітет, сформований та затверджений на з’їзді у
Володимирі, де зібралися представники з різних міст Волині та Полісся. Участь у
підготовці брали також громадські організації, особливо “Просвіта”, при її філіях
писали та розсилали відозви до населення. У цих відозвах говорилося про
майбутній церковний з’їзд, питання, котрі планували розглянути.
Після тривалої підготовки з’їзд нарешті відбувся 5-6 червня 1927 р. в
Луцьку. На ньому були присутні 565 делегатів з Волині, Полісся, Холмщини та
Підляшшя. На форум прибули представники від Православної парафіяльної ради
Подебрадів, “Просвіти”, Центрального комітету Українського Народного
Демократичного Об’єднання у Львові [5, с. 30]. Головну доповідь виголосив
Арсен Річинський. Він окреслив головні проблеми розвитку Православної
Церкви в Польщі щодо устрою, деросіянізації та демократизації, засудив
польську церковну політику у плані задоволення релігійних потреб українців. А.
Річинський наполягав на необхідності розмосковлення всіх сфер церковного
життя і, особливо, мови богослужінь.
Делегати з’їзду акцентували необхідність впровадження соборноправності в
діяльність Православної Церкви. Іншою вимогою став заклик до вищої церковної
влади видати розпорядження для деросіянізації Церкви, щоб регламентувати цей
процес. І нарешті, українізувати внутрішнє діловодство Церкви, бо в основному
усі листи, накази, рішення, постанови та розпорядження друкувалися російською
мовою [6, с. 30].
На завершення з’їзд обрав Український церковний комітет, який би надалі
впроваджував прийняті рішення в церковний устрій і життя. Це зібрання зробило
великий внесок у подальший розвиток Православної Церкви на Волині та
пробудило серед населення український національний дух й усвідомлення
важливості боротьби за рідну мову в Церкві.
Отже, Луцький церковний з’їзд 1927 р. став епохальною подією в розвитку
українського національно-церковного руху у міжвоєнний період на Волині,
Поліссі, Холмщині та Підляшші. З’їзд чітко поставив вимоги до вищої церковної
влади у царині демократизації та деросіянізації. Своїми рішеннями та діяльністю
з’їзд зміцнив українську духовну та національну ідентичність у повітах
Волинського та Поліського воєводств, заклав основи майбутньої автокефалії
Української Православної Церкви.
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ЮЛІАН II ВІДСТУПНИК І ЙОГО АНТИХРИСТИЯНСЬКА ПОЛІТИКА
Під час правління Костянтина Великого християнська віра стала головною у
Римській імперії. Однак язичництво зберігало популярність серед багатьох
мешканців Римської імперії. Існувала загроза зміни статусу Христової Церкви в
державі. Така сталася під час правління Юліана II Відступника. Він проголосив
відновлення язичництва, що стало серйозним викликом християнству.
Флавій Клавдій Юліан народився в 331 р. у Константинополі. Батько Юліана
був зведеним братом Костянтина Великого. У 337 р. на очах Юліана вбили його
батька Юлія Констанція. І з того часу він зі своїм зведеним братом Галлом жив
при дворі правлячого імператора Констанція. Їхніми вихователями були: євнух
Мардоній, переконаний язичник та еллініст, і Євсевій, єпископ Никомидійський.
“Хоч Євсевій тривалий час видавав себе за сповідника православної віри, однак
насправді був прихильником єресі Арія, і тому виховав в молодому вельможі
лицеміра” [1].
У результаті палацових інтриг у 345 р. Юліана вислали в замок у Каппадокії
й там утримували під наглядом. Хоча умови життя відповідали високому його
становищу, Юліан скаржився на соціальну ізоляцію та надмірний контроль.
Ймовірно, до цього періоду потрібно відносити початки ворожнечі Юліана до
християнської віри. У цей час імператор Констанцій усе частіше задумувався про
спадкоємця престолу. Найближчими його родичами були сини двоюрідного
брата Констанція – Галл і Юліан. У 350 р. імператор відкликає із заслання Галла
й надає йому титул цезаря з призначенням намісником Антіохії. У 354 р.
дорогою в столицю Галла вбивають.
Очікувано, що наступним помічником став Юліан. У 355 р. імператор
викликав Юліана, титулував цезарем і доручив командування військами у Галлії.
Після блискучої перемоги над германцями у 361 р. військо проголосило його
августом і вимагало, щоб він пішов проти Констанція. Під проводом Юліана
військо через Паннонію вирушило в похід, але несподівана смерть Констанція
спинила громадянську війну, яка мала вибухнути. Дізнавшись про це, у 361 р.
Юліан прибув у Константинополь і проголосив себе імператором. Він також
публічно заявив, що сповідує язичництво. Юліан бере участь у святі Сатурналій,
пише релігійні трактати і сатири на попередніх царів. Прихильники Констанція і
люди, котрі близько до нього стояли, піддалися жорстоким переслідуванням і
карам з боку нового імператора.
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Імператор Юліан, який до сходження на владний олімп ретельно приховував
свою прихильність до язичництва, ставши правителем, відновлює позиції
поганства. У перші ж тижні правління Юліан видає спеціальний антихристиянський едикт. На той час у Константинополі вже не було жодного язичницького
храму. Оскільки неможливо було в короткий термін спорудити поганські
святилища, Юліан здійснив урочисте жертвоприношення, цілком ймовірно, в
головній базиліці, що призначалася для прогулянок і ділових бесід. “За свідченням
церковного історика Созомена, тут сталася така сцена: сліпий старець, якого вела
дитина, наблизившись до імператора, назвав його безбожником, відступником,
людиною без віри. На це Юліан йому відповідав: "Ти сліпий, і не твій
галилейський Бог поверне тобі зір". "Я дякую Богові, – сказав старий, – за те, що
він мене його позбавив, щоб я не міг бачити твого безбожництва" [6]. Юліан
промовчав на цю зухвалість і продовжував жертвоприношення.
Задумавши реанімувати язичництво, Юліан розумів, що відновлення його в
минулих, суто матеріальних формах неможливе; необхідно було його перетворити, поліпшити, щоб створити силу, яка могла б вступити в боротьбу з
християнською церквою. Захоплений грецькою культурою і міфологією, Юліан
намагався на її основі утворити теософічну релігію. На богів він дивився як на
ідеї, що виражали верховне божество. Імператор гадав, що для кожного народу
існує особливий бог. Найбільше він шанував бога сонця. Реанімуючи поганство,
Юліан мимоволі копіює християнство. Так, він запроваджує спів гімнів, хори
хлопчиків, установлює певний час для молитви, кафедру для проповідника,
дороге вбрання для священнодій. Язичницьке духовенство він організував за
зразком ієрархії християнської церкви, внутрішня будова язичницьких храмів
була влаштована за прикладом християнських храмів. Імператор наказав вести в
храмах бесіди і читати про таємниці еллінської мудрості. Від жерців вимагалося
бездоганне життя, заохочувалася благодійність, за недотримання релігійних
вимог погрожували відлученням і т. д. Іншими словами, щоб трохи пожвавити і
пристосувати до життя відновлене язичництво, Юліан звернувся до того джерела,
яке він всіма силами своєї душі зневажав.
Оголошення віротерпимості було одним з перших актів самостійного
правління Юліана. При ньому із заслання повернулися представники багатьох
течій в християнстві, відбувалися публічні диспути на релігійні теми. У своєму
"Едикті про терпимість" 362 р. Юліан дозволив відновлення язичницьких храмів
і реституцію власності, а також повернув з вигнання засланих християнських
єпископів [5]. Отже, серед тих, хто повернувся, були представники різних
напрямів, непримиренні між собою. Вони невдовзі втягнулися в запеклі суперечки, на що, припускаємо, розраховував Юліан. Даруючи віротерпимість та
добре знаючи психологію християн, імператор вважав, що християни потонуть у
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чварах, і така роз'єднана Церква вже не становитиме серйозної небезпеки.
Паралельно Юліан обіцяв великі винагороди тим християнам, які погодилися б
зректися віри.
Імператор Юліан повернув Християнську Церкву в становище, яке вона мала
після едикту Галерія 311 р. Найбільшого удару християнству завдала шкільна
реформа правителя. Перший указ стосувався призначення професорів у головні
міста імперії. Кандидатів мали обирати міста, але затверджував їх на посаді
імператор. Це давало можливість формувати потрібний педагогічний склад та
впливати на суспільну свідомість. Раніше міста вирішували, хто буде обіймати
відповідальну посаду вчителя.
Набагато важливішим був другий указ, що зберігся в листах Юліана. "Всі, –
говорилося в указі, – хто збирається чогось вчити, повинні бути доброї поведінки
і не мати в душі напрямку, незгодного з державним" [4]. Під державним
напрямком потрібно, звичайно, розуміти погляди самого імператора. Указ вважав
безглуздим, щоб особи, які пояснюють Гомера, Гесіода, Демосфена, Геродота та
інших античних письменників, самі відкидали шанованих цими письменниками
богів. Таким чином, Юліан заборонив християнам навчати риторики та
граматики, якщо вони не шануватимуть богів. Відповідно, християнам було
заборонено навчатися, оскільки вони не могли відвідувати язичницькі школи.
Насправді поганство виглядало зовсім інакше, аніж ідеалізований його
образ. Пересічний поганин був безбожником, який належав до своєї віри в силу
традиції. Вимоги дотримання язичницьких релігійних приписів викликали,
особливо в Антіохії, зворотний ефект. Коли імператор очікував побачити юрби
народу, прямуючи на щорічне святкування до храму Зевса Касія в Дафні, він
зустрів лише одного жерця, який ніс гусака, пояснюючи, що люди не вважають
за потрібне витрачатися на жертви [8].
Влітку 362 р. Юліан здійснив подорож в східні провінції й прибув в
Антіохію, де населення було християнським. Антіохійське перебування Юліана
важливо в тому плані, що воно змусило його переконатися в нездійсненності
реанімації язичництва. Столиця Сирії залишилася зовсім холодна до гостин у ній
імператора. Конфлікт загострився після пожежі храму в Дафні, в підпалі якого
підозрювали християн. Розгніваний Юліан наказав закрити головну Антіохійську
церкву, яка до того ж була розграбована й осквернена.
Надавши християнам свободу визнання віри, Юліан лишав безкарними
жорстокі вчинки поган щодо християн. Особливо збільшились насильства під час
руйнування християнських храмів і цвинтарів, зокрема в Сирії. Помітивши
натовп, що знущався над відлюдником Дометієм, Юліан наказав замурувати
печеру, де подвизався Дометій, і живим поховати подвижника. У деяких містах,
як, наприклад, в Александрії, Геліополі, Газі й Аскалоні натовп поган вбивав
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священників і незайманих дівчат, порозсікав їхні тіла, начинив ячменем і кинув
на поживу свиням. Також за бажанням імператора мощі святих спалювали і
творили над ними безчинства. У Єгипті єпископа Марка за відмову дати гроші на
відбудову поганського храму натовп намастив медом і виставив на сонце на
поживу комахам. У Фінікії в місті Геліополі поганин вирвав у диякона Кирила
кусок печінки й почав її гризти зубами. Умовою отримання солдатами грошей
стає принесення ладану на куріння перед схованими зображеннями поганських
божків [5].
Церковне передання розповідає, що для того, аби змусити християн хоча б
мимоволі стати співучасниками жертвопринесення ідолам, Юліан наказав щодня
протягом першого тижня Великого посту кропити поживу на ринках Константинополя кров’ю принесених у жертву тварин. Тоді єпископу Константинополя
Євдоксієві явився великомученик Феодор Тирон, який постраждав за Христову
віру в 306 р. у м. Анасії. Святий застеріг єпископа від споживання осквернених
продуктів з ринку і наказав замість того їсти варену пшеницю з медом. У пам’ять
про це в суботу першого тижня Великого посту в православних храмах відбувається освячення колива, яке потім споживається вірними.
Відроджуючи язичництво, Юліан на противагу християнам надав перевагу
юдеям і наче перекреслюючи пророцтво Спасителя, звелів відновити Єрусалимський храм і звеличити служіння Старого Завіту. Тисяча юдеїв неусипно займалися
роботою на оновлення храму. Однак землетрус і буря, грім і блискавки несподівано потрясли і розсипали все збудоване. У той самий час вогонь з неба опалив
юдеїв, знищив всі знаряддя праці, а на одежах і на тілах їхніх відбились знаки
хреста, які спочатку світилися, а потім почорніли і відмити їх було неможливо.
Вражені такими чудесами багато юдеїв і язичників навернулись до Христа, але
Юліан і далі переслідував християн. Взимку 362-363 рр. Юліан перебував в
Антіохії й готувався до війни з персами. Він вже тоді бачив, що його намагання
повернути поганство є безуспішними, одначе почав писати книги проти християн.
У червні 363 р. під час небезпечного відступу в Персії Юліан був тчжко
поранений списом і в муках помер. Історик Феодорит наводить чутки, що
останніми словами імператора були: ”Ти переміг, Галилеянине…”. Так помер
імператор Юліан на 32-му році свого життя. Він перебував на чолі Римської
держави півтора року. Разом з ним обірвався рід Костянтина Великого. Історія за
заслугами оцінила його діяння, давши йому ім’я: ”Apostat” -”Відступник” [1].
Подальший поділ імперії між двома братами Валентиніаном і Валентою, які
у ставленні до християнської віри були догматично розділені, давав язичництву
нову надію. Валентиніан був православним, але хоч і допомагав Церкві, однак не
був рішучим у знищенні ідолопоклонства. Валент був затятий аріанин і жорстоко
переслідував православних, залишаючи у спокої поган.
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Однак в 375 р., коли імператором став син Валентиніана Граціан,
розпочалась агонія язичництва. Молодий монарх, будучи глибоко релігійним,
зробив перші кроки, щоб розірвати зв’язок між державою і поганською релігією.
“Він був першим імператором, який, ступивши на трон, відмовився від титулу
”Pontifex Maximus” – ”Найвищий первосвященник” [9]. Так закінчилось це
останнє язичницьке гоніння на християн у Римській імперії, де згодом вступали
на престол лише християнські правителі.
За своє недовге життя Юліан залишив після себе низку творів, які
дозволяють ближче познайомитися з цією постаттю. Центром релігійного
світогляду Юліана був культ Сонця, що створився під безпосереднім впливом
культу перського світлого бога Мітри та ідей ослабленого до того часу
платонізму. Вже з юних років Юліан любив природу, особливо небо. У своєму
міркуванні "Про Царя-Сонце", головному джерелі релігії Юліана, він писав, що з
юних років був охоплений палкою любов'ю до променів божественного світила,
він не тільки вдень бажав спрямовувати на нього свої погляди, а й в ясні ночі
залишав все, щоб йти захоплюватися небесною красою. “Занурений в це
споглядання, він не чув тих, хто з ним говорив, і навіть втрачав свідомість” [6] .
Досить заплутано Юліан виклав релігійну теорію, що ґрунтувалася на
існуванні трьох світів у формі трьох сонць. Перше сонце є вище Сонце, ідея
всього існуючого, духовне, мислиме ціле, це – світ абсолютної істини, царство
первинних принципів і першопричин. Видимий нами світ і видиме сонце, світ
чуттєвий, є лише відображенням першого світу, але відображенням не
безпосереднім. Між цими двома світами, мислимим і чуттєвим, лежить світ
мислячий зі своїм сонцем. Виходить, таким чином, трійця (тріада) сонць –
мислимого, або духовного, мислячого і чуттєвого, чи матеріального. Мислячий
світ є відображенням мислимого, або духовного світу, але сам, у свою чергу,
служить взірцем для світу чуттєвого, який є, таким чином, відображенням
відображення, відтворенням у другій ступені абсолютного зразка. Вище Сонце
занадто недоступне для людини; сонце чуттєвого світу занадто матеріальне для
обоготворення. Тому Юліан зосередив увагу на центральному мислячому Сонці,
назвавши його "Царем-Сонцем", і йому поклонявся.
Найзначніший твір Юліана – "Проти християн" – було знищено і відомо
лише з полеміки християнських письменників проти нього. Втрачені також
віршовані промови, панегірики, епіграми, праця про військові механізми, трактат
про походження зла і твір про війну з германцями. В промовах Юліана ми
зустрічаємо безліч класичних ремінісценцій (від Гомера і Гесіода до Платона і
Демосфена), а також софістичний (від Діона Прусського до Фемістій і Лібанов).
Однак він пише туманною, складною для розуміння, часом хаотичною мовою.
Твори Юліана більше цінні як документ епохи, ніж як літературні твори.
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Зі всього вищеперерахованого можна зробити висновок, що за своє коротке
правління Юліан залишив негативний слід в історії Церкви. Однак своїми діями
він не знищив Церкву, а навпаки, ще більше її зміцнив. Його гоніння виявили, з
одного боку, негативні якості язичництва, а з іншого – шляхи вдосконалення і
зміцнення християнства. Спроба реанімації язичництва як державної релігії
також спонукала християнських богословів до нових пошуків, що, відповідно,
дало світові ціле гроно чудових творів святих отців.
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Інна ШВАЛЮК

РОЛЬ ДУХОВЕНСТВА В РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНОМУ
ТА ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ПОВІТУ
МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ
У статті досліджено вплив духовенства на суспільне, релігійне та культурнопросвітницьке життя Кременеччини у міжвоєнний період ХХ ст.
Ключові слова: духовенство, церква, Кременеччина, національно-церковний рух.
В статье исследовано влияние духовенства на общественную, религиозную и
культурно-просветительскую жизнь Кременецкого уезда в межвоенный период.
Ключевые слова: духовенство, церковь, Кременеччина, национально-церковное
движение.
In this paper the influence of the clergy on the social, religious, cultural and
educational life Kremenets region of the interwar period.
Key words: clergy, church, Kremenets region, the national church movement.

Важливим процесом культурно-національного і духовного відродження
держави є пропагування подвижницької діяльності окремих осіб, які сприяли
розвитку самосвідомості народу, плеканні його цінностей, віри та традицій.
Національно-релігійне життя волинських українців в умовах Польської держави
перебувало під вагомим впливом Церкви. Тому роль православного духовенства
в українізації церковного життя, збереженні національної ідентичності волинян
виявилася хоч і не визначальною, зате надзвичайно важливою. Православна
церква стала на той час виразником духовних і матеріальних інтересів українців
Західної Волині. У цьому контексті особливої актуальності набуває повернення
історичної правди про роль Православної церкви та її представників у суспільних
процесах на Кременеччині у період між двома світовими війнами.
Метою статті є аналіз внеску церковних діячів Православної церкви
Кременеччини у національно-духовне життя Західної Волині.
У статті автор сконцентрувала свою увагу на вирішенні таких дослідницьких завдань, які полягають у необхідності розкрити церковну та культурнопросвітницьку працю православного духовенства і з’ясувати його роль у
збереженні моральних цінностей у суспільстві.
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Окреслена нами проблема не знайшла повного висвітлення в історичній
науці. Історії православної церкви присвячена значна кількість праць, виданих в
Україні та за кордоном. Серед останніх досліджень варто виділити праці
Г. Степаненко [1], Н. Шип [2], В. Борщевича [3; 4, с. 410– 413], В. Рожко [5] та ін.
Проблеми історії церкви висвітлено також у роботах вітчизняних науковців,
зокрема, А. Колодного [6]. Також необхідно врахувати наукові збірники, присвячені релігійній тематиці [7]. Важливою групою історичних джерел для дослідження теми є періодичні видання, в тому числі, журнал “Церква і нарід” [8].
У досліджуваний період на території Кременецького повіту, який входив
до складу Волинського воєводства Другої Речі Посполитої діяли дві основні
церкви – Православна церква в Польщі (від 1924 р. Автокефальна. – Прим. авт.)
і Римо-католицька. До речі, саме остання мала повну підтримку влади. У
Православної церкви становище було набагато складнішим. У цей час літургії й
надалі відправлялися церковнослов’янською мовою, а проповіді виголошувалися
російською. Російськомовною залишалася уся церковна література. Це була
досить складна ситуація. Внаслідок перепису 1931 р. в Кременецькому повіті
проживало 243032 осіб, серед них православних − 184517 осіб [8, с. 739].
У ставленні польської влади до Православної церкви можна виділити
окремі періоди, зокрема, 1918–1925 рр.: Православна церква у політиці
“національної асиміляції” уряду народних демократів, який прагнув полонізувати
православних [9, с. 7]. Цій меті підпорядковано автокефальний статус Православної церкви. Так, незалежність Православної церкви у Польщі (далі – ПЦП)
від Московського патріархату відповідала інтересам польського уряду в проведенні внутрішньої політики. Адже обмеження впливу Російської православної
церкви на ПЦП автоматично зміцнювало позиції Римо-католицької церкви, цим
самим полегшуючи поширення католицизму, а отже, полонізацію населення.
Підтримка автокефального статусу ПЦП з боку польської влади збіглася в
часі з розвитком національно-церковного руху, що сприяв українізації церкви, а
відтак і руху за отримання автокефалії [9, с. 8].
У 1920-х рр. у середовищі вірних Автокефальної православної церкви
(далі – АПЦ) розпочався на Західній Волині рух за українізацію церкви. Саме
Західна Волинь відіграла важливу роль в історії Православної церкви.
Підкреслюємо, що саме з Волині вийшла ініціатива українізації православного
церковного життя, як підтвердження цього, наводимо відозву єпископа
Кременецького Діонісія, датовану 1921 роком, у ній зазначалося: “Найбільше
значення в житті народів має національна ідея в часи загальної розрухи, коли не
можуть витримати могутні народи і не мають на що спертися”. Духовенству
пропонувалося: “Кажіть народові промови на його рідній мові, пояснюйте йому
на тій же мові богослужіння, Святе Письмо, обряди церковні оголошуйте вслух,
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зрозумілою вимовою церковних пісень і молитов, а він – наш добрий народ –
зрозуміє наше піклування про нього і в свій час щиро подякує Вам за вашу
пастирську любов” [10, с. 87].
Українська громадськість, її провідні представники намагалися протидіяти
окатоличенню. Як приклад, у Почаєві 3–10 жовтня 1921 р. відбулося Волинське
єпархіальне зібрання представників духовенства і мирян з метою українізації
православ’я [10, с. 86].
Також під тиском українських політичних партій та громадських організацій, зокрема товариства “Просвіта”, у 1924 р. синод ПЦП прийняв постанову
про використання рідних мов народів у церковно-релігійному житті. Також ще
однією ілюстрацією українізації церкви є українська маніфестація, яка відбулася
в Почаївській лаврі на день преподобного Іова 28 серпня 1933 р. На день Іова, як
завжди, зібралося до лаври безліч народу – було понад 15–20 тисяч, як подавали
часописи [11, с. 407]. Для вдумливого спостерігача було зрозуміло, що ця
маніфестація була добре підготовлена, але вона ніколи не вдалася б, якби не було
для неї сприятливого ґрунту в самому тодішньому церковному житті, а головно –
в його проводі.
Перед закінченням богослужби двоє юнаків повісили на величезній дзвіниці
довжелезного українського жовто-блакитного прапора. І як тільки прапор
замайорів, з’явилися сотні інших українських прапорів і транспарантів. Написи на
транспарантах були такі: “Хочемо Української церкви!”, “Хочемо тільки українського єпископату!”, “Хочемо української богослужбової мови!”, “Почаївська лавра
мусить бути українською!“ і т. ін. У Почаєві відбувся величезний мітинг.
Виступали посли до сейму про необхідність українізації церкви. Посли перечитали
заготовлену петицію до Собору єпископів, і всі її прийняли оплесками. Наслідки
зібрання виявилися реальні: митрополит Діонісій, як росіянин, змушений був
зректися української Західної Волині. Архієпископом Волинським був призначений українець-холмщак Олексій Громадський. У Почаївському монастирі перестали проголошувати проповіді російською мовою – далі вони виголошувалися
українською. Архієпископ Олексій запровадив проповідь українською мовою на
усій території Західної Волині. Урядовою мовою в його консисторії стала
українська, став видаватися для Волині журнал “Церква і нарід“. У Почаївській
лаврі позникали різні написи російською мовою [11, с. 410]. Саме у цьому
проявилася заслуга українського православного духовенства та громади.
Для вирішення різноманітних церковних та громадських справ збиралися
наради повітових протоієреїв [12, арк. 2]. Так, 3 серпня 1921 р. в м. Кременці
розпочало роботу зібрання впливового духовенства, яке працювало декілька днів
поспіль. Були присутні: повітові протоієреї міст: Ковеля – М. Абрамович,
Луцька – П. Бичковський, Дубно – А. Собатович, Острога – М. Кротневич,
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Кременця – Д. Кирилович, делегований від протоієрея Володимира священник
П. Табінський, намісник Почаївської лаври архімандрит Дамаскин, благочинний
монастирів архімандрит Паїсій, члени єпархіального управління протоієреї
О. Громадський, Ю. Оснецький, С. Іваніцький, секретар духовного правління
В. Покровський, казначей П. Юденко, представники від кременецького
духовенства протоієрей М. Метельський і священник Ф. Подлявський. Головою
зборів обрали О. Громадського, а секретарем − П. Табінського [12, арк. 12].
Під час засідання розглянуто питання про матеріальне забезпечення
духовенства. Доповідав про це О. Громадський. Він ознайомив зібрання з сучасним станом питання про церковні землі, з сеймовим законом про обмеження
церков щодо земельного володіння, акцентував увагу на зверненні єпархіальної
влади на те, щоб припинити самочинне захоплення церковних земель представниками місцевого самоврядування. Після доповідача панотці повідомляли про
випадки самочинного захоплення церковних земель у повітах з боку місцевої
влади. Прийнято резолюцію про захист православних церковних земель. На другий день зібрання духовенства 4 серпня 1921 р. присутні були ті ж самі релігійні
діячі й ще приїхали протоієреї з м. Рівного Н. Рогальський і В. Тудневич.
Головне питання, яке ставилося духовними особами − це необхідність
скликання єпархіального з’їзду православ’я Волині. Після обговорень вирішено,
що на з’їзд 20 вересня 1921 р. обрати по два представники від кожної благочинної
округи – одного від кліру, іншого – від мирян. Також запросити на з’їзд намісника
Лаври і двох монахів; представників від духовних шкіл (Духовної семінарії,
Волинської єпархіальної жіночої школи, Кременецької й Меліцької хлоп’ячих
шкіл) по одній особі від школи, від чотирьох братств – Острозького, Луцького,
Кременецького і Володимирського – по одному представнику [12, арк. 13].
Уже під час третього засідання духовенство прийняло постанову про
створення при церквах братств. Вивчити це питання та розробити їхні статути
доручено протоієрею В. Туркевичу та священнику Н. Абрамовичу. Також у ході
зібрання заслухано повідомлення про ревіндикації та прийнято рішення про те,
щоб протестувати проти захвату католиками церковних будівель та земель, що
належать православним [12, арк. 15].
Важливу роль у розвитку та українізації Православної церкви відігравали
окремі особи. Зокрема, професор Михайло Кобрин викладацьку працю у
Кременецькій духовній семінарії поєднував із перекладацькою. Адже у зв’язку з
проголошенням автокефалії треба було мати богослужбові книжки українською
мовою, налагодити їхнє видання. Це мало прискорити українізацію Православної
церкви. Для цього дособорне зібрання АПЦ у Польщі розробило специфічне
положення про нові переклади церковно-богослужебних книг та їхнє видання. На
зібранні М. Кобрин виступив із доповіддю “Про мову Богослужіння”. У ній
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автор, на основі глибокого вивчення історії Православної церкви, аргументовано
стверджує, що запровадження живої мови народу в богослужінні – основа
пасторської діяльності, яка не порушує традицій Православної церкви. Таку ж
позицію на зібранні зайняв відомий вже тоді учений-богослов, професор
І. Огієнко [13, с. 266].
Помітний вплив на релігійне життя Кременеччини мав митрополит
Олексій Громадський – відомий церковний діяч на Волині. З 1920 р. протоієрей
Олексій виконує обов’язки настоятеля Кременецького Богоявленського
монастиря. З квітня 1921 р. – він ректор реорганізованої Волинської духовної
семінарії [14, с. 137]. Найперше слід відзначити, що О. Громадський, як архієрей,
демонстрував зразки благодійності. Зокрема, він спрямував гроші, зібрані
духовенством із нагоди 15-річчя його єпископської хіротонії, на іменну
стипендію студентам православного богословського відділу Варшавського
університету [15, с. 288].
Отже, православне духовенство міжвоєнного періоду ХХ ст. було
численною соціальною верствою, яка займала провідне місце в національному
русі та виступала за збереження православних традицій волинян і їхньої самоідентифікації. Релігійні діячі відігравали ключову роль у дерусифікації православ’я, вирішенні важливих церковних питань, протестували проти ревіндикації,
були ініціаторами громадського життя, створювали молодіжні братства, релігійні
товариства, які сприяли згуртуванню населення Кременецького повіту міжвоєнного періоду.
Список використаних джерел:
1. Степаненко Г. В. Освітня діяльність православного духовенства в Україні (ХІХ –
початок ХХ ст.): автореф. дис. ...канд. іст. наук: 07.00.01 “Історія України” /
Г. В. Степаненко. – К., 2002. – 25 с.
2. Шип Н.А. Церковноправославний рух в Україні (поч. ХХ ст.) / Н. А. Шип. – К.:
НАН України. Ін-т історії України, 1995. – 66 с.
3. Борщевич В. Українська православна церква на Волині у 20–40-х рр. ХХ ст.:
автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 “Історія України” / В.Т. Борщевич. – Л., 2000. –
19 с.
4. Борщевич В. Роль парламентської репрезентації в обороні українського
православ’я на Волині у 20–30 роках ХХ століття / В. Борщевич // Виховання молодого
покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження
України. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Статті, доповіді,
виступи. – Острог, 1998. – С. 410– 419.
5. Рожко В. Духовні православні освітні заклади Волині Х – ХХ ст.: Історикокраєзнавчий нарис / В. Рожко – Луцьк: Медіа, 2002. – 280 с.
6. Колодний А. М. Україна в її релігійних виявах. Монографія / А. М. Колодний –
Львів: СПОЛОМ, 2005. – 336 с.

– 127 –

_____________________________________________ Андріївський вісник
7. Матеріали VІІІ Міжнародних Річинських читань до 120-річчя з дня народження
Арсена Річинського. Науковий збірник / [За ред. А. Колодного та П. Мазура]. – КиївКременець, 2012.
8. В. К. Віросповідний та національний склад населення пн.-сх. земель Польщі //
Церква і нарід. – 1936. – Ч. 22. – С.739–743.
9. Бистрицька Е. Українське релігійне питання в політиці Другої Речі Посполитої
Польської (20–30 рр. ХХ ст.) / Е. Бистрицька // Матеріали VІІІ Міжнародних Річинських
читань до 120-річчя з дня народження Арсена Річинського. Науковий збірник / [За ред.
А. Колодного та П. Мазура]. – Київ-Кременець, 2012. – С. 6–12.
10. Стоколос М. Українізація православної церкви на Волині у 20–30-х рр.
історичний досвід і сучасність / М. Стоколос // Волині і Волинське зарубіжжя. – Луцьк,
1994. – С. 86–88.
11. Огієнко І. (митрополит Іларіон) Свята Почаївська лавра / І. Огієнко – К.: Наша
культура і наука, 2004. – 440 с.
12. Державний архів Тернопільської області, ф. 258, оп. 3, спр. 294, арк. 2–15.
13. Чернихівський Г. І. Портрети пером: статті, публікації, спогади, рецензії /
Г. І. Чернихівський – Кременець – Тернопіль, 2008. − Книга 3. – 307 с.
14. Протоієрей Олег Мельничук Свято-Богоявленський Кременецький монастир у
контексті історії Православ’я в Україні / О. Мельничук – К., 2007. – 216 с.
15. Борщевич В. Г. Волинське духовенство у ХХ ст.: ідентичність, статус,
еволюція: Монографія / В. Г. Борщевич − Луцьк: Волинський національний університет
ім. Лесі Українки, 2010. − 470 с.


Оксана АЛЬОШИНА,
старший викладач кафедри релігієзнавства
Національного університету “Острозька академія”
ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ ПРАВОСЛАВ’Я НА ВОЛИНІ
У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
У статті проаналізовано витоки та перебіг руху за українізацію Православної церкви на Волині в міжвоєнній Польщі. Висвітлено основні напрями
діяльності Волинських зібрань православного духовенства і мирян та ставлення
церковної ієрархії до впровадження процесу українізації.
Ключові слова: українізація, православ’я, Волинські єпархіальні зібрання.
В статье проанализированы истоки и ход движения за украинизацию
Православной церкви на Волыни в междувоенной Польше. Отражены основные
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направления деятельности Волынских собраний православного духовенства и мирян
и отношения церковной иерархии к внедрению процесса украинизации.
Ключевые слова: украинизация, православие, Волынские епархиальные
собрания.
This article is concerned with the problem of sources and special features of the
movement for introduce of ukrainian language in to the Orthodox church in Volynia in
intermilitary Poland. The main tendencies of activity of the Volyn assamblies of orthodox
clergy and lagmen are demonstrated. The problem of relation of the church hierarohy to
the process is also considered.
Keyswords: ukranisation, оrthodoxy, Volyn assamblies.

Рух за українізацію церкви став одним із чинників національно-церковного
руху на Волині у міжвоєнній Польщі. Важливість питань процесу українізації в
церкві, з’ясування особливостей національно-церковного руху та значення етноконфесійного чинника у суспільно-політичних процесах зумовлює увагу дослідників до поглибленого вивчення запропонованої теми.
Проблема церковно-релігійного життя Волині у міжвоєнний період активно розроблялася сучасними істориками і релігієзнавцями, зокрема, вітчизняними
вченими В. Борщевичем, Л. Галухою, М. Кучерепою, Б. Савчуком, Н. Стоколос,
а також польськими дослідниками М. Папєжинською-Турек, А. Кенсіком.
Упродовж 20–30-х рр. XX ст. у Православній церкві в Польщі розгорнувся
потужний рух, спрямований на її українізацію. Найбільш активним він був на
Волині. Його витоки сягають подій суспільно-політичного життя України початку
XX ст. Піднесення національно-визвольного руху, прагнення до національного
самовизначення мали багато виявів у всіх сферах життя її населення, зокрема, вони
торкнулися й церкви. “Більше того, спочатку несміливо, з ваганням і острахом
потяг до давніх церковних традицій чітко означився у середовищі духовенства
південно-західних регіонів України. Одним із осередків, де формувалися
особистості майбутніх провідників ідеї українізації православ’я, було місто
Житомир – центр Волинської єпархії Російської православної церкви. Більшість
духовенства у цей час, без сумніву, стояла на русофільських позиціях, та однак –
не все. Свідомість багатьох осіб, які пізніше стали відомими постатями православного церковного життя в Польщі – Н. Абрамовича, П. Табінського, А. Річинського – формувалася під безпосереднім впливом подій, що відбувалися у
суспільно-політичному житті країни, в житті губернського та єпархіального центру
Волині – м. Житомир” [13, с. 7].
Про витоки національно-церковного руху М. Папєжинська-Турек писала,
що він “у Православній Церкві сформувався з історичного досвіду, котрий, з
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одного боку, відчував на собі русифікаційний та асиміляційний вплив цієї
Церкви, а з іншого – наслідки багатосотлітнього сусідства з усім польським і
католицьким. Виріс рух цей через відродження суспільної свідомості з потреби
пошуку національної ідентичності” [16, с. 206].
Погоджуємося з твердженням Н. Стоколос, що українізація православ’я
стала можливою тому, що вона стимулювалася усвідомленням національного
начала в духовно-релігійних виявах українців і віддзеркалювала патріотичні
настрої віруючих, розуміння певною частиною парафіяльного духовенства
потреби в більш тісних зв’язках із масою мирян [12, с. 238–239].
Отже, православні українці, що становили більшість православних громадян у відновленій Польщі, повинні були зреагувати на зміни державно-політичні
й адміністративні, адже в церковно-адміністративному відношенні частина єпархій Північно-Західної України належала юрисдикції Московського патріархату.
Тому питання про розмосковлення Церкви цього регіону стало найголовнішою
потребою часу.
Важливим етапом у розгортанні українізації Православної церкви на
західноукраїнських землях стали Волинські єпархіальні з’їзди духовенства і мирян.
Вони відбулися 14–19 квітня та 23–30 червня 1917 р. у Житомирі. Останній з них
ухвалив, зокрема, наступне: “З’їзд духовенства і мирян, признаючи, що нормальне
життя Волинської єпархії можливе тільки при цілковитім поєднанні духовенства з
народом на ґрунті близького до потреб народу церковного устрою, – висловлюється за вільний розвиток і самоусвідомлення українського народу…” [1, с. 110].
Під час Волинських єпархіальних з’їздів гостро обговорювалися питання
українізації православного церковного життя. В ухвалах останнього з них
вказувалося, що його учасники висловлюються за вільний розвиток і самоусвідомлення українського народу. Щодо питань, пов’язаних з українізацією, з’їзд
пропонував священникам і вчителям у здійсненні реформ школи і церкви
дотримуватися принципу поміркованості та поступовості. Під час з’їздів ієреям
рекомендувалося виголошувати проповіді місцевою українською мовою, а
богослужбовий текст – церковнослов’янською з “місцевою вимовою” [4, с. 8].
Одним із центрів українського церковного руху на Волині стало місто
Володимир-Волинський. Ідея українізації знайшла підтримку в середовищі
Володимирського церковного правління. Коли єпископ Фадей (Успенський)
переїхав з Володимира-Волинського до Житомира, саме воно перебрало на себе
всі церковно-адміністративні функції, які раніше належали архієрею. До складу
правління ввійшли особи, котрі були щирими і послідовними прихильниками
справи українізації церкви. Серед них особливою активністю відзначилися
настоятель Володимир-Волинського соборного храму А. Бордюговський і
священник Н. Абрамович. За короткий час члени цього правління налагодили
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церковне життя в чотирьох повітах: Володимирському, Ковельському,
Любомльському й Горохівському [3, с. 13].
Водночас адміністративна діяльність Володимирського духовного правління призвела до низки непорозумінь із єпископом Кременецьким Діонисієм,
зокрема з питань призначення священиків на парафії. З часом у церковнорелігійному житті краю нагромадилося багато справ, які потребували нагального
вирішення. Саме тому було прийняте рішення про підготовку та невідкладне
проведення єпархіального з’їзду, під час якого мали бути врегульовані всі ці
питання [7, с. 147].
Одним із перших документів, що засвідчив початки українізації церковного життя на теренах Західної Волині, стала відозва єпископа Кременецького
Діонисія від 6 січня 1921 р. Звертаючись до підлеглого йому духовенства, він
пропонував: “Кажіть народові промови на його рідній мові, об’ясняйтє йому на
тій же мові богослужіння, Святе Письмо, обряди церковні й оголошуйте його
слух зрозумілою вимовою церковних пісень і молитов...” [11].
Наступною віхою розгортання процесу українізації церкви в Польщі стали
ухвали Волинського єпархіального зібрання духовенства і мирян, що відбулося
3–10 жовтня 1921 р. у Почаївській Свято-Успенській лаврі [6, арк. 1]. Програма
цього з’їзду передбачала: 1) обрання митрополита Діонисія правлячим єпископом Волині; 2) визначення меж Волинської єпархії; 3) заснування парафіяльних
рад; 4) організацію на належному рівні місіонерської діяльності; 5) з’ясування
питань правового статусу духовенства та його матеріального забезпечення;
6) українізацію церковних богослужінь, проповідей, церковного діловодства, а
також шкільного навчання; 7) налагодження видання українською мовою
єпархіального часопису [5, арк. 14].
У його резолюціях, зокрема, було зафіксовано, що перехід до української
мови в церкві має відбуватися поступово, в міру того, як будуть перекладатися й
ухвалюватися вищою церковною владою необхідні богослужбові книги. У них
містилася рекомендація розпочати негайно проведення богослужінь церковнослов’янською мовою з українською вимовою. Водночас у них вказувалося, що в
тих випадках, коли священик не зможе відразу її виконати, то “в тому разі він і
себе готовить, і практично переводить це розпорядження з певною поступовістю” [10, с. 9]. Для кандидатів у священники і псаломщики вміння здійснювати
відправи церковнослов’янською з народною вимовою було визнано обов’язковим. У цій резолюції також була висловлена думка про необхідність утворення
спеціальної комісії з осіб філологічно і богословськи освічених, яка приступила б
до перекладу необхідних книг [5, арк. 18].
У постановах цього зібрання відобразилися не лише намагання українізувати життя Православної церкви в Польщі, але й містилося серйозне
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занепокоєння з приводу протиправних дій посадових осіб щодо місцевого
населення. Так, у статті 30-й постанови зібрання було зазначено, що: “... в справі
освіти народу Волині чиниться велике насильство, порушується артикул 109-й
Конституції, а саме: в місцевостях з виключно українським населенням школи
українські не відкриваються, або відкриваються польські школи, в ці школи
призначаються учителями чужі для нас люди, котрі не знають нашої мови й
життя селян. Місцеві учительські сили до праці в школах Волині під різними
приводами не допускаються. В притулках для дітей проводиться полонізація та
окатоличення українських дітей. Доступу в ці притулки для православного
духовенства немає”.
Стаття 29-та згаданої постанови зібрання вимагала, щоб усі парафіяльні
книги, а також акти громадянського стану, метрики й інші документи видавати
на рідній, тобто українській мові, протестуючи проти вимог воєводи вести
метрики польською [5, арк. 16]. Отже, ця постанова була одним із перших
документів того часу, де фіксувалася та негативно оцінювалася практика нехтування представниками місцевої влади законних прав населення на самобутність
мови, релігії, культурного розвитку [13, с. 11].
На початку 1920-х pp. злободенність питання українізації богослужбової
мови й усієї діяльності Православної церкви в Польщі, щира зацікавленість у
цьому досить широких верств пастви визнавалися та поділялися певною частиною її ієрархії. На першому засіданні Синоду Православної церкви в Польщі, що
відбулося 16 червня 1922 p., була ухвалена постанова, в якій вказувалося:
“Благословити Преосвященному Діонисію допущення в слов’янській богослужбовій мові народної української вимови й читання Слова Божого за Богослужінням на українській мові в тих випадках, коли й де це буде визнано ним за
необхідне” [4, с. 22]. Єпархіальний з’їзд, що відбувся 30 травня – 2 червня 1923 р.
у Кременці під головуванням архімандрита Полікарпа (Сікорського), ухвалив
рішення викладати Закон Божий у школах українською мовою [5, арк. 55–56].
Наголосимо, що це викликало спротив у середовищі російської православної
громадськості. Його репрезентанти вважали, що Православна церква в Польщі
штучно відірвалася від Російської церкви, а тому, як зазначав Т. Міненко, – “стала
об’єктом для усіляких експериментів не тільки з боку урядової влади, а й навіть
окремих національних, меншинських угрупувань. Тут головний вплив мали
українці, прагнучи, аби церква ставала засобом національно-політичної боротьби”
[8, с. 54]. Російські емігранти не усвідомлювали того, що українці й білоруси є
окремими народами, які становили переважну частину вірних церкви. Вони
відносили їх до національних меншин російського народу, а вияви їхнього
національного руху трактувалися як прагнення замаху на російську культуру.

– 132 –

№ 10, 2021 ____________________________________________________
З цього приводу М. Папєжинська-Турек писала: “Прагнули передусім до
збереження єдності церкви, основою якої був її російський характер. Зовнішнім
виявом такої російськості була церковнослов’янська мова з російською вимовою.
Діюча російська мова була в адміністративному житті церкви, у спілкуванні з
духовенством та мирянами, у проповідях, при навчанні дітей Божої науки, при
виданні молитовників, підручників, документів, календарів, котрі розсилались
без огляду на кількість росіян в окремих парафіях” [16, с. 198].
Надзвичайно важливим кроком керівництва Православної церкви в Польщі
в напрямі українізації церковного життя стала постанова Синоду від 3 вересня
1924 р. як доповнення до постанов від 16 червня та 14 грудня 1922 р. У ній
мітилися наступні ухвали: 1) допустити вживання української, білоруської,
польської та чеської мов у богослужіннях у тих богослужбових чинах, текст яких
схвалено Вищою церковною владою, і в тих парафіях, де того захочуть
парафіяни і де це є можливим за місцевих умов; 2) благословити духовенству
митрополії зміцнити виголошування церковних проповідей на мові місцевого
православного населення; 3) дозволити духовенству влаштовувати бесіди в
церквах і вести їх також рідною мовою місцевого населення; 4) у школах, де є
православні законовчителі, рекомендувати їм навчання Закону Божого також
українською мовою, рідною для дітей; 5) в духовних школах зміцнити практику
читання й вивчення Слова Божого й молитов, також складання та виголошування
проповідей рідною мовою учнів [15, с. 7]. Ця постанова залишалася чинною до
кінця 30-х pp. ХХ ст.
Проте постанови Синоду не вирішили проблему необхідності наближення
Православної церкви до автохтонного населення, зокрема українців, оскільки
навколо мовного питання й далі продовжувалася боротьба. Православні росіяни
вважали, що синодальними постановами скористалися “безвідповідальні
елементи”, які розглядали церкву як засіб для національної й політичної
боротьби. Розпочалося так зване “розмосковлення” [8, с. 56].
Крім того, врахуємо, що постанови Синоду мали виконувати ворожо
налаштовані до українізації церкви особи із середовища митрополита, і це тоді,
коли більшість посад у церковній адміністрації посідали відверті русофіли. Саме
тому розгляд прохань, які надходили з парафій щодо українізації, відкладався,
тобто в більшості випадків свідомо затягувався. Вирішення кожного такого,
навіть доволі простого, питання потребувало спеціального дозволу митрополії.
Зрозуміло, що такий стан справ спричиняв до напруги між мирянами та
духовенством в окремих парафіях.
У березні 1926 р. на території Польщі було створено Російське Народне
Об’єднання, яке прагнуло залучити до своїх лав якнайбільше православного
духовенства. Цю організацію очолив посол Н. Сєрєбрєнніков. Воно видавало у
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Львові газету “Русский Голос” 1927 р., на одному із його з’їздів було виголошено
гасло оборони церкви з її давніми традиціями, а тому між церковною владою та
об’єднанням склалися добрі відносини. Свідченням цього стало запрошення
організації до участі у з’їздах та призначення головою Комісії релігійних справ
члена РНО Євгена Комаревича, котрий пізніше виступав на з’їздах як референт з
церковних справ [2].
Зазначимо, що між ієрархією Церкви та керівництвом цього об’єднання
розгорнулася досить тісна співпраця. Будучи світською організацією, його
керівництво зазначало, що вимагатиме від уряду не втручатись у внутрішні
церковні справи і виступатиме проти відняття православних храмів і їхнього
майна, стане на захист духовенства та скликання Помісного Собору. В одній із
постанов його з’їзду зазначалося, що він “категорично стверджує, що православний народ, вихований на засадах Православної церкви, не допустить до
реалізації хоч якихось змін в укладі і мові церкви, без зорганізованої волі всього
народу, виразником якого буде церковний собор” [16, с. 201]. На думку членів
РНО, цим “православним народом” були лише православні росіяни, тому вони
рішуче виступали проти будь-яких українських національних виявів у церкві. Щоб
реалізувати свої політичні й церковні вимоги, це об’єднання йшло на співпрацю з
польським урядом. Така діяльність об’єднання стала однією з перешкод на шляху
до розгортання процесу українізації Православної церкви в Польщі.
Наступним важливим етапом у справі реалізації намірів широкого запровадження в діяльність Православної церкви в Польщі української мови як богослужбової було утворення при Синоді 3 квітня 1925 р. Комісії для перекладу Святого
Письма і богослужбових книг українською мовою. До цього часу богослужбові
книги вже активно перекладали, але це була діяльність осіб, яка в кожному
окремому випадку благословлялася митрополитом Діонисієм. На засіданнях 27–29
квітня 1925 р. було ухвалено статут цієї Комісії. Виступаючи на засіданні,
митрополит Діонисій так висловився з приводу необхідності її створення: “Настав
час, коли справу перекладу Святого Письма та Богослужбових книг на українську
мову треба поставити на більш твердий грунт. Ухвалюючи та благословляючи той
чи інший переклад, Вища Церковна Влада повинна мати для того твердіші
підстави” [4, с. 28]. Очолив комісію митрополит Діонисій, а до її складу ввійшли:
професор І. Огієнко, протоієрей П. Табінський, сенатор Н. Черкавський, професори
П. Зайцев та О. Лотоцький. Сам склад Комісії свідчив про вагомість та відповідальність завдань, які мали вирішуватися нею [13, с. 13].
Про діяльність комісії православні часописи Польщі досить часто
інформували громадськість. На їхніх сторінках регулярно оприлюднювали
відомості про ставлення до її роботи вищих органів державної влади, зокрема, як
вирішуються питання фінансового забезпечення. Так, після чергового засідання
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комісії на початку листопада 1927 р. було поінформовано, що її завданням є
переклад Святого Письма та богослужбових книг українською мовою, але в
першу чергу вона буде займатися підготовкою підручників Закону Божого для
нижчих та середніх шкіл, а також перекладом для потреб середньої та вищої
богословської освіти підручників та інших навчальних посібників з богословських дисциплін [14, с. 615].
Незважаючи на постанови Синоду від 1924 р. щодо впровадження богослужбової мови, натиск російських кіл, ієрархії Церкви на парафіяльне духовенство не послабився. Зрештою в більшості православних храмів і надалі використовувалася російська вимова богослужбових текстів, проповіді виголошувалися
переважно російською, хоча більшість мирян були українцями. Посади парафіяльних настоятелів в основному обіймали особи російського походження,
частина з яких навіть не мали належної духовної освіти. Немало з цих священнослужителів, особливо тих, хто проживав у містах, були активістами російських
організацій. Зрозуміло, що вони різко негативно ставилися до впровадження
української мови в практику церковного життя. Саме ці ієреї гальмували
українізацію Православної церкви в Польщі, активно протидіяли її демократизації.
Це свідчило про те, що на шляху українізації Православної церкви в
Польщі є дуже багато перешкод. Їх усвідомлювали ті, хто розумів необхідність
їхнього подолання задля оздоровлення духовно-культурного життя автохтонного
православного населення регіону.
Отже, на теренах Західної Волині у Православній церкві за умов Другої Речі
Посполитої розгорнувся доволі потужний рух, спрямований на її українізацію. Він
мав глибоке коріння, багатьох прихильників і спрямовувався на оздоровлення
всього церковного організму, наближення до інтересів і потреб його найбільшої
складової – православних українців. Українізаційний процес у Православній церкві
в Польщі мав широку соціальну базу, численних прихильників у середовищі
парафіяльного духовенства, а також світської інтелігенції. Реалії релігійно-церковного життя в Польщі, зокрема на Волині, де більшість православного населення
становили українці, вказували на те, що провідники руху за українізацію добре
усвідомлювали його складнощі й були готові їх долати.
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ПЕДАГОГІЧНІ МОТИВИ ТА ІДЕЇ СТАРОЗАВІТНОЇ КНИГИ ТОВИТА
У статті проаналізована старозавітна книга Товита як пам’ятка педагогічної думки. Висвітлено релігійно-моральний аспект виховання молоді та засади
такого виховання.
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В статье проанализирована старозаветная книга Товита как памятник
педагогической мысли. Освещены религиозно-моральный аспект воспитания
молодежи и основания такого воспитания.
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Old testaments book by Tovite as sight of pedagogical idea is analyzed in the
article. The religiously – moral aspect of education of young people and principles of such
education are lighted up.
Keywords: prayer, sins, education, justness, humility, post.

Постановка наукової проблеми та її значення. Хоча книга Товита
потрапила в Біблію пізніше часу формування старозавітного канону, однак
посідає важливе місце серед неканонічних книг Старого Заповіту. Незважаючи
на порівняно невеликий обсяг (складається всього з 14 глав), ця книга містить
багато цінного педагогічного матеріалу, який не втратив актуальності і в наш час.
В ній показано взірець гідної для наслідування праведної поведінки побожних
людей. У цій книзі також наводиться багато цінних порад для виховання молоді
та й людей старшого покоління на засадах високої моральності, духовності,
побожності, гуманізму, смиренності тощо. Враховуючи, що наше суспільство
переорієнтовується з матеріалістичного світогляду на духовний, в якому
християнська релігія посідає не останнє місце, можна сказати, що книга Товита
сприятиме духовно-моральному та релігійному вихованню нашої молоді. Адже
теперішній час в нашій країні є далеко не ідеальним в духовному та моральному
вимірах. Тому кожне нагадування та пропагування ідеальних прикладів життя,
поведінки та повчань людей з минувшини не буде зайвим. Не треба й забувати,
що книга Товита належить до Біблії – невмирущої пам’ятки генія людського
духу, який у співпраці з Божим Духом творив цю безсмертну книгу.
Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Релігійно-моральні аспекти
виховання досліджували такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як М. Антонець,
І. Бабій, І. Бех, Л. Кудрик, В. Лучкевич, Я. Маріанські, О. М. Нікуліна, Є. В. Родькіна [1–7] та ін. Зокрема, вони аналізували книгу В. О. Сухомлинського “Як
виховати справжню людину” в контексті діалогу щодо духовно-моральних
цінностей [1], продовжували визначати сутність поняття “моральне виховання” [2],
розглядали життя особистості у духовному діапазоні [3], ідею преображення
людини у релігійно-філософському вченні І. Огієнка [4], проблему філософськорелігійних основ педагогіки Я. А. Коменського крізь призму століть [5], моральні
дилеми польської молоді [6], духовно-етичне виховання в системі підготовки
фахівців соціальної сфери [7] тощо. Але в цих публікаціях увага авторів не
зосереджувалася на детальному аналізі текстів Біблії, зокрема книги Товита. Саме
цю прогалину і покликана заповнити наша стаття.
Цілі статті. Цілями статті є: 1) проаналізувати книгу Товита як пам’ятку
педагогічної думки; 2) висвітлити релігійно-моральний аспект виховання молоді
та людей старшого покоління; 3) визначити засади такого виховання.
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Виклад основного матеріалу. В перших двох розділах книги Товита,
написаних від його імені, ми довідуємося про образ життя, який провадив цей
побожний єврей в Ніневії, столиці Ассирії. Після перерахування свого родоводу,
який бере початок від Неффалима (одного із синів Якова), Товит зазначає, що у
всі дні свого життя він «ходив шляхами істини та правди» (Тов. 1, 2). Для
правовірного іудея це означало, що, незважаючи на боговідступництво коліна
Неффалимового від батьківської віри, Товит не приносив жертви чужому богові
Ваалу, як це робили його брати. Він часто ходив на свята до Єрусалиму,
приносячи згідно з приписом «постановою вічною» для всього Ізраїлю, початки
та десятину від першоплодів землі та шерсті овець, віддаючи це для жертвоприношення священникам. Крім того, ще одну десятину від своїх прибутків
Товит продавав і витрачав в Єрусалимі. Третю десятину він роздавав бідним, як
навчила Товита бабуся Девора, бо після смерті він залишився сиротою (Тов. 1, 68). Вже з цього уривку видно, що Товит зберіг у всій непорушності батьківську
віру і стійко та непохитно виконував усі її приписи, незважаючи на розбещеність
навколишнього середовища. Крім того, він відзначався щедрістю і милосердям,
не забуваючи ділитися з біднішими людьми.
Ця відданість батьківській вірі та відважність і непохитність у прийнятті
рішень виявилися і в подальшому житті Товита, коли він разом з іншими євреями
з десяти колін Ізраїлевих був відведений в полон у Ніневію. І тут, у полоні, Товит
не споживав заборонену євреям нечисту, поганську їжу, як робили це інші євреї,
бо всією душею пам’ятав свого Бога (Тов. 1, 12). За цю вірність та відданість Бог
винагородив Товита гарною працею – поставляти товари ассирійському цареві.
За днів цього царя Товит також дуже допомагав своїм братам євреям: голодним
давав хліб, нагим – одяг, а померлих і викинутих за місто – сам ховав у землю.
Та становище кардинально змінилось після смерті царя. Його наступник
зганяв злість на євреях за свою поразку від Іудейського царства. Після ганебної
втечі з Іудеї цей наступний цар вбивав багатьох євреїв, залишаючи їхні тіла на
вулицях міста. Незважаючи на велику небезпеку, Товит продовжував ховати цих
нещасних. Дізнавшись про це від одного ніневітянина, цар наказав убити Товита,
і той був змушений поспішно втікати. Внаслідок все майно Товита було
розграбовано, залишились тільки його дружини Анна і син Товія.
Невдовзі після цього цар загинув від рук своїх синів, а його наступник –
Сахердан поставив племінника Товита своїм домоправителем. Згідно з проханням останнього цар дозволив Товитові повернутися до своєї домівки. Та на
цьому його випробування не закінчилися. На свято П’ятидесятниці Товит вислав
сина, щоб той привів якогось бідного єврея на обід. Замість того, повернувшись,
Товія сказав, що побачив на площі задушеного єврея. Товит пішов і сховав тіло в
одне житло до заходу сонця. Вночі він викопав яму і поховав нещасного. Сусіди,
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які бачили це, насміхалися з Товита, кажучи, що як він не боїться бути вбитим за
такі справи, адже одного разу вже тікав від царського гніву. Та Товит, як
зазвичай, не звертав на ці насмішки жодної уваги.
Будучи після поховання померлого згідно із законом нечистим, Товит ліг
спати з непокритою головою цієї ночі за стіною двору. Він не помітив на стіні
горобців, які випустили свої нечистоти йому в очі, коли ті були відкриті. В
результаті на них утворилися більма, і Товит осліп. Лікарі не змогли йому нічим
допомогти.
Племінник Ахіахар допомагав Товиту з продуктами, доки був в Ніневії.
Після цього дружині Анні довелося заробляти на життя сім’ї прядінням шерсті на
замовлення багатих людей. Одного разу їй, крім грошей, дали мале козля. І в цій
ситуації Товит проявив свою високу моральність. Його найбільше занепокоїло,
чи часом це козля не крадене. Він навіть не повірив дружині й наполягав, щоб
козля відвели до його господарів. Дружина не витримала і почала нарікати, що
таке жалюгідне життя Товит отримав за свої милостині й праведні справи.
Засмутившись після цього, він щиро молився до Господа, просячи у Нього
прощення за свої гріхи та гріхи своїх батьків, які за недотримання заповідей
Божих (поклоніння іншим богам) були віддані у полон ассирійцям і стали
посміховищем серед інших народів. Товит також просив, щоб Господь забрав
його дух, бо він не має більше сили так жити і слухати неправдиві дорікання. І в
цій молитві проявився смиренний характер Товита. Він ні словом не згадує про
свої заслуги перед Богом, а всі незгоди і труднощі життя пов’язує тільки з
особистими гріхами та гріхами батьків.
Звичайно, така щира й палка молитва була почута Богом, і Він вирішив
допомогти Товитові. З цього місця (Тов. 3, 7) і до кінця книги розповідь в ній
ведеться від третьої особи.
З подальшого змісту ми довідуємося, що водночас з Товитом молилася
дочка його родича Рагуїла Сара в місті Екбатанах Мідійських. Вона терпіла
також незаслужене нарікання від служниць свого батька за те, що в першу
шлюбну ніч померло сім її чоловіків, яких умертвляв злий демон Асмодей перед
тим, як вони були з нею. З розпачу Сара хотіла накласти на себе руки, але
стрималась від цього наміру, пошкодувавши своїх батьків, бо була у них
одиначкою. У своїй молитві Сара, благословляючи Бога, просила забрати її з
цього світу або зробити так, щоб не чути більше докорів. Адже з жодним із своїх
чоловіків вона не згрішила, але в її батька немає родича чоловічої статі, з яким би
вона могла одружитися. Ця молитва також була прихильно вислухана Богом, і
Він вирішив допомогти і Сарі. Для цього Бог посилає ангела Рафаїла, щоб зняти
більма у Товита, а Сару віддати у дружину Товії, зв’язавши злого духа Асмодея.
Після цього Товит згадав, про 10 талантів (260 кг) срібла, яке дав на зберігання
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своєму родичу Гаваїлу, котрий проживав у Рагах Мідійських. Він вирішив
відправити свого сина Товію по це срібло.
В наступному місці наводиться повчання батька синові щодо гідної
поведінки. По-перше, Товит закликає Товію піклуватися про свою матір і не
залишати її після його смерті. Він нагадує Товії, що мати терпіла багато скорбот
через нього, коли ще Товія був в її утробі. Тому він має догоджати матері й не
робити їй прикростей. Після смерті матері він повинен поховати її біля батька. У
всі дні свого життя Товія має пам’ятати про Господа Бога і ніколи не бажати
грішити і порушувати Його заповіді. Цікавим, на нашу думку, є те, що Товит не
просто закликає Товію не грішити, але навіть не бажати грішити. Тобто людина
навіть у думках повинна залишатись чистою, вільною від гріха. Адже кожний
гріх, починаючись у нашому серці, перед тим, як реалізуватися у словах чи ділах,
продовжує своє життя у думках і побажаннях. Тому надзвичайно важливо
оберігати наші помисли від гріховних пожадань, знищувати гріх у самому
зародку, коли він ще не встиг і не зміг опанувати всім людським єством. Ну і,
звичайно, щоб здійснити це на практиці, необхідно, як закликав Товит, пам’ятати
про Бога, про свою відповідальність перед Ним за свої вчинки та слова, про те,
що від Бога не сховається жодна наша думка, жодний порух людського серця.
Далі Товит навчає, що для того, щоб мати у своїх справах успіх, треба
завжди чинити правду та не ходити шляхами беззаконня. Обов’язково потрібно із
свого достатку давати милостиню бідним і ніколи про неї не шкодувати. Від
жодного жебрака не можна відвертати своє лице. Треба допомагати іншим, коли
в тебе багато добра, і коли мало, теж треба не боятися чинити милостиню по
своїй силі й спроможності. Цим самим людина запасає собі скарб на день
потреби, коли їй доведеться чекати на чиюсь допомогу. Більше того, милостиня
позбавляє людину від смерті й не дозволяє зійти в пітьму. Очевидно, це означає,
що, з одного боку, милостивій людині Господь не дасть передчасно померти, з
іншого – і після смерті душа милостивої людини не піде у вічну темряву пекла.
На прикладі самого Товита видно, як його милостиня і праведність допомогли
перебороти всі життєві труднощі. Одне слово, «Милостиня є багатий дар для
всіх, хто творить її перед Всевишнім» (Тов. 4, 11).
Особливо закликає Товит свого сина берегтись від усякого виду
розпусти. Для цього необхідно також одружитися з побожною жінкою зі свого
коліна. Не можна брати за дружину іноземку, очевидно, тому, що вона не вірить
в їхнього Єдиного Бога і не дотримується приписів закону, чим може спокушувати свого чоловіка. Як приклад, Товит наводить старозавітних патріархів:
Ноя, Авраама, Ісаака та Якова, котрі брали жінок із свого середовища і були
благословенні у своїх дітях (Тов. 4, 12). Тому Товит закликає сина не надиматися
серцем перед братами по вірі, синами і доньками свого народу, щоб не від них
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взяти собі дружину. Бо від гордості – загибель, а від розпусти – бідність та
розорення, розпуста є мати голоду.
Далі Товит закликає сина вчасно розраховуватися з наймитами, їхня
зарплата не повинна навіть у нього переночувати. За це Бог винагородить Товію.
Він повинен у всіх своїх вчинках бути обережним і благорозумним у своїй
поведінці. Чого не любить сам, хай не робить іншим. Вина до сп’яніння ніколи
хай не п’є, щоб ніколи пияцтво не ходило на його життєвім шляху. Потрібно
радитися з благорозумними людьми, і мудрою порадою не слід зневажати.
Кожного часу необхідно благословляти Господа і просити у Нього благословення
на свої справи, тому що все залежить від Бога. Оскільки Він по Своїй волі комусь
посилає добро, а когось принижує. Наприкінці своїх настанов Товит просить
Товію пам’ятати ці його заповіді, щоб вони назавжди залишились в його серці.
Після цього Товія, познайомившись з ангелом Рафаїлом (не знаючи, що він
ангел), вирушив з ним до Гавалеїла по залишене там батьком срібло. Їхня подорож
виявилася цілком успішною. Рафаїл не тільки повернув срібло, а й посватав Товію
за Сару, яка була з роду Товії. Злого духа Асмодея Товія вигнав димом з серця і
печінки риби, запаливши їх на вогні. Цю рибу, за порадою Рафаїла, Товія викинув
на беріг ріки Тигру, коли вона хотіла його ковтнути. Вони її запекли та з’їли, а
серце, печінку та жовч залишили. Рафаїл сказав, що димом від печінки і серця
можна відганяти злих духів, а жовчю знімати більма з очей.
Перед тим, як лягти спати, Товія щиро помолився до Бога, щоб Він
благословив їх із Сарою на щасливе подружнє життя і щоб вони разом
зістарілися, бо Товія бере Сару не для задоволення пожадливості, а справді як
дружину на все життя. Після чотирнадцятиденної весільної гостини Рагуїл
відпустив Товію з Сарою додому, віддавши за неї половину свого добра. При
цьому він наказав доньці шанувати своїх свекра і свекруху як рідних батьків.
Дружина ж Рагуїла Една поблагословила Товію, щоб Господь послав йому з
Сарою дітей, котрих би вона хотіла бачити.
Тим часом Рафаїл приніс згідно з розпискою срібло від Гаваїла, і вони
вирушили назад додому. Товія благословляв Бога за те, що Він такою успішною
влаштував його дорогу, а також благословляв своїх тестів: Рагуїла і Едну.
Після повернення додому Товія помазав жовчю з риби батькові очі, й той
прозрів, благословляючи Бога і Його Ангелів. Настав час прощатися з Рафаїлом.
Товит хотів надбавити йому платню, а Товія вирішив віддати половину з того,
що приніс. Адже Азарія (так називав себе Рафаїл) привів Товію здоровим
додому, зцілив Сару і Товита та приніс усе срібло. Товит погодився з цим
рішенням. Тут Рафаїл признався, що він Ангел і був посланий до них Богом, щоб
допомогти у вирішенні їхніх проблем. Насправді він не їв і не пив нічого, їхнім
очам тільки уявлялося, що бачать це.
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Рафаїл закликав Товита і Товію благословляти і прославляти Бога та
розповідати про Його добрі справи. Адже таємницю царську треба приховувати,
а про справи Божі похвально розповідати. Щоб їх не спіткало зло, потрібно
робити добро. Добра справа – це молитва з постом і милостинею та
справедливістю. Краще мале зі справедливістю, ніж велике з неправдою. Краще
творити милостиню, ніж збирати золото, бо милостиня позбавляє від смерті й
може очистити будь-який гріх. Ті, хто творить милостиню і діла правди, будуть
довго жити. Грішники ж – вороги свого життя. Наприкінці розмови Рафаїл
заповів записати усі події в книгу, що було і виконано. Більше того, ця книга
увійшла у Біблію і через тисячі років дійшла до наших днів.
На радощах Товит написав молитву, в якій закликав ізраїльтян всією
душею і серцем звертатися до Бога, Котрий справедливо карає народ за гріхи, але
може помилувати і зібрати всіх в одному місці. Цей процес ми можемо спостерігати сьогодні, адже через багато сотень років на політичній карті світу виникла
незалежна єврейська держава Ізраїль. Далі Товит пророкує про майбутню велич
Єрусалиму, який буде відбудований з чистого золота і дорогоцінних каменів.
Після цього Товія прожив з батьками до їхньої смерті в Ніневії.
Поховавши їх, він з дружиною і шістьма синами згідно з батьківським заповітом
перебрався до тестя і тещі в місто Екбатани Мідійські. Як і попереджав Товит,
Ніневія згідно з пророцтвом Іони була пізніше (через двісті років після пророка)
зруйнована. Це трапилося за вавилонського царя Навуходоносора. Звістка про
руйнування Ніневії була з радістю прийнята Товією як Божа помста Ассирії за
знущання над євреями. Описом цієї події й закінчується книга Товита.
Можна сказати, що в цій книзі моральність людської поведінки тісно
пов’язується з її побожністю та релігійністю. Навчений своїми рідними шанувати
Бога, Товит не змінив свого ставлення до Нього за будь-яких життєвих обставин.
Він залишився вірним Богові й тоді, коли десять колін Ізраїльських приносили
жертви Ваалу і коли за це боговідступництво потрапили в ассирійський полон. І
тут Товит допомагав бідним, ховав померлих, і навіть втративши своє майно і зір,
він приписував ці нещастя своїм гріхам і гріхам батьків, не зрадивши своєї віри.
Життя Товита може служити взірцем високодуховної, високоморальної
поведінки, непохитної стійкості у вірі за будь-яких випробувань. На таких же
засадах моральності, побожності та гуманізму Товит виховав і свого єдиного
сина Товію. Ми бачимо також, що Бог випробовує побожних людей, але ніколи
Він їх не залишить у біді й достойно винагородить за усі випробовування.
Висновки. Незважаючи на велику часову віддаленість книги Товита від
наших днів, вона містить багато цінного педагогічного матеріалу, який не втратив
свою актуальність дотепер. Ця книга навчає бути стійким і непохитним у своїй вірі
за будь-яких життєвих обставин, а також бути вірним своїм моральним принципам
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та ідеалам. Палка любов та відданість Товита до братів у вірі, до рідної землі
виховує у читачів почуття патріотизму, надання переваги загальнонародним
інтересам перед особистими. Щоб отримувати від Бога всіляке добро та
благословення, треба не робити іншим те, чого не бажаєш собі, допомагати тим,
хто потребує цієї допомоги, повсякчас прославляти Бога за всі Його доброчинства.
Щоб прожити своє життя довго і гідно, потрібно уникати пияцтва, своєчасно
розраховуватися з боргами та грошовими зобов’язаннями, не шкодувати грошей на
милостиню, яка очищає людину від всякого гріха і спасає від смерті. Одружуватись необхідно не для задоволення пожадливостей, а для створення міцної
побожної сім’ї. До батьків чоловіка чи дружини слід ставитися як до рідних, не
забуваючи при цьому, чим людина завдячує своїм рідним батькам.
Такі моральні, гуманістичні, патріотичні та релігійні чинники роблять, на
нашу думку, книгу Товита настільною книгою і для сучасного серйозного
педагога.
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ДУХОВНЕ ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ:
СОЦІОКУЛЬТУРНА ПАРАДИГМА ЕСХАТОЛОГІЧНИХ УЧЕНЬ
Як і кожна релігія, православ’я протягом своєї тисячолітньої історії
переживало істотні кризи і трансформації, поява нових гілок у вигляді єретичних
вчень, сектантських об’єднань. Досить згадати жидівствуючих, богомилів,
нарешті – старообрядницький розкол.
Власне ми вважаємо, що поштовхом до виникнення релігійних об’єднань
став розкол у Православній церкві XVII ст. Цю подію можна було б вважати суто
внутрішньоцерковною. Насправді розкол торкнувся в тій чи іншій мірі більшості
населення Російської імперії. Соціально-політичні й економічні колізії значної
частини імперії виробили їх негативне ставлення не лише до держави і до
Православної церкви, але й до тих явищ і процесів, які хоча до деякої міри були
зв’язані з ними. І в першу чергу це стосується старообрядництва. Для цієї частини
населення і Старообрядницька церква вбачалась лише інститутом пригнічення
особистості, її духовного розвитку. Значна частина населення, переважно селянство
не визнавали Православну церкву, але й не сприймали старообрядництво. Пошуки
власного ідеалу і власного Бога, близького за духом, привели до того, що великі
групи селян, а з часом і міщан не приєднались до старообрядництва, але й
повернулись в лоно Православної церкви. Власне так виникає релігійне об’єднання
православного походження, яке невдовзі отримало назву христовірів (хлистів). Саме
це релігійне об’єднання положило початок потужній релігійній течії – так званому
духовному християнству і православному сектантству в цілому.
Першими дослідниками духовного християнства в силу своєї
професійної приналежності стали чиновники царського уряду Російської імперії і
православні богослови. Вони ввели в науковий обіг значну кількість джерел,
зробили спробу більш-менш адекватну оцінку релігійних практик духовного
християнства, розробили досить аргументований категоріальний апарат. Однак
практично всі вони відстоювали позицію про шкідливість духовного
християнства і православного сектантства в цілому, вважали їх політично
небезпечними, а їх діяльність протизаконною. До таких дослідників належать
М.Надєждін, М.Барсов, Є.Пелікан, І.Добротворський, Г.Протопопов, Т.Буткевич,
К.Кутєпов, В.Терлецький, Д.Коновалов, О.Новицький, С.Маргарітов та інші.
Для наукових праць радянського періоду характерною була певна політична
заангажованість, яка випливала із теорії про класову боротьбу. Навіть, таким
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авторитетним вченим, як О.Клібанов, О.Малахова, О.Москаленко, не вдалося
позбавити спрощеного підходу до духовного християнства як до явища соціального,
що багато в чому визначило ідеологічну заангажованість зроблених висновків.
В останні 26 років в Україні проблема православного сектантства,
зокрема, духовного християнства практично не вивчалась, а лише побіжно
згадувалась в окремих працях загального характеру, хоча цей релігійний
феномен зберігається, трансформується, створюються нові громади.
У своїй монографії ми зробили спробу дослідити соціально-духовні витоки,
віросповідні засади, соціальну і релігійну практики, особливості православного
сектантства в Україні. Оскільки перед нами стояли інші задачі то есхатологічні
погляди духовного християнства не були досліджені належним чином.
Джерела свідчать, що на території України духовне християнство,
зокрема христовіри, з’являються у кінці ХVІІ століття в Катеринославській,
Таврійській і Харківській губерніях. До цього ж часу належить і його організаційне оформлення течій духовного християнства в Україні, які представлені
релігійними об’єднаннями містичного і раціалістичного напряму. Але такий
поділ є до деякої міри умовним, оскільки більша частина раціоналістичних
об’єднань у віросповідній практиці використовувала значну кількість містичних
елементів і навпаки.
Історія духовного християнства відмічена виникненням цілої низки
«толків» і «згод», які визнають і не визнають шлюб, визнають або не визнають
молитву за царя тощо. Але всіх їх об’єднувала есхатологічна напруга, уявлення
про те, що Антихрист все більш потужно завойовує свої позиції. Мабуть,
особняком стояли лише духобори, які свої есхатологічні погляди у вигляді ідеалу
рівності і соціальної справедливості втілили на практиці.
Ми вважаємо, що есхатологічні очікування христовірів були тісно
зв’язані з їх культовою практикою – екстатичним обрядом радінь, а також
принципами строгого аскетизму: дотримання постів, заборона на вживання м’яса
і страв з нього, алкоголю, тютюну, не дозволялись шлюби. Фізичне і духовне
відродження, соціальну рівність і абсолютну свободу вони надіялись отримати в
майбутньому месіанському царстві. Тобто, есхатологія домінувала у віровченні
христовірів. Разом з тим у змісті христовірського пророцтва, яке стосувалось
сфери вірувань, прослідковується визначена близькість, схожість до анімістичної
селянської ідеології. Пророцтво дається «духом», якому потрібно вірити; «дух»
сходить на віруючих під час їх радінь і відкриває їм істину. У селянському
світогляді анімістична міфологія перепліталась з елементами християнської
міфології, оскільки остання була знайома селянству з християнського
богослужіння. Тільки у пророцтві про майбутнє христовірська есхатологія до
деякої міри виходить за традиційні межі.
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Догмат скопецтва про друге пришестя Христа на землю продиктував їм,
як ми вважаємо, і есхатологію учення. Логіка роздумів скопецтва була досить
простою. Якщо «спокутник» прийшов для остаточного суду над світом, то і
картина суду створювалась не за допомогою міфологічних образів, а за
допомогою сучасного їм суспільства. Оскільки друге пришестя уже відбулося і
Христом був К.Селиванов (засновник скопецтва), то це означало, що люди
живуть в апокаліптичному світі; скопці потрапляють до раю з першої хвилини
оскоплення. Тобто, через оскоплення люди стають не лише блаженними, але й
безсмертними. Остаточно Царство Боже наступить тоді, коли всі люди будуть
перебували в раю, тобто всі стануть скопцями. Скопці не вірять у воскресіння
мертвих. «Христос ніколи не помирав, він постійно блукає по землі, без статі і в
різних образах».
Страшний суд відбудеться не у кінці світу, як вважає православна церква,
і не в момент смерті, як схильна була вважати народна культура, а ще за життя. В
це вірили скопці. Вони вважали не лише Селіванова безсмертим в одинаковій
мірі з Христом, але і один одному вклонялись, як іконам, і при цьому вірили, що
після оскоплення людина стає образом і подобою Бога.
Містичне духовне християнство (христовіри, скопці) виробили досить
велику кількість обрядів і ритуалів. Практично всі вони були зв’язані, або ж
копіювали стародавні сезонні обряди, або ж частково відтворювали православні
обряди, вносячи істотні елементи новизни. Разом з тим, через обряд і ритуал
відбувалась еволюція христвірів і скопців, яка супроводжувалась різним
ставленням до проблеми кінця світу. Есхатологічна проповідь христовірів була
пронизана вірою у кінець світу і майбутнє вічне життя. Але перед кінцем світу
відбудеться страшний суд, і тільки після цього, христовіри увійдуть в Царство
Боже. Скопці ж надіялись на Царство Боже на Землі.
Духовне християнство раціоналістичного погляду (духобори і молокани),
хоча і виділилось із христовір’я, і головною тезою, яка об’єднала всі названі релігійні
об’єднання, була вимога сповідання віри в «дусі і істині», в есхатологічних прагненнях між містичним і раціоналістичним духовним християнством була істотна
різниця. Есхатологія духоборів і молокан була продиктована їх соціальним
походженням. Психологія державних селян, селян-однодвірців була найбільш
сприйнятливою до дрібно товарного виробництва, до раціоналізації свідомості.
Критика духоборами догмату «про Божественний суд» була спрямована на найбільш дискусійну стосовно Письма частину догматики – на вчення про «приватний
суд» і можливість ще до страшного суду визначити «святих і грішних». Апокаліптизм духоборів істотно відрізняється від апокаліптичних очікувань православ’я, а
також їх попередників – христовірів і скопців. Весь старий світ буде зруйнований.
На підставі джерел і літератури ми робимо висновок, що есхатологічне вчення
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духоборів мало пряму соціальну спрямованість. З руїн старого світу мав піднятися
новий світ і нова людина. Есхатологічні настрої духоборів носять світлий і радісний
характер: увагу віруючого приваблює його позитивний характер – перемога над
силами зла і торжество справедливості. При такому світосприйнятті немає різкого
протиставлення небесного і земного. Немає нічого неможливого, щоб Царство Боже
було установлено на цій землі. В розумінні духоборів – Апокаліпсис за своєю суттю
це встановлення згоди, співзвучності, сприяння людській і божественній волі.
Есхатологічні очікування духоборів не носять рис фанатизму, страху або духовної
істерії. Якраз есхатологія придиктувала духоборам і їх соціальну практику.
В картині «останнього суду» проглядається і та подвійність, яка властива
соціальним поглядам (і не лише соціальним) духоборів. Чітко прослідковуються
корені селянської есхатології, які виявилися в тому, що на останній суд як судді
зберуться всі знедолені, всі «хто сіяв, а не жав». Результат суду відображається
вже з точки зору буржуазної рівності, з деяким відтінком анархізму.
Схоже духобори, молокани у своїх поглядах виходили із рівності синів
Божих, притримуючись «етики добрих справ» і більш або менш ідеї побудови
царства на землі, але вимога рівності і спільності майна користувалась набагато
меншою популярністю, чим серед духоборів. Молокани і в цьому їх основна
відмінність від духоборів – стають формою релігійної ідеології, яка відповідала
інтересам тієї частини населення, яка прагнула до положення самостійних
товаровиробників. Між есхатологічним вченням духоборів і молокан є істотна
різниця: якщо перші бажали бачити Царство Боже на землі, яке піднімається із
руїн старого світу, то молоканські есхоталогічні прагнення тяжіють до
протестантизму: друге пришестя Ісуса Христа і встановлення тисячолітнього
Царства Божого на землі. Очевидно, що формування есхатології молокан, до
деякої міри, відбувалось під впливом ідей західного хіліазму.
Якщо говорити в цілому, то есхатологічні вчення духовного християнства були продиктовані їх соціальними прагненнями, що виявилось у спробі
створення альтернативного існуючому соціальному порядку у суспільстві і, що
привело послідовників цих течій до заперечення соціальних, зокрема майнових, і
навіть статевої різниці, легалізації безшлюбності і свободи сексуальних
стосунків. Якраз ці інновації духовного християнства стали головною причиною
його поступової трансформації і упаду.
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ПАМ’ЯТІ ЛЮДМИЛИ МИХАЙЛІВНИ ШУГАЄВОЇ
Шугаєва Людмила Михайлівна народилася 15 жовтня 1958 року в
м. Демидівка Демидівського р-ну Рівненської області. У 1983 р. закінчила
Сиктивкарський державний університет ім. 50-річчя СРСР за спеціальністю
"Історія" із присвоєнням кваліфікації
"Історія",
викладач
історії
та
суспільствознавства. У 1989 році стає аспірантом Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького, 1993 року захищає кандидатську
дисертацію з присвоєнням наукового ступеня кандидата філософських наук. З 1992
року – молодший науковий співробітник лабораторії народознавства і народної
педагогіки, а з 1994 року – старший науковий співробітник лабораторії
народознавства і народної педагогіки Науково-дослідного інституту педагогіки
України. З 1998 року працює доцентом кафедри права та політології, згодом
кафедри політології, права та філософії з виконанням обов‘язків зав. сектору філії
та навчання консультаційних центрів Київського славістичного університету. З
2004 року – докторант Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України.
Докторську дисертацію на тему «Православне сектантство в Україні: суспільнодуховні витоки, особливості трансформації» захистила у 2007 році на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26. 161.03 в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди
НАН України. З 2008 рр. – професор кафедри філософії та економічних теорій
Рівненського державного гуманітарного університету. З 2009 року – завідувач
кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету. У 2011
році присвоєно вчене звання професора.
Науковий доробок Л. М. Шугаєвої становить більше 200 наукових
публікацій, вона є автором монографії «Православне сектантство в Україні:
особливості трансформації» (2007 р.); навчального посібника для студентів
вищих навчальних закладів «Релігії світу» (2011 р.), співавтором низки монографій. Наукові здобутки Людмили Михайлівни представлено більше як на
100 міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях.
Л. М. Шугаєва була членом редакційних колегій збірників наукових
праць: «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: збірник наукових
праць РДГУ», «Панорама політологічних студій: науковий вісник РДГУ»,
«Філософія. Педагогіка. Суспільство: збірник наукових праць РДГУ». Науковця
очолювала наукову школу, під керівництвом Л. М. Шугаєвої захищено більше
десятка кандидатських дисертацій, 2 докторські дисертації.
Л. М. Шугаєва була членом cпеціалізованої вченої ради К 14.053.02
Житомирського державного університету імені Івана Франка та cпеціалізованої
вченої ради Рівненського державного гуманітарного університету.
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Л. М. Шугаєва була керівником міждисциплінарного центру з питань науки,
релігії і культури, який функціонує у співпраці з Рівненською єпархією Православної Церкви України. За наукову активність відзначена церковними відзнаками
Православної Церкви України (Медаль «За жертовність і любов до України»)
грамотами і Почесними грамотами Рівненського державного гуманітарного
університету, Рівненської обласної державної адміністрації та Рівненської обласної
ради, Міністерства освіти та науки України.
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ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА
З ІСТОРІЇ ПЕРЕКЛАДІВ СВ. ПИСЬМА
НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
(К.Л. З історії перекладів Св. Письма на українську мову // Церква і нарід. –
1935. – Ч.10-11. – 1 серпня. – С. 294–299).
Питання про переклад Св. Письма на українську мову має свою довгу
історію, за початками якої треба сягати в зовсім таки далекі часи. До того ще й
«многостраждальна вона, як кожна істотна справа в українськім національнім
житті)»1.
Кожна людина в піднесеному правдивому молитовному настрої розмовляє
в душі з Істотою, до Якої звертається, своєю мовою, рідною, якою думає, якою
найлекше виливаються найбільш глибокі й щирі думки, благання... Чи не можна
чогось подібного сказати й про цілі народи? Так, в житті кожного народу на всіх
ступенях його культури виявляється прямування оживити, наблизити до
зрозуміння, так би мовити, націоналізувати ту мову, якою тому народові дають
Св. Письмо, богослуження. Звичайно в тім випадку, коли ця остання не є жива,
народня. З огляду на це, в житті майже кожного народу христіянської культури
справа рідної мови у Св. Письмі набирає такої великої ваги й становить одну з
головніших підстав-передумов поступу національної культури.
Український нарід під цим поглядом нічим не відріжняється від кожного
іншого народу христіянської культури. Наші прадіди вже на початках нашої
історії не приймали книг, писаних старослов’янською болгарською мовою,
такими, як вони приходили до нас з прийняттям христіянства, і виявляли сильну
тенденцію зблизити текст Св. Письма до живої народньої мови, що можна вже
зауважити в пам’ятках XI, XII і пізніших віків2).
Констатуючи впливи живої народньої мови на тексти болгарські, що до
нас діставались, зокрема, в Св. Письмі й богослужбових книжках, мусимо
признати, що подібні явища можуть свідчити лише про те, яка сильна була
тенденція у нас до націоналізації болгарських текстів, однак не бачимо ще в ті
часи чогось подібного до перекладів у сучасному розумінні цього слова.
Перші спроби таких перекладів ми бачимо лише в XVI в. І цікаво, що
українці перші поміж всіма православними слов’янами, доводить проф. І. Огієнко, відчули потребу перекладу Св. Письма на живу народню мову, а ми додамо,
що українці – таки з нашої Волині.
1
2

Ол. Лотоцький. «Сторінки минулого»*, т. ІІ.
Напр., мова Остромирової Євангелії
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XVI ст. – то надзвичайно цікаві часи під всіма поглядами в історії
Українського народу, в історії його церкви. Українська церква по р. 1458-59,
коли-то від неї відділилась митрополія Московська, жила в ці часи окремим
незалежним життям, визнаючи, правда, юрисдикцію Константинопольського
патріярха. В житті Української церкви в ці часи далеко не другорядну ролю
відогравала наша Волинь. Деякі наші теперішні міста, містечка й села, зовсім
глухі й мало знані, в ті часи – то огнища українського церковного життя, як
напр., Остріг, Пересопниця, Дермань, Турійськ і ін. Уже в 2-й половині XVI ст.
життя тут б’є джерелом. Тут знаходять найголосніший відгомін події, що
відбувалися в той час на Заході – реформаційний рух.
Не без зв’язку з цим рухом, що почав був захоплювати найширші кола
польського та українського суспільства, наша Волинь стає тою першою
українською землею, де вперше почали з’являтися переклади Св. Письма на
українську мову. Ідея та ініціятива таких перекладів часто виходила з культурного
аристократичного українського середовища. Знаній у ті часи на Волині українській
княгині Заславській належала ініціятива перекладу на українську мову т.зв.
Пересопницької Євангелії. Одна частина цієї останньої була перекладена й
написана в 1556 р. в с. Двірцях, а друга в Пересопницькому манастирі в 1561 р. за
архимандрита Григорія, який надавав великої ваги цьому перекладові: день і ніч
він молився, щоб Господь судив йому побачити кінець справи.
Ось зразок мови того перекладу1):
Лука, розд. 17, ст. 12–10. «А коли вхожали до ніякого села, стрітили Єго
десят мужей прокажених (трудоватих), коториї то здалека стоячи, голосом
великим закричавши, рекли: „Іисусе-учителю, змилуйся над нами". Которих то он
коли уздріл, рекл им: „Пойдіте, покажітеся священником" А коли они шли, сталося, иже суть очищени. Але един з них, коли узрів, иже єсть очищен, вернулся, великим голосом хвалячи Бога, и пал на лици своєм недалеко от ног і дяковал єму».
Переписував цю євангелію Михайло Василевич, син протопопа з Сянока в
Галичині, й подає він такі мотиви, що спонукали до перекладу євангелії на живу
народню мову. «А иже єсть прекладана тая святая євангелія із язика болгарського
на мову руськую (українську), то для лепшого вирозумлення люду христіянського, посполитого».
Як видно, жива народня мова, що творилась у ті часи, далеко відійшла від
давної церковно-слов’янсько-болгарської мови, і Св. Письмо стало вже незрозумілим для народу. Потреба в тексті Св. Письма приступною, зрозумілою
посполитою мовою була велика, навіть пекуча, особливо, коли приймемо під
увагу, що в ті часи почало з’являтись багато перекладів на мовах інших
1

Всі тексти подано в наближенні до сучасної транскрипції.
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слов’янських народів, як, напр., чеській, впливи якої помітні й на мові
Пересопницької Євангелії.
Поза Пересопницькою Євангелією на Волині в другій половині XVI в. були
ще й інші переклади: т. зв. Волинська Євангелія (1571 р.), переклад Євангелії на
українську мову Валентина Невгалевського 1581 р. У цім Євангелії ось так
перекладено молитву господню: „Отче наш, котрий єси на небесах, нехайся святит
імя твоє. Нехай придет кролевство твоє и нехай будет воля Твоя як в небє так і на
земли. Хліба нашого повшехденного дай нам сего дня. И отпусти нам гріхи наши,
бо и ми отпушаєм виноватци нашому. И не уводи нас в покушеніе, але нас вибав от
злого. Абовєм Твоє єст кролевство, и моци, и хвала на вєки. Амен 1)».
У передмові до цієї Євангелії так Невгалевський пояснює, що заохотило
його до перекладу. „Багато вчених, побожних людей, – каже він, – які люблять
Слово Боже, письма польського читати не вміють, а мови слов’янської, читаючи
письмом руським, викладу зі слів його не розуміють».
Як бачимо, свідоміші одиниці запопадливо брались до праці над
перекладами Євангелії, розуміючи вагу рідного слова. Але не тільки Євангелії –
перекладали ввесь Новий Заповіт, перекладали й книги Старого Заповіту.
Проф. Огієнко, знавець цієї справи, подає, шо в XVI в. були такі переклади біблійних книг на укр. мову: а) Український біблійний кодекс 1569 р. Луки з Тернополя, б) Збірник XVI в., який містив у собі книги: Іове, Руфи, Псалтир, Пісню
пісень, Еклезіяст, Приповістки Соломонові, Плач Єремії, Данила, Есфирі і ін.
Отже – вживання Св. Письма українською мовою, рідною, живою, вже в
XVI ст. стало явищем цілком природним, стихійним.
Однак, на жаль, скоро, бо вже таки на поч. XVII ст., почали підноситись
голоси проти живої мови в Св. Письмі. Православна Українська Церква стала переживати тяжкі часи, вся її увага була спрямована на те, шоб зберегти давні-прадавні
традиції, а перш за все й за всяку ціну слов’янську мову. Почали все частіш і
частіш лунати голоси ворогів народньої мови в Св. Письмі й Богослуженні.
Уживання Св. Письма українською мовою почало ще більш утруднюватись з кінцем XVII ст., коли-то Українська Церква була підпорядкована
Московській. Про переклади Св. Письма на українську мову трудно було тоді й
подумати. А пізніше ще гірше. Варто тільки пригадати, яких заходів уживали
Петро І і Катерина II, шоб здушити найдрібніші вияви українського церковнорелігійного життя, і нам стане ясно, чому від цих часів не залишилось жадних
перекладів Св. Письма на українську мову.
Надійшла доба Александра І. Повіяло трохи Іншим духом, зокрема в житті
церковно-релігійнім. За згодою царя, в р. 1813 у Петербурзі заснувалося Біблійне
Товариство, яке було заходилось перекладати Біблію на мови всіх народів, що
1

Проф. І. Огієнко «Українська культура»

– 160 –

№ 10, 2021 ____________________________________________________
входили в склад тодішньої Російської імперії, навіть на мову зирян, черемисів,
колмиків. Але мову українську зігнорювали. Українцям відмовилося права мати
Св. Письмо своєю мовою... й то в той час, коли вже відродилось наше
письменство, і почалася нова світла його доба. І ось з огляду на те, що старі
церковні традиції не переривалися А міцно трималися серед громадянства, що
близько до серця приймало отрави церкви, і в добі Александра І і Николая І-го,
не вважаючи на несприятливі політичні обставини, разом загальним літературним відродженням, відроджується традиція перекладу Св. Письма на українську
мову. Наші письменники найперш занялись цим – Квітка-Основ’яненко, Олександрів, Шевченко. Олександрів уже в старших літах вивчив гебрейську мову й з
неї переклав на українську мову книги Битія, Ісходу, Іова... А Шевченкові
переспіви псальмів нам всім знані.
Звичайно, переклади Св. Письма на українську мову в ці часи, завдяки
ворожому відношенню до українського слова й влади церковної й політичної,
світу не могли побачити.
Майже нічого не змінилось під цим поглядом і в 60 р. XIX ст , у цю
«ліберальну» добу Александра II, коли-то на Україні загальна ситуація змінилась
дешо накраще. Що не так, про те може СВІДЧИТИ «голосна» справа з перекладом
п. Морачевським на українську мову Четвероєвангелії.
П. Морачевський – інспектор Ліцею кн. Безбородка в Ніжині, мало знаний
український письменник, відомий педагог, добрий знавець клясичних мов. На
початку 1860 року він переклав на українську мову Євангелію й книгу Діяній Сів
Апостолів. Цікава, а разом з тим надзвичайно сумна історія з цим перекладом.
Докладно про неї розповідає проф. Ол. Лотоцький у своїх незрівняних
«Сторінках минулого» (т. II), подаючи в них зовсім досі незнані документи, які
проливають яскраве СВІТЛО на ті страшні тяжкі умовкни, серед яких українське
слово торувало собі шлях до Св. Письма.
Переклад п. Морачевського мав наукову апробату 1863 р. членів
Російської Академії Наук – Срезневського, Востокова та Никитенка, які дали
йому найприхильнішу оцінку. З доручення Св. Синоду, якому переклад цей був
переданий на благословення, розглядав його калузький єпископ Григорій
Міткевич. Однак цей переклад повинен був перейти ше й цензуру таких
компетентних осіб, як шефа жандармів кн. Довгорукова й Київського генералгубернатора Анненкова. Ці останні, як слід було сподіватись, признали
Євангелію українською мовою – «шкідливою й небезпечною», і цей переклад був
похований на довгі літа в архиві Синоду.
Перешкоди, які ставлено справі перекладу Св. Письма на українську мову
владою церковною й політичною, не могли припинити руху в напрямі
націоналізації Св. Письма, руху, який захоплював ВСЕ більше й більше свідомих і
боголюбивих українців, і то не тільки українців з б. Росії, а й з Галичини. Так, від
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60 рр. маємо ще спробу перекладу на українську мову книг Старого Заповіту у
Львові. Тут «коштом і заходом» – «Правди» 1869 р. вийшов переклад на
українську мову п’яти книг Мойсея. У цікавій передмові до цих книг
перекладчики просять усіх, «хто добре знає русько-українську мову», подати свої
уваги, щоб на підставі зібраних матеріалів можна було усталити останню коректу
українського перекладу. Отже, як видно, самі перекладчики дивились на свою
працю – як лише на спробу. А з яким настроєм вони забирались до неї й якої ваги
надавали їй, можемо виводити з оцих власних слів побожних перекладчиків:
«Всякая політика хай відсунеться геть перед великим ділом народньої просвіти
зрозумілою народові мовою, зрозумілою його розмові й любою його серцю.
Усяка воля й сила нехай смириться перед волею й силою Того, хто создав слово з
його ненарушимими законами й повелів кожному народові набиратись розуму
через рідну його мову».
В наступних роках, т. є. в 1870-1-ім, знову ж таки поза межами б. Росії у
Відні й за приватною ІНІЦІАТИВОЮ , П. Куліш, наш письменик, публіцист,
учений і знаний лінґвіст-філолог, видає свій переклад Четвероєвангелії. Разом із
П. Кулішем працював над перекладом Св. Письма і Ів. Пулюй, учений, дійсний
член Наукового Т-ва ім. Шевченка. Ів. Пулюй сам особисто переклав Псалтиря.
В р. 1880 Бритійське біблійне Товариство видає Новий Заповіт в перекладі
П. Куліша й Ів. Пулюя. Невтомно працювали ці останні над перекладом
Св. Письма. До них був ще приєднався й наш славний письменник Ів. НечуйЛевицькрй, кандидат богословія Київської Духовної Академії. Вони спільними
силами доконали перекладу майже цілої Біблії, яка була видана українською
мовою Біблійним Товариством у Відні р. 1903. Ясна річ, – вона не мала доступу
легальною дорогою до б. Росії, не було дозволу, як заборонялось друкувати тут й
взагалі які-будь переклади Св. Письма.
Однак у б. Росії в Петербурзі в той час свідоміші українські громадяни не
покладали рук і всіх сил прикладали до знесення заборони, виданої Св. Синодом
що до друку перекладів Св. Письма, а головне Четвероєвангелії в перекладі п.
Морачевського. Не можу знов не відіслати читача до тих надзвичайно цінних
подробиць, які ми знаходимо в згадуваних уже «Сторінках минулого», про акцію
петербурзьких українців у цім напрямку. По тяжких зусиллях протягом кількох
років (1900 – 1905) і завдяки тому, що після програної війни з Японією в Росії
повіяло вільнішим духом, далося рушити цю справу з місця. 1905 р., на
доручення уряду, була зорганізована академічна комісія для перегляду перекладу
п. Морачевського – на чолі з нашими великими прихильниками академіками
Коршем і Шахматовом. До цієї комісії від українців, між іншим, входив
Ол. Лотоцький. Друга комісія була зорганізована в Кам’янці-Подільському, на
чолі з єпископом Парфенієм Левицьким. І нарешті лід був проломаний. Переклад
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п. Морачевського, який від р. 1863-го був захований в архивах Св. Синоду,
побачив світ. У часі між 1906 – 1911 рр. в Москві друкували окремі Євангелії
спочатку слов’янською й українською мовами, а потім і одною українською.
В Міністерстві Ісповціань у відродженій Українській Державі спішно
розроблювались пляни щодо перекладу Св. Письма. Однак перекладова комісія,
створена в Камянці Подільському, встигла перекласти й видрукувати лише книгу
Діяній Св. Апостолів 1920 р. в Камянці Подільськиму.
В цьому ж таки році в Берлині був видрукований майже повний переклад
Біблії, виготовлений ще Кулішем, Полюєм і Нечуй-Левицьким.
У Греко-Католицькій церкві в б. столітті теж бачимо спроби видавання
Св. Письма українською мовою. З р. 1903 по 1925 появились у Галичині
переклади Нового Заповіту та Псалтиря А. Бачинського та свящ. Ярослава
Левицького; цього останнього – є вже переклад і П’яти книг Мойсея.
У нашій Православній Церкві в Польщі справа з перекладом Св. Письма
на україн. мову так представляється. 27.IV 1925 р. у Варшав і при Митрополії
було перше засідання «Комісії для перекладу Св . Письма та богослужбових
книг на українську мову». Від 1931 р. створена при Українському Науковому
Інституті «Комісія перекладу Св. Письма та книг богослужбових на українську
мову». Голова комісії – Блаженнійший Митрополит Діонисій, його заступник –
Директор Українського Наукового Інституту проф. Ол. Лотоцький. При цій
комісії є дві філії – одна в Луцьку на чолі з єпископом Полікарпом, друга в
Кремянці на чолі з проф. М. Кобриним1). Про працю комісії й філій час від часу
довідуємося з преси, а рівнож є про неї згадка в справозданні Українського
Наукового Інституту – за п’ять літ його праці.
Тернистий шлях історії Українського народу, тернистий шлях історії
Української Церкви. Також тяжка й многостраждальна путь, якою українське
суспільство йшло, прямуючи до націоналізації Св. Письма. Не дивлячись на всі
перешкоди протягом цілих століть, рух у цім напрямку не припинявся. Старі
давні церковні народні традиції міцно привилися до організму Українського
народу. Невтомно над перекладом Св. Письма працювало багато кращих синів
народу, відданих своїй Церкві. І зараз провадиться інтенсивна праця. А що
керівництво цілої справи перекладу Св. Письма перебуває в досвідчених і
випробованих руках проф. Ол. Лотоцького, що так багато прислужився цій
справі, віримо, що в скорому часі здійсняться наші мрії, і ми будемо мати повне
видання Св. Письма українською мовою.
Л. К.
1

Восени б. р. мають появитися в друку перші видання перекладів Ук. Наук.
Інституту.
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ЗА ПРАВА РІДНОЇ МОВИ В ЦЕРКВІ
(Продовження1)
(К.Л. За права рідної мови. // Церква і нарід. – 1935. – Ч.2. – 1 квітня. – С. 44–47)
Більш ніж холодне поставлення до тез деклярації, виголошеної
представництвом українців на З'їзді Духовенства й Мирян у червні 1917 р. в
Москві, на якому-то З’їзді Волинь була заступлена 18 делегатами, а в якій
деклярації постулят повного національного самовизначення українського народу
й в церковній ділянці ясно був накреслений, – одразу відбилося на напрямку
шляхів, по яких мала піти в дальшому і Волинська церковно-громадська
православна думка. Коли бо церковно-громадські верхи Волині, ідейно
зденаціоналізовані та опозиційно наставлені до упадку монархії, насторожилися
у відповідь на сепаратизм „мазепинців”, – українська маса селянська й
напівінтелігенція, що собою в значній більшості репрезентувала тоді збуджене до
життя українство, пішли по шляху соціалістичних лозунгів і майже не цікавились
Церквою. Тому створилась, зокрема й у нас на Волині, ситуація, що там, де в
церковному житті мусіла б стати, як провід, українська церковно-релігійна еліта,
– залишилося одне безбарвне, хоч і церковно-настроєне старе селянство, стихією
українське, власною-ж свідомістю ще не до кінця самоопізнане. І при таких
умовах проходила на Волині підготовка до Собору і самі вибори до
„Всеросійського Собору”, що зібрався на початку вересня 1917 року. Обраний і
скликаний при таких умовах Собор і по складу свому, й по завданням собі
поставленим не міг цікавитися й фактично майже не цікавився вимогами
„інородців” про самовизначення їх релігійного життя на місцях, зокрема ж
дерусифікацією Церкви на Україні.
А тим більше воно мусіло так бути, що і вибори, і відкриття, і наради
Собору проходили вже серед большевицької завірюхи. Тоді ж саме почалась
українсько-московська війна, а поміж Москвою й Україною накреслювались
державні кордони.
Але Собор, складений з людей старого укладу психики, працював, аж до
його закриття большевиками, виключно під знаком, що події, які мінялися наче в
казці, – лише епізод, який ось зараз закінчиться, як не сам собою, то з наказу
Антанти. А далі все так само піде, як було. Тому національне питання в
Православній, багато національній Церкві, яке, може, найбільш хвилювало
провідні групи «інородців»", а українців особливо сильно, Собор цілком не
цікавило. У постановах-же Собору 1917 р. ми знаходимо по цьому
1

Див. ч. 1. „Церква І Нарід"
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національному в Церкві питанню тільки слідуючі ухвали, що торкалися й
Волинської Єпархії:
«Для осягнення найбільшої зрозумілости проповіді вживається на церковній
катедрі місцеві мови й говірки...» «Бажаним є також видання вищим церковним
управлінням збірників казань і журналів церковно-релігійного змісту на мовах
православних інородців...» «Безумовно необхідним є особливе піклування
проповідництвом у дні місцевих свят і урочистостей».1 ) З кінцем 1917 р. церковне
життя на Волині формально починає керуватися з Києва. Звичайно, тяжко було
чекати, щоб в умовах війни та революційної завірюхи напрямок той міг мати
завжди – хай так дозволено буде висловитись – якусь церковно-послідовну
логічність. Усе життя уявляло собою хаос. Тяжко було вимагати, щоб воно було
інакшим цілком у церковній ділянці. Однак у церковних подіях того часу на
Волині в очі б’є така велика непослідовність провідників того життя, що й тепер не
можеш собі з’ясувати,–чому так мали робити, як робили, особливо коли прийняти
під увагу, що тоді була у нас фактично воля думки в церковній ділянці, бо всі – й
влада й маса – мали іншу справу: ділили землю, з якої їх уже виганяли
большевики. Отже виховані на «Почаївському Листку», слухняні редактори
«Православной Волыни» друкують, напр., роспорядження Святійшого Патріярха
Тихона, а рядом відозву Організіційного Комітету по скликанню Українського
Церковного Собору, який закликає до боротьби за автокефалію Української
Церкви, на що не погоджується Святійший Патріярх. Дозволяють Правлінню
дівочої єпархіальної школи в Житомирі запитувати духовенство Волині:
1. «Желательно ли преподаваніе украиискаго языка и украиновѣдѣнія в качествѣ
обязательных предметов на русском языкѣ; 2. Желательно ли преподаваніе
украинскаго языка и предметов украиновѣдѣнія, как предметов необязательных» і
т. п. І це в той час, коли питання це мало вже санкцію політичної влади і було
позитивно вирішене на двох Єпарх. Зібраннях. А Архиєпископ Євлогій, правлячий
тоді архиєрей Волині, трохи пізніше сповіщає про «крайне печальное неуваженіе
къ величайшимъ местным святынямъ» з боку духовенства, бо Владика при обїзді
Волині зауважив, що в багатьох місцях не святкується днів памяти св. Іова
Почаївського (1918 р., розпор. ч. 664).
Такі логічні недотриманості з боку редакторів нашого тодішнього
єпархіяльного органу, ясно, повставали з того просто поводу, що самі керовники
«Пр. Вол.» не знали, – на яку ногу мали ступати, і що так саме було на сторінках
того-ж органу, свідчить нам про це свящ. В. Вішнівський. Він пише:*) «Зо всіх
боків чути нарікання, що духовенство ухиляється від праці на користь свого
1

§§ 3, 6, 9 «Опред. Собора о церк. проповѣдниче
с
т
в
ѣ»в
іддня1.ХІІ. 1917. «Пр.
Вол.» 1918, № 20.
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рідного народу.. Відчувається зневажливе почуття до духовенства з боку
народніх діячів, які прокинулись від національного сну...» «Хто-ж нас
поєднає?...» «На це питання є одна відповідь», – каже автор: « в народі, в його
новому житті, що відроджується, в любові до свого рідного народу...» «Любов
справжня, любов душі народу, яка виявляється в самовідданій і настирливій
праці над духовим розвитком народу, над його культурою. Але її нема в багатьох
Із нас. Між тим, хто перейнявся такою любовію до свого народу, для кого ідея
відродження народу найдорожча мрія і сенс життя, той відчуває особливу
потребу в поєднанні одного з другим». І кінчає: «Праці навколо багато, а
робітників мало...» Тому «станемо в шереги могутньої раті духовної й
послужимо свому рідному українському народові дорогої нам Волині».
У такій атмосфері пробудження одних і «національного сну» других
пройшли на Волині вибори і до Українського Собору (кінець 1917 року), а також
на Третій Волинський Єпархіальний З’їзд.
Хай-же не дивує нас тепер, що Український Церковний Собор, на якому
Волинь була заступлена делегацією на чолі з Архиепископом Євлогієм, який
Владика був обраний до Президії Собору, – більше уділяв уваги возстановленню
Росії, ніж упорядкуванню місцевих церковних справ. Хай же ніхто не дивує
також, що при таких інтенціях найвищої церковної влади, коли проголошено вже
було відокремлення від Москви, на всенародньому молінні в Одесі
виголошується 4.11 1918 р. многоліття російській державі в той час, як два дні
перед тим (2.ІІ 1918) по такому самому хресному ході в Москві та держава
руками чекистів відкрила вогонь з рушниць, побивши і покалічивши багато
богомольців, а серед них і єпископа Корнілія. Коли на Московщині большевики
розстріляли вже 10 єпископів, релігію оголосили «опіумом народа»,
заарештували патріарха (пізніше) й оголосили декрет про конфіскату майна всіх
церков, – Український Собор виключає зі складу своїх членів українців, які
відмовлялись мати церковний центр в атеїстичній державі, з якою воювали, та
виголошує «долой» міністрові ісповідань Лотоцькому, коли той виступив з
заявою, що Церква наша не може керуватися з Москви, з якою, крім усього,
знаходимось у стані війни.
Натуральним мало бути, що при таких настроях Українського Церковного
Собору (сесії його – І – в січні, ІІ – в червні й ІІІ – в листопаді 1918 р.), і Третій
Єпархіяльний З’їзд духовенства Волині, що засідав у серпні 1918 р., не проявив
великих бажань стати на твердий грунт землі, яку мав заступати. Третій
Єпархіяльний З’їзд Волині лише висловлює побажання про заложення бібліотек
при церквах, читання священиками лекцій, констатує ще раз, що у священиків
Волині «хромаетъ проповѣдничество», зате поміж священиками розповсюджена
особиста ворожнеча й т. п.
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Однією з останніх праць Українського Собору були мовні постанови,
прийняті 19/ХІ 1918 р.
1) «Богослужбовою мовою залишається, як і раніше, церковно-слов’янська
мова, але тому що де-які церковно-слов’янські слова неправильно перекладені з
грецької мови, то задля ліпшого розуміння їх належить замінити новими, більш
зрозумілими й точними словами». 2) Підчас Богослуження біблія, Євангелія й
апостол мають читатися виключно на церковно-слов’янській мові, крім першого
дня Великодня; в останньому випадку, згідно старохристиянського звичаю,
можна читати Св. Письмо на якій угодно мові». 3) Для домового читання, в
школі й підчас церковної проповіді належить зробити й видати український
переклад біблії». 4) «Українською мовою і Св. Письмом, на цю мову
перекладеним, можна вільно користатися в казаннях за Богослуженням і підчас
бесід по-за Богослуженням, приноровлюючись до національних і духовних
потреб парафіян і слухачів». 5). В середніх і нижчих школах тексти Св. Письма,
молитов, Богослужения й церковних співів повинно виучувати на церковнослов’янській мові, пояснення ж можна робити на тій мові, на якій взагалі
провадиться наука в данній школі і на якій побажають батьки вчити своїх дітей».
6) «Зробити заходи перед урядом, щоб по всіх початкових і середніх школах було
запроваджено обов’язкове навчання церковно-слов’янської мови за-для
підготовки з малих літ істінно-православного християнина і свідомих учасників
церковного Богослужения»1.
(Кінець буде). Л.К.

1

«Прав. Вол.». 1918 р., №29.

– 167 –

_____________________________________________ Андріївський вісник
ЗА ПРАВА РІДНОЇ МОВИ В ЦЕРКВІ
(Продовження1)
(К.Л. За права рідної мови. // Церква і нарід. – 1935. – Ч.3-4. – 15-28 квітня. –
С. 88–94)
Роки 1919 і 1920, з якими прийшла на українські землі нова велика руїна,
в’яжуться в історії Волинської Єпархії з цілковитим майже упадком правильного
єпархіяльного церковного управління. Хвиля проповіді безбожництва, що разом
з наскоками большевиків, набігала на Волинські села і міста, не мала жадного
поважного впливу на релігійну взагалі українську людність Волині, а церковнопарафіяльне життя в окремих парафіях, де були священики, йшло своїм
нормальним бігом. Зате був брак правильного зв’язку місць з керуючими
органами Єпархії. Хоч на Волині весь час залишалися Волинські владики, а саме:
епископ Фаддей Володимир-Волинський, тоді керуючий Волинською Єпархією,
єпископ Аверкій Острізький і єпископ Діонисій Кремянецький (нині Його
Блаженство Митрополит всієї Церкви в Польщі), однак правильне керовництво
Єпархією не існувало, бо існувати не могло. Причиною тому були: постійні зміни
цивільної влади на Волині, порізання території Єпархії фронтами, переслідування владик большевиками, особливо преосвященних єп. Фаддея й Аверкія,
що весь той час перебували в Житомирі, який тільки випадково на короткий час
залишали большевики. До цього всього дуже багато парафій на Волині ще від
початку всесвітньої війни залишалися без священиків, як також багато парафій
не мали церков, що були знищені війною.
Зрозумілим мусить бути тому, що при такому положенні Церкви на Волині
в 1919-20 роках не могло бути збірної розмови про якісь принципового значення
зміни в церковному житті. Можна через те з певністю твердити тепер, що з точки
погляду процесу відродження національного життя церковного на Волині ті два
роки руїни не записані в історії Волинської Єпархії якимись плановими
спільними діланнями. Були тільки індивідуальні (може, навіть досить численні)
посунення в тому напрямку з боку окремих одиниць, а серед них у першу чергу
священиків. Затяжність боротьби дечого навчала людей, і вони починали
переконуватися, що коли за їх памяти не було місця українському слову в Церкві,
то це не має визначати, що його не могло бути перед тим І не може бути в
майбутньому. Тому з власної іниціятиви, на місцях то тут, то там на Волині
починала накреслюватись праця в Церкві, що застосовувалась до умов місцевого
життя краю й вимог часу. Останньому сприяла й та ще обставина, що південно1

Див. ч.ч. 1 і 2 «Церква і Нарід».
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західня частина Волині найдовше знаходилась під впливом протибольшевицьких
військових (часто-густо українських) організацій. Отже в 1919 і 1920 роках
пишуться по українськи в багатьох парафіях Волині метричні книги, чується в
багатьох церквах українська вимова в Богослуженні, читається по-українськи
Євангелію, проповідь виголошується в українській мові, по українськи навчають
в церковних школах і т. п.
Організованого і пляномірного характеру, проте, церковне життя на
Волині набірає, при цілком ясному українському забарвленні його з боку
національного, лише в 1921 році. Першу спробу робиться в тому напрямку,
правда, ще в 1920 році, коли то Кремянець, місце резиденції Преосвященого єп.
Діонисія Кремянецького, попадає під владу польської армії, а життя міста,
однаково як і більшої частини Волинської Єпархії, набірає спокійного бігу. 14 IV
1920 починає своє життя в Кремянці Волинська Єпархіяльна Рада, як тимчасовий
орган управління при єпископі, а до складу Ради закликається мирянина. У тім
інституті нетяжко було відчути зародки наміченого до. переведення в життя
автономного устрою Православної Церкви на українських землях, що
накреслювався виробленим на Українському Соборі 1918 р. «Статутом
Єпархіяльного Управління».
Підписання Ризького трактату, яким настало закріплялося положення, що
залишало Житомир, місце осідку вищого управління Волинської Єпархії, по-за
межами Польщі, поставило руба питання про необхідність апробування
Волинської Єпархіяльної Ради, як органу більш самостійного й постійного, що
мав би при єпископі керувати в Польщі Волинською Єпархією, а разом з тим
викликало настирливу потребу спіткання цього органу з Єпархією. Крім інших
мотивів для того, – не було ще налагоджено з боку матеріяльного забезпечення
правильного функціонування Єпархіяльного Управління. Преосвящений Владика
Діонисій підготовляє скликання Єпархіяльного Зібрання духовенства й мирян
Волині, тим більше, що уряд Польщі декретом від І.VII 1921 року визнає за
Владикою Кремянецьким право каноничної юрисдикції в межах Волинської
Єпархії.
Тимчасом 27.ІХ 1921 р. Святійший Патріярх Тихон призначає до Польщі
свого Екзарха, Високопреосвященого Архиепископа (пізніше Митрополита)
Юрія. А Екзарх, приступаючи в Польщі до «Образованія Высшего Церковнаго
Экзаршаго Управленій на началах широкой автономій, відразу закрив
«Церковный Совѣть в Польщѣ», який на чолі з Н. Серебренниковим почав у той
час функціонувати у Варшаві «въ качествѣ надьепархіяльной церковной
організаціи», обєднуючи в собі росіян, що почали в такий спосіб акцію в
напрямку захоплення, так би мовити, вакантної найвищої церковної влади в
Православній Церкві в Польщі.
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У січні 1922 року відбувається в Почаєві Перший Собор Архиєреїв
Православного Екзархату в Польщі й оголошується Собором Єпископів до
загального відома, що а) утворюється окрема в Польщі Волинська Єпархія,
б) Волинська, Єпархіяльна Рада переіменовується у Волинську Духовну
Консисторію, повітові-ж церковні ради не можуть бути організовані, «в виду
признанія Правительством в качества органов Епархіяльного Управленія –
Духовныхъ Консисторій» (Указ Собору Архиєреїв від 1.ІІ 1922, ч. 29), а
«Уѣз
дные Це
р
к
о
в
ные Со
вѣты не предусмотрены канонами, а равно и
постановленіями Московскаго Собора и фактически ни въ одной Православной
Церкви не существуютъ” (Указ С. Арх. з дня 1.ІІ 1922. ч. 9). Одночасно
Високопреосвященим Екзархом оповіщається до загального відома розпорядження Святійшого Патріярха Московського від 17.ХІ 1921 р., що забороняється в
богослуженні всяка інша мова, крім церковно-слов’янської (Пр. В., 1922 р., №№
5-7). І в устрої Церкви в Польщі якби зарисовуються шляхи, що не покриваються
з інтенціями правовославної української людности Волині.
Що торкається настроїв православного населення Волині в часи, про які
мова, то відчитати їх нині маємо можливість у постановах Волинського
Єпархіального Зібрання Духовенства й Мирян, що відбуло свої засідання в
Почаєві в днях 3-10.Х 1921 року. Ось коротенький перебіг постанов того Зїзду в
частині, що торкається наближення життя Православної Церкви на Волині до
стародавніх традицій її української людности.
І. В. З'їзд просить відновити стародавню Луцьку єпископську катедру, на
утримання якої мали б іти прибутки з маєтків колишньої Жидичинської
Архимандрії.
Д. Є. Приймає, що єпархіяльним органом управління на Волині» з
резиденцією в Кремянці, має бути «Єпархіяльна Рада». В основу організації
Єпархії мають бути положені статути Єпархіального Управління й Повітового
Церковного Управління, вироблені Собором у Києві в 1918 році.
I. Ухвалює З’їзд приступити до видавання органу Волинського
Єпархіяльного Управління під назвою «Православна Волинь».
II.В. Вважає необхідним книги парафіяльні, а також книги громадського
стану провадити й документи видавати на українській мові й
Д. Приймає Парафіяльний Статут, опрацьований Київським Собором.
III.А. Б. Ухвалює З’їзд просити державну владу, аби школи були національні з місцевими українцями-учителями, а де буде можливо, щоб дозволялося
відчиняти церковно-парафіяльні національні школи.
В. Закликає духовенство а) навчання религії в школах перебрати виключно
у свої руки, з) знайомити учнів з історією Православної Церкви, особливо
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історією Церкви на Волині, к) видрукувати в українській мові книжки по
священній історії Старого й Нового заповітів, а також об’яснення Богослуження.
X. Ухвалює, нарешті, Зїзд видати в українській і російській мові підручник
по боротьбі зі штундою.
Що-ж торкається кардинального питання про мову Богослуження, то З’їзд
по цьому питанню прийняв таку резолюцію:
III Г. Жива віра вимагає й живої мови в молитвах і в Службі Божій, через
те треба перейти від церковно словянської мови до народньої, живої мови
української. Але перехід той мас відбуватися поступово, в міру того, як будуть
перекладатися й ухвалюватися авторитетною церковною владою потрібні
богослужбові книги. До Служби Божої на церковно-слов’янській мові з вимовою
українською приступити негайно»... «Що-до справи перекладу святого Письма та
богослужбових книг на українську мову, необхідне утворення спеціяльної комісії
з осіб філологічно й богословськи освічених, яка б приступила до праці
перекладання потрібних книг».
На вищеприведеній ухвалі Зїзду Преосвящений Єпископ Діонисій
Кремянецький поклав резолюцію «Згоджуюсь»... А Третій Собор Єпископів у
Польщі 16.УІ 1922 р., заслухавши в цій справі рапорт Владики Кремянецького,
прийняв слідуючу постанову: «Благословити Преосвященому Діонисієві
допущення в слов’янській богослужбовій мові народньої української вимови й
читання Слова Божого за Богослуженням на українській мові в тих випадках,
коли це буде визнано ним за необхідне» (Пр. В., 1922 р., №№ 13-14).
Питання про допущення мови населення в богослужения було предметом
обговорення також на засіданні Священного Синоду Православної Митрополії в
Польщі З.ІХ 1924 р. Священний Синод на тому засіданні постановив:
а) допустити вживання української, білоруської, польської й чеської мов у тих
богослужбових чинах, яких текст одобрено вищою церковною владою, і в тих
парафіях, де того захочуть парафіяни й де це є можливе з місцевих умов;
б) благословити духовенству митрополії зміцнити виголошування церковних
проповідей на мові місцевого православного населення; в) дозволити
духовенству влаштувати позабогослужбові бесіди в церквах і вести їх також
рідною мовою місцевого населення; г) в школах, де є православні законовчителі,
рекомендувати їм навчання закону Божого також рідною для дітей мовою; д) у
духовних школах зміцнити практику читання й вивчення Слова Божого й
молитов, також складання й виголошування проповідей рідною мовою учнів;
е) повідомити про цю постій Д« нову Міністерство Ісповідань для відома й задля
належних розпоряджень»... (Дух. Бес., 1924 № 7).
У тому самому майже часі, коли найвища церковна влада. Собор
Єпископів, приймав свою ухвалу в справі дозволу вживання українського слова в
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Церкві Православній в Польщі, зявилися «Тимчасові приписи про відношення
Уряду до Православної Церкви в Польщі», яких проект, під назвою
«конкордату», обговорювався й на Соборі Єпископів (24.1 – 1.11 1922 р ) в
редакції значно відмінній од «Правил» (Пр. В., 1922, №№ 5-7, стр. 36).
«Тимчасові приписи» про права української мови в Церкві говорять лише в
загальній формі. а саме: § 7 «Правил» каже, що акти громадянського стану
можна вписувати поруч з польським текстом і мовою, що вживається
парафіянами («Monitor Polski». 1922 р. № 38 – § 7).
Постанови Собору Єпископів і Священного Синоду, подані вище, по сей
день не були відмінені й залишаються в силі, як обовязуючі приписи церковного
права на православно-українських землях у Польщі. І знайшли вони своє
авторитетне підтвердження пізніше в архипастирській відозві Блаженнійшого
Діонисія, Митрополита Православної Церкви в Польщі, від 1.ІХ 1928 р., в якій то
відозві читаємо: „Все-чесне духовенство Волинської Єпархії повинно знати, що
постанов Св. Синоду від 16.IV 1922 в. і 3.ІХ 1924 р., котрими унормовано справу
вживання української мови в Богослуженні й житті церковному взагалі, вища
церковна влада ніколи не переглядала наново й не скасувала» («Дух. Сіяч,»
1928 р. № 21, стр. 254).
Тепер вернімось трохи назад і зупинімось побіжно на тих перешкодах та їх
природі, що на них напотикалася українська мова у своїм прямуванні до
перемоги в церковному житті в той самий час, коли, здавалося, церковна влада
йшла їй назустріч.
Вище ми згадували вже про «Верховный Церковный Совѣть» у Варшаві,
якого діяльність припинив по обняттю вищої церковної влади Високопреосвященний Юрій, Екзарх Святійшого Патріярха Тихона в Польщі. Що то за
«Верховный Церковный Совѣтъ» був, де він узявся й чого він хотів?
На те брак друкованих вичерпуючих данних, щоб на підставі їх цілком
правдиво на це питання ми могли відповісти. Ще дуже болючі роз’ятрені рани
історичних подій, що зродили на світ «В. Ц. С.», щоб ми могли тепер уже
говорити про людей, які живуть, та спокійно писати про речі, що не загубили по
цей день у деякій мірі рис своєї актуальности й гостроти. І особливо в такій
делікатній, інтимній ділянці громадського життя, як життя релігійно-церковне.
Накидаємо тому лише схему логіки фактів, що з заложенням згаданого
„Верховнаго Церковнаго Совѣта" мають свій звязок, даючи читачеві право
вважати ту схему, якщо вона не до вподоби, за неправдиву.
Упадок російської імперії, а разом з тим перехід Православної Церкви під
большевиками на положення часів Нерона, було найбільшою несподіванкою
саме для вищих церковних сфер (бо віками в себе дома були вони в
привилейованому положенні) вміраючої системи. А що стрільба по хресних
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ходах, арешти вищих ієрархів, глум над святинями, конфіската церковного майна
й т. п. безчинства, почали входити, так би мовити, в норму життя в совдепії, і
ставало ясним, що далі нормальне церковне життя взагалі не в стані існувати в
офіційно атеїстичній Росії, – кола, до вищого церковного керовництва в Росії в
минулому причасні, надумали зробити спробу перенести те керовництво по-за
кордони сягальности большевицьких верховодів. Хоч Святійший Патріярх Тихон
сам особисто не виявив жадного наміру залишати місце своєї резиденції та,
проявляючи найгідніші риси свого високого становища й великого духа,
опирався большевицьким насильствам і навіть пробував угамувати головорізів, –
всім видно було одне: Святійший Патріярх не міг керувати своєю паствою,
фізично того не міг робити. Зате території, які залишалися на захід від Ризького
кордону, формально були ще частиною Московського Патріярхату. Напрошувалась концепція (до голів верхівки політичного проводу вміраючої «білої»
Росії): зорганізувати своє церковне керовництво в Польщі, що, за їх термінологією, була лише «Варшавскимъ Митрополичим Округом». І тим більше така
концепція була привабливою річчю, що подібний експеримент «бѣлымъ» удався
за гетьманату в «Кіевскомь Митрополичемъ Округѣ».
Ставка ця однак відразу в Польщі була бита, бо і «Верховный Церковный
СОВѢТЬ» у Ва
р
ша
в
і (з йог
о пр
ибіч
ними по де
я
к
их міс
т
а
х По
л
ь
щі), і
«Меморандумъ Собора 12 православныхъ Спископовъ Россійскаго Патріархата»,
який тоді, як deux ex machina, зявився в Польщі, – не прийняли під увагу тих
обставин, що 1) відроджена до нового життя польська держава з боку розуміння
нею церковно-православної проблеми в себе далеко не була тільки
«Варшавскимъ Митрополичимъ Округомъ» Всеросійського Патріархату, як її
вважали ріжні тогочасні «Меморандуми»: 2) Православна Церква в Польщі, в
переважаючій своїй більшості зложена з українців, шо вступили в добу
національного відродження, зовсім не мала охоти й в Польщі залишатися далі
«малорусскою ветвью», хоч у подіях, які в нашій Церкві мали місце в ті
переходові часи, ще не цілком орієнтувалась.
Формальне закріплення положення дерусифікації Церкви (З. IX 24)
однаково як і проголошення автокефалії Православної Церкви в Польщі 17 IX
1925 р., не означали, на жаль, що все далі піде цілком спокійно й нормально по
шляхах, тими актами намічених. Того не могло статися відразу.
Діяльність РНО, яке унаслідувало ідеологію б. «Верховного Церковнаго
Совѣта», перебравши її під невинною фірмою оборони слов’янської мови в
Православній Церкві, вже близько півтора десятки років силкується зостановити
чи повернути колесо історії назад. Але... вважали-ж себе колись народи Европи
громадянами «Великої Римської Імперії й тисячу років після того, як вітер розвіяв
ту імперію: чому-ж не мас повторитися і в наші часи щось подібне в Церкві?...
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Закінчимо цю бесіду нашу словами, що в 1923 р. написали ми їх в іншому
місці: «Жадна лжетеорія – щира чи не щира – все одно не поможе. Стихія, що
прокинулась до життя, візьме своє, й слово українське у святій українській
Православній Церкві залунає, це безумовно. Того хоче нарід, який хоче жити.
Того вимагає саме життя» … «Залишімо-ж свої власні симпатії чи антипатії для
свого власного вжитку, одкиньмо ріжні ні до чого і ні для кого не потрібні
силогізми на тему, – чи є мова українська «вервіє простое», чи щось інше, коли
не хочемо уподобитися до Криловського філософа в ямі. Ходімо хутчіше
служити народові, з якого рядів самі вийшли, серед якого доля судила жити, і
загоїться рана, яку досить ятрити. Того бо вимагає слава Богові, щастя народу,
наш власний спокій і добробут»1).
Л.К.

1

«Дух. Сіяч», 1928 р., № 21.
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ОТВЕРТИЙ ЛИСТ ПРАВОСЛАВНОГО СТУДЕНТСТВА В ПОЛЬЩІ
ДО МИТРОПОЛИТА ДЕНИСА
(Діло. – Львів. – четвер 2, липня 1931. – Ч.145 (12.801))
Гострий ПОКЛИК українських православних студентів у справі нездорових
відносин у православній Церкві і русифікаційної політики
її митрополита
Примітка Редакції. Прикро вражені тоном, яким представники студентської
православної молоді в Польщі* промовляють до свого найнишого церковного
достойника, містимо проте їх Отвертий лист, як документ, до чого довела
нинішня політика варшавської православної митрополії, ображуюча українські
національні почування старих і молодих. Коли всі дотеперішні заходи старших
громадян, українських православних діячів у Польщі, були голосом вопіющих у
пустині, може голос патріотичної молоді, огірченої церковними відносинами,
найде свій відгук Це виправдає ненормальне явище, яким цей голос є сам по собі.
До Блаженнішого Діонисія, Митрополита Варшавського,
від православного українського студентства в Польщі.
Ваше Блаженство!
Від часу, як Ви в 1923 р. залишили Волинську Епархію і з волі «мирських
начальників» зайняли митрополичу катедру, без огляду на те, що така поведінка
заборонена церковною традицією під загрозою поважних кар (прав. Апост. 14.,
Сардик. соб. 11, Картаґ, соб. 29, прав. Апост. 30. VII. Вселенськ. соб. 3), Ви взяли
на себе відповідальність за дальшу долю Православної Церкви в Польщі.
Зайнявши митрополичий престол, Ви оголосили себе «головою» Церкви
(всупереч 48 пр. Картаґ. соб.), а щоби диспонувати більшими засобами,
залишили за собою Волинь без керманича (пор. 85 пр. Картаґ. соб.), хоча вона
сама складає більшу частину всієї Правосл. Церкви в Польщі; в таких умовинах
решта єпископів залишилася побіч Вас тільки другорядними постатями без
більшого значіння. Безконтрольне ужиткування церковними сумами (81 прав.
Апост. та Антіох. соб. 24, 25), а ще й до того скандальні операції з церковними
землями на Волині, докопувані кремянецькими консисторцями та Вашими
довіреними протоєреями (всупер. 42. пр. Картаґ. соб.), все це зосередило у Ваших
руках і вищу адміністраційну владу і фінансову силу.
Ви впровадили в наше церковне життя замість соборности автократію і ось
уже 8 літ про вадите Церкву по волі своїй та гуртка дорадників, ігноруючи нижче
духовенство і народ, що по думці св. отців складають Тіло Церкви (св. Кипріян
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Картаґенський, Іван Золотоустий). Навіть справа Краєвого Церковного Собору,
якого домагалися вірні, і духовенство, і преса, і прикрі по дії в церковному житті,
у Вас фігурувала тільки як дипломатичний маневр, коли не вдавалося
порозумітися з урядом.
А вже „притчею во язицехь” стала справа Собору, заповідженого під
загрозою т. зв. ревіндикаційних процесів, відколи стало всім відомо, що
відповідальні чинники сподіваються полагодити справу ревіндикації якимись
позакулісовими торгами"] що зібрану для оборони загрожених церков величезну
сум 1; вже розтрачено не знати куди, тільки не на оборону церков і тепер мається
стягати додаткову ревіндикаційну данину, знов без жадної Гарантії, що вона піде
на призначену ціль.
Отже в Церкві, якої організацію переводили почасти покійний митроп.
Юрій, а головно Ви, Владико, панує самовладство і синодально-консисторський
устрій, корегований тільки впливами окремих Ваших прибічників. Соборний
голос Церкви, жалі й благання духовенства, прохання, нарікання та чинний опір
народу та інтелігенції все це в Ваших очах не має значіння. Навіть церковнонародній рух серед білоруської і передовсім української людности, який
коріниться в історичній традиції, та який має величезне значіння головно тепер, з
огляду на сусідство радянських держав з офіціальною релігією атеїзму, Ви
старалися придушити репресіями на провідниках, не перебираючи засобами.
Коли ж український церковний рух втягнув в свої ряди нашу молодь з
богословського «студій» у Варшаві, то Ваші дорадники спершу застрашували
студентів-теольогів нагінками та позбавленням стипендій, а потім розпочали
навіть понижуючу полеміку з власними вихованками (!) в друкованих брошурах,
у котрих не спинялись і перед політичними доносами на українських студентів.
«Из жизни интерната» Варш. Синод, др. ст. 14). Чиж треба ще інших доказів
нетактовносте «педагогів», які зі своїми вихованками ведуть подібну боротьбу,
щей коли це духовна влада так поступає з будучими душпастирями? Чи Ви,
Владико, застановилися над тим, яке насіння сіє духовна влада в запалі боротьби
з українця ми, та який подає приклад? Нарешті навіть Парламентарна Комісія для
справ Православної Церкви, заснована після виточених масових ревіндикаційних
процесів при Українській Парламентарній Репрезентації, яка розвинула значну
оборонну акцію й минаючи всі дотеперішні свари між митрополією та
українською людністю, підтримувала без застережень Ваші позиції, була
використана тільки як страшак, доки не на ладналася безпосередня та
зворушлива Ваша ухвала з урядовою партією...
Занехання соборного начала й впровадження автократії можна виправдати
тільки надзвичайними обставинами, колиб зорганізувати Церкву ніяким іншим
способом не далося, та колиб результати таких надзвичайних заходів були для
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Церкви корисними. Але на ділі Ви, Владико, самі найкраще ствердили
непридатність автократично! методи управління для зміцнення нашої Церкви. Ви
самі час від часу скликали то з’їзди повітових протоереїв у Варшаві (1926), то
зібрання духовенства з Вашими політичними однодумцями в Почаеві (т. зв.
епархіяльний з’їзд 15. VI. 1927 р.), то кілька сесій Митрополитальної Ради (1928).
Колиб при тому застосовано принцип .виборносте та пропорціональности
представництва, то Ви моглиб тоді дійсно почути голос Церкви, а неминучі тертя
між окремими національними Групами могли би злагіднювати ся й примирятися
архипастирською любов’ю і однаковою для всіх доброю волею. На жаль, Вам не
залежало ані на правдивому голосі Церкви, ані на справедливому заспокоєнні
національних потреб Вашої пастви, тільки на зовнішньому декорум для Ваших
плянів та па збереженню переваги московських впливів.
А тимчасом тільки заховання правдивого соборницького ладу могло б ще
згущувати на род. інтелігенцію і духовенство коло Вашого пре столу і далоб Вам
міцну опору для оборони Церкви. Церковна влада хоч це розуміє, одначе боїться
чути правдивий голос Церкви та найвищий суд Церковного Собору і тому то
уложено крайню несправедливу виборчу ординацію на Собор та його
правильник.
Та може бодай наслідки автократичної полі тики виправдують примінені
методи, може дійсно скріплено становище Православної Церкви й положено
міцні основи для дальшого її розвитку під Польщею? Гіркою Іронією звучить це
питання. Хтож не знає, що четверта частина загального числа православних
святинь стоїть у Польщі від ряду літ замкненою, а кількадесять з них збурено і
слід по них зметено, а чи в обороні їх виявлено хоч трохи тої мужносте, з якою
боронив рижську катедральну церкву архіеп. Йоан? Взагалі відношення Церкви
до держави є й досі цілком не вияснене і то передусім тому, що церковний провід
сам в тій справі не держався одної лінії. У внутрішнім житті Церкви не тільки не
бачимо стабілізації відносин, але навпаки, зростає там анархія і розклад.
Здавалосяб, що Православна Церква під Польщею природно по винна би йти
шляхами, наміченими ще в Київській (Литовсько-Руській) митрополії,
відновлюючи наші давні традиції та звичаї. Тоді Право славна Церква на Україні
дійсно ставила собі завдання великої ваги. Митрополит Петро Могила
проектував створення незалежного українського патріярхату, а такі великі пляни
робив, бо бачив, що в культурній історії та в психіці православних українців
істнують необхідні до того дані. Наближення церковного проводу до народу було
тоді основою, що не тільки провадила до вживання живої народньої мови в
богослуженні, не тільки надавала національний вигляд Право славній Церкві на
наших землях, не тільки широко використовувала активність мирян у
церковному житті, але й творила ґрунт для організації самостійного церковного
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життя. З часом ухили від старих засад довели нашу Церкву до такого стану, в
якому вона є тепер.
А Ви, Владико, не тільки не держитеся наших старовинних звичаїв і
традицій, але й не визнаєте до цього часу, що 70 проц., православних під
Польщею це всеж таки українці й не хочете зробити звідси належних висновків.
Правда, Ви благословляли українські переклади церковних книг, та це було ще
тоді, як були свіжими в пам’яті часи Української Держави. Тепер Ви забули,
серед якого народу минає Вам служення і Ваш офіціоз зве нас не інакше, як «так
називаемьіе «украинцьі»", т. е. украинскіе шовинистьі» («Воскр. Чт.», 1927,
ч. 34). А коли Ви благословляєте підвладне духовенство на працю в російській
політичній організації («Воскр. Чт.», 1927, ч. 7. ст. 100), то чи це не є проявом
«істинно-русского» вузького націоналізму, що так само виступав колись у
архимандр. Діонисія, тоді редактора «Холмського Листка», з тою тільки
ріжницею, що тоді Ваша національна боротьба була впевнена проти кого іншого?
А коли наводнюється українські парохії Волині і Полісся повіню синодальних
російських видань, то чи це не доказ русифікаційної політики? А коли
переслідується українців-священиків, коли відбирається від українців святині і
передається їх Москвофілам, засуджуючи українців тиснутися для молитви по
закутках, коли Ви добираєте собі на співробітників тільки політиканів з РНО,
коли відмовляєте приняти на варшавську теольоґію семинаристів-українців з
Кремянця, коли на всі домагання дати бодай одного українця-епископа, наділяєте
Волинь такими цареславця ми і ворогами нашого народу, як еп. Симон, або
архим. Дамаскин, то як назвати таку поведінку? Поясніть нам нарешті, Ваше
Блаженство, чому українці у Вас позбавлені всього, коли обзиваються за мінімум
своїх природних прав, чому ді стають назву «шовіністів» тоді, як відкрито над
уживається релігію для руйнуючої москвофільської акції?!
Замість злагіднювати національні антаґонізми в Церкві, Ви загострюєте їх
серед своєї пастви. Д-ра Річинського, який на Луцькому Церковному З’їзді
боронив Вашого авторитету і стримав З’їзд від крайних кроків, відлучено потім
від Церкви. Проти проф. Огієнка наказано збирати по деканатах підписи, щоби
видалити його з професури, ректора о. Табінського оставлено без ніяких засобів
до життя. Зате повітові протоєрати обсаджені москвофілами, впливові місця по
консисторіях діяльними членами відновленого «Союза Русского Народа» (РНО) і
кожний Кишковський. Боришкевич чи Комаревич легко здобуває у Вас всякі
благодатні та відпущення всіх зловживань, якщо виступлять з Юдиним
поцілунком проти українців.
В останніх часах приходиться зустрінутися з оживленою діяльністю ГрекоКатолицької Церкви на північно-західних землях. Коли Право славна Церква
хоче втримати свої позиції, мусить безумовно упорядкувати внутрішнє життя
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Церкви та нав’язати тісний зв’язок духовенства з народом, щоби провід Церкви
не сіяв морального розкладу та винародовлення, а став речником загалу
віруючих. Усяку місійну акцію в Галичині та на Лемківщині треба звільнити від
москвофільських винародовлюючих тенденцій. Треба шукати оздоровлення та
поправи, бо нинішня Православна Церква не тримається у нас шляхів
первохристіянських часів, ані давньої Київської (Литовсько-Руської) Церкви. В
життя Православної Церкви під Польщею внесено той московський царепапізм,
який навіть російські релігійні фільософи звуть «непісанной ересью» («Путь»,
1927, ч. 6, січень) і той релігійно забарвлений шовінізм, для якого навіть у
церковних стихарах. «Росія – це Новий Израиль» («Служба» з 30-VIII). Але
російська месіянська ідея привела до большевизму і до жахливого морально
релігійного занепаду. Не бажаємо собі тогож самого і тому протестуємо проти
організації Православної Церкви під Польщею на московський взір, який дав такі
трагічні наслідки. Маємо свої здорові церковно-національні традиції, передані
нам першим українським відродженням XVI–XVII. в. в. і від тих традицій не
відступимо.
Нині ми, українське православне студентство Високих Шкіл у Польщі,
забираємо голос, щоби звернути до Вас, Владико, свій голос; Найвищий час вже
зробити лад і спокій в Церкві! Одночасними репресіями церковної та ци вільної
влади Вам вдалося на якийсь час спини ти нормальний розвиток українського
церковно-народнього руху, та гірким буде Ваше роз чарування, коли
переконаєтесь, що той рух не завмер, а тільки хвилево затих і загоює рани,
нанесені українському релігійному сумлінню. Миж зі свого боку перебираємо на
свої плеч» давню традицію, передану нам віками й лену на Волині Луцьким
Церковним З’їздом 1927 р. і Українським Церковним Комітетом.
У теперішній хвилі признаємо справедливість сеймової заяви б. прем,
міністрів Бартла з 11. І. 1929 р., яка звучить: «доки не наступила стабілізація
внутрішніх відносин у Православній Церкві, доти скликання Собору було би не
своєчасним і недоцільним ані для Церкви, ані для держави». Причина та, що хаос
і розклад у Церкві та впливи всяких темніх сил у ній під цю пору так зросли шо
Церк. Собор не приніс би заспокоєння, тільки міг би довести на віть до
церковного розколу, або сам перетворивсяб у недостойне видовище. Тому
вважаємо, що з Церковним Собором треба часово за ждати, доки не буде
переведено бодай головних заходів для оздоровлення церковних відносин.
Необхідно в першу чергу:
1) відновити правильний адміністраційний поділ єпархій, цебто дати
негайно керовника епископа для Волині, українця з походження, й доручити
йому обережно й любовно, а де треба рішуче перевести унормування і
оздоровлення цієї величезної єпархії;
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2) перевести негайно нові справедливі вибори духовенства 5 мирян до
епархіяльних з’їздів і на тих з’їздах обміркувати необхідні заходи для
управильнення церковного життя, для реорганізації церковного правління і для
покликання до відповідальности всіх винних у ріжних зловживаннях;
3) припинити негайно русифікаційну полі тику митрополії та епархіяльних
управлінь на Волині та Поліссі; припинити масову висилку в ці єпархії синодальних російських друків і дати лектуру мовою українською; зокрема по всіх
духовних школах при навчанні церк.-слов’янської мови припинити невиправдане
впоювання московської вимови, а впровадити українську фонетику, згідно з
традиціями X-XVIII вн., а це з огляду на те, шо слово виголошене всупереч з
язиковим законом народу (українського згл. білоруського), на радість тільки
закордонному чинникові та його епігонам у Польщі, є живим пам’ятником
рабства.
Осмілюємося перестерігти Вас, Владико, – У 1925-28 рр. український
церковний рух заховав ще певну льояльність до теперішньої московської єрархії
в Польщі. Новий вибух цього руху безумовно грозить роздвоєнням у Церкві і
страшними потрясеннями для Православної Церкви взагалі і для Вас особисто.
Перед Вами дві можливости; або Ви для добра Церкви переведете конечні
реформи еволюційною дорогою, або переведуть їх маси самовільно. Ви ще
можете запобігти недалекій катастрофі.
ЗА УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСЛАВНЕ СТУДЕНТСТВО:
Від студіюючих у Високих Школах м. Львова: Бусел Йосип, студ. техн.,
Мельничук Олександер студ. мат., Бляхарчук Михайло, студ. права.
Від студіюючих у Вис. Школах м. Варшави:
Маслов Микола, студ. техн., Козицький Іван, студ. права, Черкавська
Наталія, студ. філ.
Від Студіюючих у Вис. Школах м. Кракова:
Галіп Арсен, Мальченюк П. Від студіюючих у Вис. Школах м. Вильна:
Сагайко Н., студ. мед., Чупрун Евген, студ. мед., Мазурець Михайло, студ. мед.
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ВІДОМОСТІ ПРО СТАНОВИЩЕ ПАРАФІЙ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БЕРЕЗНІВСЬКОГО РАЙОНУ БЕРЕЗНІВСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ
1944–1964 рр.
Рівненська область
Березнівський район
Березнівське благочиння
1. с. Голубно, число віруючих 1480 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.-Троїцька, побудована в 1843 році.
Придатна. В 1955 році проведено зовнішнє пофарбування. Престольний
празник на день Святої Тройці.
3. Зареєстрована 8 травня 1946 року, № реєстраційного документа 13.
4. До релігійної громади входять віруючі села Велике Поле, 6 км, 240 душ.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Кадовбище, 3 км.
 с. Яблонно, 7 км.
 с. Друхова, Соснівський район, 7 км.
6. Є медпункт на відстані 50 м від церкви. Районна лікарня в м. Березно, 14 км
від церкви.
7. На місці є 10-літка за 20 м від церкви.
8. Залізнична станція Костопіль, 16 км від церкви. Автобусна зупинка, 9 км від
церкви. Поштове відділення зв’язку м. Березно.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 56 км. Від районного і благочинного
центру Березно 14 км.
10. Для настоятеля квартири немає. Проживає у зйомній квартирі. Псаломщик
проживає у власному будинку.
Церква закрита (сповіщено уповноваженим 22.12.1961 року).
2 серпня 1971 року церква згоріла.
Рух священнослужителів та церковних старостів
Настоятель:
• Свящ. Космачук Михайло 1947–1955 рр.
• Свящ. Яковчук Іван 1955–1957 рр.
• Свящ. Позняківський Петро Зотикович 1957–1959 рр.
Псаломщик:
• Данилюк Ольга Микитівна 1944–1958 рр., без указу.
Церковний староста:
• Гаврилюк Григорій Єфстафійович, 1950 р.
Настоятель:
• Обслуговує притч церкви с. Яблонне, 1959–1960 рр.
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Рівненська область
Березнівський район
Березнівське благочиння
1. с. Яблонне, число віруючих 1200 душ.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.-Параскевська, побудована в 1802
році. Придатна, потребує тільки зовнішнього пофарбування. Престольний
празник 14 жовтня (ст. ст.).
3. Зареєстрована 25 лютого 1946 року, № реєстраційного документа 19.
4. До релігійної громади входять віруючі сіл:
 с. Кам’янка, 2 км, 1000 душ.
 с. Антонівка, 6 км, 600 душ.
 с. Яринівка, 9 км, 1200 душ.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Голубне, 7 км.
 с. Поляни, 16 км.
 м. Березно, 16 км.
6. Є медпункт на відстані 500 м від церкви. Районна лікарня в м. Березно, 16 км
від церкви.
7. В с. Яблонне є 7-літка. В районному центрі м. Березно 10-літка.
8. Залізнична станція м. Костопіль, 16 км від церкви. Автобусна зупинка, 2 км
від церкви. Поштове відділення зв’язку м. Березно.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 55 км. Від районного і благочинного
центру м. Березно 16 км.
10. Для настоятеля є 1-кімнатний будинок з кухнею. Є зимні будівлі.
Псаломщик проживає у власному будинку.
Рух священнослужителів та церковних старостів
Настоятель:
• Свящ. Михайловський Володимир, 1948–1951 рр.
• Прот. Занькевич Федір, 1951–1952 рр.
• Прот. Голдаєвич Ананія Васильович, 1952 – 1962 рр. Почислений за штат.
Псаломщик:
• Дияк. Рибчинський Микола, 1947–1951 рр.
• Малишко Володимир, 1951–1957 рр.
Церковний староста:
• Гаврилюк Флор, 1945–1949 рр.
• Токарчук Василь, 1949–1957 рр.
• Гаврилюк Флор Лук’янович, 1957 р.
Псаломщик:
• Малишко Стахій Максимович, 1957–1962 рр.
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Рівненська область
Березнівський район
Березнівське благочиння
1. с. Прислуч, 860 душ віруючих.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.-Різдво-Богородична, побудована в
1926 році. Придатна, але потребує незначного ремонту (зовнішнього
пофарбування стін). Престольний празник 8 вересня (ст. ст.).
3. Зареєстрована 23 червня 1946 року, № реєстраційного документа 200.
4. До релігійної громади входять віруючі сіл:
 с. Колодязне, 1 км, 890 віруючих.
 с. Хотинь, 2 км, 1240 віруючих.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Друхова, 5 км.
 с. Бистричі, 7 км.
6. Медпункт знаходиться в с. Прислуч за 500 м від церкви. Районна лікарня в м.
Соснівка, 15 км від церкви.
7. В с. Прислуч є 7-літка за 300 м від церкви. В районному центрі м. Соснівка
10-літка за 15 км і в с. Бистричі 10- літка, 7 км від церкви.
8. Залізнична станція «Моквин», 30 км від церкви. Автобусна зупинка –
Березно 10 км від церкви. Поштове відділення зв’язку с. Бистричі 7 км. від
церкви.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 78 км. Від районного центру 15 км,
від благочинного центру 15 км, с. Велике Селище.
10. Для настоятеля квартири немає. Проживає у сусідів. Зимних будівель немає.
Для псаломщика квартири немає.
Рух священнослужителів та церковних старостів
Настоятель:
• Свящ. Ющук Іван Адамович, 1946–1958 рр.
Псаломщик:
• Омельчук Семен Афанасійович, 1946–1957 рр.
Церковний староста:
• Люшин Георгій, 1946–1953 рр.
• Цимбалюк Іван, 1953–1958 рр.
• Люшин Георгій Каленикович, 1958 р.
Настоятель:
• Обслуговує притч церкви с. Друхова, 1958–1960 рр.
• Свящ. Самохваленко Володимир Олександрович, 1960–1960 р.
• Прот. Бондарчук Антоній Матвійович, 1960–1970 рр.
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•
•
•

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

Прот. Карпович Микола Олександрович, 1970–1971 рр.
Свящ. Сисонюк Віталій Григорович, 1971–1974 рр.
Свящ. Петров Сергій Степанович, 1974 р.

Рівненська область
Березнівський район
Соснівське благочиння
с. Полеське (стара назва Погоріловка), 1030 віруючих чоловік.
Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.-Михайлівська, побудована в 1821
році. Придатна, тільки потребує ремонту (зовнішнього пофарбування стін).
Престольний празник 8 листопада (ст. ст.).
Зареєстрована 12 травня 1946 року, № реєстраційного документа 193.
До релігійної громади входять віруючі сіл:
 с. Грушівка, 4 км, 135 віруючих.
 с. Гута, 6 км, 13 віруючих.
 с. Ведмедівка, 8 км, 14 віруючих.
 с. Кам’янка, 5 км, 36 віруючих.
 с. Городище, 9 км, 32 віруючих.
 с. Озирця, 3 км, 42 віруючих.
 с. Рудня 4 км. 13 віруючих.
 с. Морозівка, 5 км, 13 віруючих.
Найближчі релігійні громади:
 с. Друхова, 5 км.
 с. Бистричі, 8 км.
 с. Велике Селище, 14 км.
Медпункт знаходиться в с. Погоріловка за 500 м від церкви. Районна лікарня
в м. Соснівка, 14 км від церкви.
В с. Погоріловка є неповнолітня середня школа 9 класів за 50 м від церкви. В
районному центрі м. Соснівка 10-літка за 14 км від церкви.
Залізнична станція м. Костопіль , 27 км від церкви. Автобусна зупинка м.
Соснівка, 14 км від церкви. Поштове відділення зв’язку с. Погоріловка за 250
м від церкви.
Відстань від обласного центру м. Рівне 60 км. Від районного центру 14 км,
від благочинного центру 14 км.
Для настоятеля є 1-кімнатна квартира з кухнею, дуже погана, стара. Зимних
будівель немає. Для псаломщика квартири немає.
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Рух священнослужителів та церковних старостів

Настоятель:
• Прот. Якимчук Костянтин, 1951–1952 рр.
• Обслуговує притч церкви с. Бистричі 1952–1955 рр.
• Свящ. Новоселецький Федір Олексійович, 1955–1962 рр. (16.06.1964 р. за
штат).
Церковний староста:
• Козлюк Іван Ф., 1949–1954 рр.
• Ткач Петро Герасимович, 1954 р.
Настоятель:
• Свящ. Ярмак Іван Мартинович, 1962–1963 рр.
• Обслуговує свящ. Савицький (с. Друхова), 4.02.1969–1973 рр.
• Свящ. Фурсачик Яків Михайлович, 1975–1977 рр.
• Свящ. Дехтяр Андрій Романович, 1977 р.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Рівненська область
Березнівський райо
Березнівське благочиння
с. Поляни, число віруючих 1600 душ.
Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.-Михайлівська, побудована в 1842
році. Придатна, в 1955 році зроблене зовнішнє пофарбування. Престольний
празник 8 листопада (ст. ст.).
Зареєстрована 24 лютого 1946 року, № реєстраційного документа 18.
До релігійної громади входять віруючі сіл:
 с. Бронне, 2 км, 900 душ.
 с. Орлівка, 6 км, 1100 душ.
Найближчі релігійні громади:
 м. Березно, 12 км.
 с. Яблонно, 16 км.
 с. Князівка, 17 км.
На місці є медпункт на відстані 500 м від церкви. Районна лікарня в м.
Березно, 13 км від церкви.
В с. Поляни є 10-літка.
Залізнична станція Малинськ, 10 км від церкви. Автобусна зупинка 9 км.
Поштове відділення зв’язку м. Березно.
Відстань від обласного центру м. Рівне 70 км. Від районного і благочинного
центру м. Березно 12 км.
Для настоятеля є 3-кімнатний будинок з кухнею. Є зимні будівлі. Для
псаломщика квартири немає, проживає у власному будинку.
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Рух священнослужителів та церковних старостів

Настоятель:
• Прот. Фабіанський В’ячеслав, 1945–1955 рр.
• Свящ. Котик Спиридон Данилович, 1955 р.
Псаломщик:
• Дияк. Котик Спиридон Данилович, 1944–1955 рр.
• Озеров Тимофій Андрійович, 1955–1958 рр. без указу.
Церковний староста:
• Майструк Микола Якович, 1955 р.

Рівненська область
Березнівський район
Соснівське благочиння
1. с. Маренин, 909 віруючих чоловік.
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.-Преображенська, побудована в 1801
році. Непридатна, потребує ремонту і зовнішнього та внутрішнього
пофарбування. Престольний празник 6 серпня (ст. ст.).
3. Зареєстрована 12 травня 1946 року, № реєстраційного документа 196–28.
4. До релігійної громади входять віруючі сіл:
 с. Бильчаки, 3 км, 520 віруючих.
 с. Дерманка, 2 км, 210 віруючих.
 с. Глубочок, 5 км, 230 віруючих.
5. Найближчі релігійні громади:
 с. Велике Селище, 9 км.
 с. Устьє, 7 км.
6. Медпункт знаходиться в с. Маренин. Районна лікарня в м. Соснівка за 9 км
від церкви.
7. В с. Маренин є 7-літка за 50 м від церкви. В районному центрі м. Соснівка
10-літка за 9 км від церкви.
8. Залізнична станція «Моквин», 59 км від церкви. Автобусна зупинка м.
Соснівка, 9 км Поштове відділення зв’язку с. Устьє, 7 км від церкви.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 79 км. Від районного центру 9 км, від
благочинного центру 9 км.
10. Для настоятеля є 2-кімнатна квартира з кухнею, на церковній землі. Є малий
хлівець. Для псаломщика є 1-кімнатна квартира з кухнею.
Рух священнослужителів та церковних старостів
Настоятель:
• Свящ. Герус Сергій Лук’янович, 1946–1952 рр.
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• Прот. Нестерович Євменій Костянтинович, 1952–1954 рр.
• Свящ. Тарасюк Святослав, 1954–1955 рр.
• Обслуговує притч церкви с. Устьє, 1955–1958 рр.
Псаломщик:
• Чемерис Порфирій (вик. обов.) 1951–1955 рр.
Церковний староста:
• Шекель Іван, 1952–1954 рр.
• Власюк Трофим, 1954–1958 рр.
• Шекель Йосип Прокопович, 1958 р.
Настоятель:
• Свящ. Ющук Іван Адамович, 1958–1961 рр.
• Свящ. Ярмак Іван Мартинович, 1961–1962 рр.
• Свящ. Чабелець Іван Георгійович, 1963–1968 рр.
• Свящ. Кукуруза Костянтин Степанович, 1969–1972 рр.
Церковний староста:
• Комар Павло Пилипович, 1969 р.
Псаломщик:
• Шекель Дмитро Семенович, 1972 – ?
Настоятель:
• Свящ. Бондар Адам Авксентійович, 1973 р.
Церковний староста:
• Власюк Дмитро Наумович, 1974 р.

1.
2.

3.
4.

5.

Рівненська область
Березнівський райо
Березнівське благочиння
с. Князівка, число віруючих 1150 душ.
Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.-Миколаївська, побудована в 1782
році. Придатна, потребує зовнішнього пофарбування. Престольний празник 6
грудня (ст. ст.).
Зареєстрована 13 вересня 1946 року, № реєстраційного документа 16.
До релігійної громади входять віруючі сіл:
 с. Богуші, 2 км, 550 душ.
 с. Тишиця, 4 км, 1000 душ.
Найближчі релігійні громади:
 с. Тинне, 6 км.
 с. Белашівка, 13 км.
 с. Поляни, 15 км.
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6. На місці є медпункт на відстані 250 м від церкви. Районна лікарня 14 км від
церкви.
7. В с. Князівка є 7-літка. 10-літка знаходиться в м. Березно, 14 км від церкви.
8. Залізнична станція Малинськ 15 км від церкви. Автобусна зупинка 14 км від
церкви. Поштове відділення зв’язку м. Березно.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне 84 км. Від районного і благочинного
центру м. Березно 14 км.
10. Для настоятеля і псаломщика квартир немає. Настоятель і псаломщик
проживають у власних будинках.
Рух священнослужителів та церковних старостів
Настоятель:
• Прот. Москалевич Федір Харитонович, 1910 – звільнений (?)
Псаломщик:
• Москалевич Микола Федорович, 1944–1958 рр., без указу.
Церковний староста:
• Лехкобіт Степан Григорович, 1943–1960 рр.
• Дячук Фадей Мойсейович, 1960 – ?

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Рівненська область
Березнівський райо
Березнівське благочиння
с. Кодовбище, число віруючих 900 душ.
Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.-Дмитрівська, побудована в 1914 році.
Придатна, потребує тільки зовнішнього пофарбування. Престольний празник
26 жовтня (ст. ст.).
Зареєстрована 8 травня 1946 року, № реєстраційного документа 15.
До релігійної громади входять віруючі сіл: немає.
Найближчі релігійні громади:
 с. Голубно, 3 км.
 с. Яблонно, 7 км.
 с. Друхова, Соснівський район, 7 км.
В с. Кодовбище медпункту немає. Районна лікарня в м. Березно 17 км від
церкви.
В с. Кодовбище є початкова школа. 10-літка знаходиться в с. Голубно 3 км
від церкви.
Залізнична станція Костопіль 10 км від церкви. Автобусна зупинка 9 км від
церкви. Поштове відділення зв’язку м. Березно 17 км.
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9. Відстань від обласного центру м. Рівне 50 км. Від районного і благочинного
центру м. Березно 17 км.
10. Для настоятеля і псаломщика квартир немає. Настоятель і псаломщик
проживають в с. Голубно.
Рух священнослужителів та церковних старостів
Настоятель:
• Обслуговується притчом Св.-Троїцької церкви с. Голубно, 1947 – ?
Церковний староста:
• Шпить Федір Степанович, 1947–1959 рр.
• Липецький Михайло Михайлович, 1959 р.
Настоятель:
• Обслуговує притч церкви с. Яблонно, 1959–1960 рр.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Рівненська область
Березнівський район
Березнівське благочиння
с. Белашівка, 1250 віруючих.
Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.-Іоано-Богословська, побудована в
1872 році. Придатна, потребує зовнішнього пофарбування. Престольний
празник 26 вересня (ст. ст.).
Зареєстрована 10 травня 1946 року, № реєстраційного документа 14.
До релігійної громади входять віруючі сіл:
 с. Михалина, 3 км, 400 віруючих.
 с. Яцкевичі, 4 км, 1000 віруючих.
 с. Ленчин, 12 км, 600 віруючих.
Найближчі релігійні громади:
 м. Березно, 16 км.
 с. Холопи, 16 км.
 с. Князівка, 17 км.
Є медпункт за 100 м від церкви. Районна лікарня в м. Березно 16 км від церкви.
В с. Белашівка є 7-літка за 0,5 км від церкви. 10-літка знаходиться в м.
Березно.
Залізнична станція с. Моквин 35 км від церкви. Автобусна зупинка 16 км від
церкви. Поштове відділення зв’язку м. Березно.
Відстань від обласного центру м. Рівне 86 км. Від районного центру 16 км,
від благочинного центру ? км.
Для настоятеля і псаломщика житла немає. Настоятель проживає в с. Моквин, Березнівського району. Псаломщик проживає у власному будинку.
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Рух священнослужителів та церковних старостів

Настоятель:
• Прот. Голдаєвич Ананія, 1949–1952 рр.
• Обслуговує притч церкви м. Березно, 1952–1953 рр.
• Свящ. Дехтяр Андрій, 1953–1955 рр.
• Обслуговує притч церкви с. Друхова, 1955–1958 рр.
Псаломщик:
• Боровець Євфимій Тихонович, 1949–1957 рр. без указу.
Церковний староста:
• Журавель Карпо Іванович, 1936 р.
Настоятель:
• Обслуговує притч церкви с. Поляни, 1958–1960 рр.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Рівненська область
Березнівський район
Соснівське благочиння
с. Друхова, 980 віруючих чоловік.
Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.-Різдво-Богородична, побудована в
1793 році. Придатна, потребує зовнішнього і внутрішнього пофарбування
стін. Престольний празник 8 вересня (ст. ст.).
Зареєстрована 12 травня 1946 року, № реєстраційного документа 194.
До релігійної громади входять віруючі сіл:
 хут. Березина, 3 км, 135 віруючих.
 с. Моквин Березнівського району, 6 км, 2400 віруючих.
Найближчі релігійні громади:
 с. Погоріловка, 5 км.
 с. Прислуч, 5 км.
 с. Голубно, 7 км.
Лікарня знаходиться на хут. Березина за 3 км від церкви. Районна лікарня в
м. Соснівка 16 км.
В с. Друхова є 7-літка за 20 м від церкви. 10-літка знаходиться в с. Моквин 6
км від церкви і в м. Соснівкка 16 км від церкви.
Залізнична станція «Моквин» 30 км від церкви. Автобусна зупинка м. Березно
12 км від церкви. Поштове відділення зв’язку с. Погоріловка 5 км від церкви.
Відстань від обласного центру м. Рівне 70 км. Від районного центру Соснівка
16 км, від благочинного центру 16 км.
Для настоятеля житла немає. Настоятель проживає в с. Моквин Березнівського району. Зимних будівель немає. Для псаломщика квартири немає.
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Рух священнослужителів та церковних старостів

Настоятель:
• Обслуговує притч церкви с. Погоріловка, 1951–1952 рр.
• Свящ. Янцевич Михайло, 1952–1953 рр.
• Обслуговує притч церкви с. Прислуч, 1953–1954 рр.
• Свящ. Кардаш Іван Федорович, 1954–1960 рр.
Церковний староста:
• Сидоров Марко Климентійович, 1950 р.
Настоятель:
• Свящ. Ющук Іван Адамович, 1960–1967 рр.
Церковний староста:
• Лаврентєв Іван Ігнатійович, 1965 р.
Настоятель:
• Обслуговує притч церкви с. Полєсноє з 22.03.1977 р.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Рівненська область
Березнівський район
Соснівське благочиння
с. Бистричі, 1803 душі віруючих.
Церква дерев’яна, однопрестольна, Св.-Миколаївська, побудована в 1945
році. Придатна. Престольний празник 6 грудня (ст. ст.).
Зареєстрована 12 травня 1946 року, № реєстраційного документа 195.
До релігійної громади входять віруючі сіл:
 с. Вілія, 3 км, 136 душ віруючих.
 с. Іванівка, 3 км, 98 душ віруючих.
Найближчі релігійні громади:
 с. Погоріловка, 8 км.
 с. Прислуч, 7 км.
 с. Велике Селище, 8 км.
Медпункт знаходиться в с. Бистричі. Районна лікарня в м. Соснівка за 9 км
від церкви.
В с. Бистричі є 10-літка за 100 м від церкви. В районному центрі м. Соснівка
10-літка за 9 км від церкви.
Залізнична станція «Моквин» 40 км від церкви. Автобусна зупинка 9 км від
церкви. Поштове відділення зв’язку с. Бистричі 300 м від церкви.
Відстань від обласного центру м. Рівне 79 км. Від районного центру 9 км, від
благочинного центру 8 км.
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10. Для настоятеля квартири немає. Проживає у власному будинку. Зимних
будівель немає. Для псаломщика квартири немає.
Рух священнослужителів та церковних старостів
Настоятель:
• Свящ. Єзерський Микола Арсентійович, 1945 р.
Церковний староста:
• Ткачук Дмитро Петрович, 1939–1964 рр.
• Пилипчук Іван Гуримович, 1964 р.
Псаломщик:
• Комар Павло Пилипович, 1974–1974 р.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Рівненська область
Березнівський район
Соснівське благочиння
с. Велике селище, 1250 душі віруючих.
Молитовний будинок, однопрестольний, дерев’яний, Св-Троїцький,
побудований в 1947 році. Придатний, потребує ремонту (внутрішнє
пофарбування церкви, пофарбування підлоги, шалівка стін ззовні).
Престольний празник на день Святої Тройці.
Зареєстрована 25 лютого 1948 року, № реєстраційного документа 200.
До релігійної громади входять віруючі сіл:
 с. Голубків, 3 км, 420 віруючих.
 с. Велика Совпа, 6 км, 295 віруючих.
 с. Адамівка, 2 км, 140 віруючих.
 с. Мачулянка, 14 км, 70 віруючих.
Найближчі релігійні громади:
 с. Бистричі, 8 км.
 с. Маренін, 9 км.
 с. Максимиліанівка, 9 км.
Районна лікарня зназодиться в м. Соснівка за 1 км від церкви.
В с. Велике Селище є дві початкові школи 4-х класів, 400 м. В районному
центрі м. Соснівка 10-літка за 1 км від церкви.
Залізнична станція м. Рівне 70 км від церкви. Автобусна зупинка 500 м.
Поштове відділення зв’язку м. Соснівка 400 м від церкви.
Відстань від обласного центру м. Рівне 70 км. Від районного центру 500 м,
благочиння на місці.
Для настоятеля є 2-кімнатна квартира з кухнею. Зимних будівель немає.
Один маленький хлівеці. Для псаломщика квартири немає.
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Рух священнослужителів та церковних старостів

Настоятель:
• Прот. Якимчук Костянтин, 1950–1951 рр.
• Свящ. Нестерович Микола Костянтинович, 1951–1952 рр.
• Прот. Кирилюк Данило Лаврентійович, 1952 р.
Церковний староста:
• Татарчук Іван, 1948–1951 рр.
• Марчук Кузьма, 1951–1955 рр.
• Татарчук Іван Якович, 1955 р.
• Чикалюк Антон Мойсейович, 1972 р.
Псаломщик:
• Комар Павло Пилипович, 1974–1975 рр.
• Радчук Віталій Григорович, 1977 р.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Рівненська область
Березнівський райо
Березнівське благочиння
м. Березно, число віруючих 2500 душ.
Церква кам’яна, однопрестольна, Св.-Миколаївська, побудована в 1845 році.
Придатна. В 1955 році зроблено зовнішнє пофарбування. Престольний
празник 9 травня (ст. ст.).
Зареєстрована 5 травня 1946 року, № реєстраційного документа 12.
До релігійної громади входять віруючі сіл:
 с. Городище, 1 км, 980 душ.
 с. Лизяна, 1 км, 600 душ.
 с. Теклівка, 1 км, 400 душ.
 с. Білка, 7 км, 650 душ.
Найближчі релігійні громади:
 с. Моквин, 5 км.
 с. Поляни, 12 км.
 с. Голубно, 15 км.
На місці знаходиться амбулаторія і районна лікарня за 1 км від церкви.
В м. Березно є 7-літка і 10-літка за 1 км від церкви.
Залізнична станція Костопіль 30 км від церкви. Автобусна зупинка 1 км від
церкви. Поштове відділення зв’язку на місці в м. Березно.
Відстань від обласного центру м. Рівне 70 км. Районний і благочинний центр
на місці.
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10. Для настоятеля є 5-кімнатний будинок з кухнею. Для псаломщика є 1кімнатна квартира з кухнею. Є зимні будівлі. Будинки потребують ремонту.
Рух священнослужителів та церковних старостів
Настоятель:
• Прот. Сагайдаковський Олександр, 1930–1952 рр.
• Прот. Трубилко Антоній, 1952–1955 рр.
• Прот. Фабіанський В’ячеслав Мартинович, 1955–1972 рр.
Псаломщик:
• Дехтяр Андрій, 1950–1953 рр.
• Ярощук Марія Афанасіїна, 1953–1958 рр., без указу.
Церковний староста:
• Корицький Пилип Трофимович, 1939–1959 рр.
• Пастушок Федір Кононович, 1959 р.
Псаломщик:
• Ярощук Марія Афанасіїна, 1971 р.
Настоятель:
• Свящ. Витчук Степан Тихонович, 1972 р.
Церковний староста:
• Мотрунич Степан Пантелеймонович, 1974 р.
Настоятель:
• Прот. Каньковський Євгеній Леонтійович, 1976–1976 р.
• Прот. Голда Аполлінарій Тимофійович, 1976 р.
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ВІДОМОСТІ ПРО СТАНОВИЩЕ ПАРАФІЙ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОЛОДИМИРЕЦЬКОГО РАЙОНУ РАФАЛІВСЬКОГО,
ВОЛОДИМИРЕЦЬКОГО, ЗАРІЧНЯНСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ
1944–1964 рр.
Рівненська область
Дубровицький, Рафалівський (закреслено), Володимирецький район,
Рафалівське благочиння
1.
с. Вараш – 192 двори, 1252 душі.
2.
Храм (церква) дерев’яний, однопрестольний, Свято-Михайлівський. Дата
побудови невідома. Потребує ремонту бляшаного даху, його пофарбування і
пофарбування стін ззовні. Престольне свято 8/21 листопада.
3.
Зареєстрований 19.07.1948 р. № 315.
4.
До релігійної общини належать віруючі сіл: немає.
5.
Найближчі релігійні общини: с. Стара Рафалівка – 1 км; с. Нова
Рафалівка – 12 км.
6.
В с. Вараш існує медпункт. Районна лікарня і поліклініка знаходиться в
Нов. Рафалівці – 12 км від храму.
7.
В с. Вараш існує 7-річна школа, в райцентрі Н. Рафалівка – 10-річна
школа – 12 км від храму.
8.
Залізнична станція Рафалівка – 12 км від храму. Автобуси не курсують.
Поштове відділення зв’язку в с. Ст. Рафалівка – 1 км від храму.
9.
Відстань від обласного центру м. Рівне – 92 км, від районного і
благочинницького центру – 12 км.
10.
Побудов притчових немає.
В 1973 р. знято з реєстрації.
11.
Рух священно-церковно-служителів і церковних старост:
Настоятель: свящ. Ткачук Олексій Доментійович – 1945–1947 рр.; свящ.
Халимонов Стефан Романович – 1947–1952 рр.; свящ. Позняковський Петро
Зотикович – 1952–1957 рр.; обслуговує причт церкви с. Ст. Рафалівка – 1958 р.
Псаломщик – Столяр Михаїл Никифорович – 1939–1955 рр.
Церковний староста: Герасимчук Кирило Феодорович – 1935–1950 рр.; Тимощук
Григорій Павлович – 1950–1957 рр.; Пашко Мина Іванович – 1957 р.: Герасимчук
Кирило Олексійович – сп. бл. 1968 р.
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Рівненська область
Дубровицький, Зарічнянський (закреслено), Володимирецький район,
Зарічнянське благочиння
1.
с. Біле – 6000 душ.
2.
Храм дерев’яний, однопрестольний, Свято-Михайлівський. Дата
побудови невідома. Престольне свято 8/21 листопада.
3.
Зареєстрований ___ № ___.
4.
До релігійної общини належать віруючі сіл: с. В. Тьолковичі с.
Бишляк, с. Малотьолковичі, с. Новосілки, с. Річиця – приєднано до
парафії с. Муравин 20.02.1958 № 492.
5.
Найближчі релігійні общини: с. Хіночі – Володимирецького
району; с. Муравин.
6.
В с. Біле існує медпункт. Лікарня в райцентрі.
7.
В с. Біле існує 7-річна початкова школа.
8.
Залзнична станція Біле. Пошта в с. Борове.
9.
Відстань від обласного центру м. Рівне – 179 км, від районного
центру Зарічне – 27 км і благочинницького центру – 25 км.
10.
Для настоятеля і псаломщика кваритри немає.
В 1966 р. знято з реєстрації.
11.
Рух священно-церковно-служителів і церковних старост:
Настоятель: свящ. Данкевич Феодор Модестович – 1956–1961 рр. (помер).
Псаломщик – Ясковець Іван Феодорович; Подвишенний Афанасій Якович –
1948–1958 рр.
Церковний староста: Гук Антон Васильович – 1953 р.
Рівненська область
Дубровицький, Рафалівський (закреслено), Володимирецький район,
Рафалівське благочиння
1.
с. Більськоволя – 421 двір, 1721 душа.
2.
Молитовний дім дерев’яний, однопрестольний, Свято-Параскевський
нареченою Пятницею. Побудований в 1933 р. Придатний для використання.
Престольне свято 28 жовтня ст.ст. / 10 листопада н.ст..
3.
Зареєстрований 19.07.1948 р. № 318.
4.
До релігійної общини належать віруючі сіл: Рудка Більськовольська – 2
км, 115 дворів, 758 душ, Мульчиці – 8 км. 220 дворів 1731 душа; х. Уричі – 7 км,
32 двори, 224 душі; х. Жиляків – 6 км, 36 дворів 252 душі; х. Терешів – 4 км, 41
двір, 287 душ.
5.
Найближчі релігійні общини: с.Ст. Рафалівка – 16 км.
6.
В с. Більськоволя існує амбулаторія і лікарня-філія в 1 км від храму.
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7.
В с. Більськоволя існує 10-річна школа.
8.
Залізнична станція Рафалівка – 30 км від храму. Поштове відділення
зв’язку в с. Ст. Рафалівка – 16 км від храму.
9.
Відстань від обласного центру м. рівне – 110 км, від районного і
благочинницького центру в Н. Рафалівка – 30 км.
10.
Побудов притчових немає. Настоятель проживає у власному домі.
11.
Рух священно-церковно-служителів і церковних старост:
Настоятель: прот. Романюк Ігнатій Филиппович – 1937–1967 рр.
Псаломщик – в.о. Керечик Фома Кирилович – 1950–1957 рр.; Карпович Арсеній
Петрович – 1957–1957 р.
Церковний староста: Савонік Іван Ісидорович – 1944–1961 рр.; Колтуник Іван
Тимофійович – 1961 р.; Савонік Йосиф Кирилович – 1965 р.
Знято з реєстрації в 1968 р.
Рівненська область
Дубровицький, Рафалівський (закреслено), Володимирецький район,
Рафалівське благочиння
1.
с. Стара Рафалівка – 176 дворів, 1109 душ.
2.
Храм кам’яний, однопрестольний, Свято-Миколаївський. Дата побудови
невідома. Придатний для використання. Потребує ремонту бляшаного даху, його
пофарбування і пофарбування стін ззовні. Престольне свято 9/22 травня.
3.
Зареєстрований 19.07.1948 р. № 313.
4.
До релігійної общини належать віруючі сіл: с. Собіщиці – 3км, 82 двори,
517 душ; с. Сопачів – 5 км, 94 двори, 590 душ; с. Бабка – 2 км, 76 дворів, 480
душ; с. Чудля – 6 км, 110 дворів, 735 душ; с. Вараш – 2 км, 192 двори, 1252 душі.
5.
Найближчі релігійні общини: с. Більськоволя – 16 км; с. Нова Рафалівка –
14 км.
6.
В с. Ст. Рафалівці існує медпункт. Районна лікарня і поліклініка
знаходиться в Нов. Рафалівці – 14 км від храму.
7.
В с. Вараш існує 7-річна школа, в райцентрі Н. Рафалівка – 10-річна
школа.
8.
Залізнична станція Рафалівка – 14 км від храму. Автобуси не курсують.
Поштове відділення зв’язку в с. Ст. Рафалівка – 1 км від храму.
9.
Відстань від обласного центру м. рівне – 94 км, від районного і
благочинницького центру – 14 км.
10.
Настоятель проживає у сторожці біля церкви, яка складається з однієї
кімнати і кухні. Причтових будівель немає.
11.
Рух священно-церковно-служителів і церковних старост:
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Настоятель: свящ. Ткачук Олексій Доментійович – 1945–1947 рр.; свящ.
Халимонов Стефан Романович – 1947–1952 рр.; свящ. Позняковський Петро
Зотикович – 1952–1957 рр.; прот. Ярощук Яків Євфимович – 1958-1958 р.; свящ.
Константин Олексійович Михайлович – 1958 р.
Псаломщик – Столяр Михаїл Никифорович – 1939–1955 рр. (б/у); Шемедюк
Олександр Адам Гордійович – 1972 р.
Церковний староста: Фурман Митрофан Германович – 1944–1953 рр.; Фединчук
Григорій Олександрович – 1953–1961 рр.; Кедич Олександр Антонович – сп. бл.
1968 р.
Рівненська область
Дубровицький, (закреслено), Володимирецький район,
Володимирецьке благочиння
1.
с. Островці – 34 двори.
2.
Храм (церква) дерев’яний, однопрестольний, Свято-ІоанноБогословський. Побудований в 1868 р. Придатний для використання, тільки
жерстяний дах в деяких місцях прогнив. Престольне свято 26 вересня ст.ст.
3.
Зареєстрований 12 травня 1946 р. № 21.
4.
До релігійної общини належать віруючі сіл: с. Любахи – 2 км, 23 двори;
с. Лозки – 5 км, 30 дворів; с. Жолнини – 6 км, 34 двори; с. Берестівка – 5 км, 19
дворів; с. Довговоля – 5 км, 24 двори; с. Половки – 12 км, 12 дворів.
5.
Найближчі релігійні общини: м. Володимирець – 10 км; с. Нова
Рафалівка – 10 км.
6.
Медпункт знаходиться в Острівцях, районна лікарня і амбулаторія в м.
Володимирець – 10 км від храму.
7.
В с. Острівці існує 4-річна школа, 10-річна школа знаходиться в м.
Володимирець – 10 км від храму.
8.
Залізнична станція Рафалівка – 10 км від храму. Сполучення з станцією
пішохідне. Поштове відділення зв’язку в м. Володимирець – 10 км від храму.
9.
Відстань від обласного центру м. Рівне – 120 км, від районного і
благочинницького центру м. Володимирець – 10 км.
Для настоятеля існує квартира в церковному домі з 3-х кімнат і кухні. В
церковному домі розміщуються: школа, сільрада і колгоспна кантора Холодні
будівлі забрані колгоспом. Для псаломщика квартири немає. Виконуючий
обов’язки псаломщика проживає у власному домі.
10.
Рух священно-церковно-служителів і церковних старост:
Настоятель: прот. Шиприкевич Петро Васильович – 1905–1969 рр.; прот. Новіков
Анатолій Володимирович – 1969–1972 рр.; обслуговується священником
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Моциком Микитою Григоровичем с. Полиця – 1973 р.; свящ. Дзерук Петро … –
1975 р.
Псаломщик – Тоцький Іван Палладійович – 1917–1954 рр.; в.о. Онищук Феодор
Степан – 1954 – 1958 рр. б/у.
Церковний староста: Затирка Василій Олексійович – 1941 р.
Рівненська область
Дубровицький, Рафалівський (закреслено), Володимирецький район,
Рафалівське благочиння
12.
с. Полиці – 240 двори, 1368 душ.
13.
Храм (церква) дерев’яний, однопрестольний, СвятоХрестовоздвиженський. Побудований в 1901 р. Потребує ремонту бляшаного
даху, його пофарбування і пофарбування стін ззовні. Престольне свято 14/27
вересня.
14.
Зареєстрований 19.07.1948 р. № 314.
15.
До релігійної общини належать віруючі сіл: с. Веретено – 1 км, 145
дворів, 811 душ; с. Маюниче – 4 км, 110 дворів, 617 душ; с. В. Желудськ – 5 км,
140 дворів, 784 душі; с. М. Желудськ – 5 км, 110 дворів, 616 душ; х. Іванча – 6
км, 55 дворів, 309 душ; х. Сошники – 4 км, 42 двори, 228 душ.
16.
Найближчі релігійні общини: с. Осниця – 8 км; с. Острівці – 11 км; с.
Нова Рафалівка – 5 км.
17.
В с. Полиці існує медпункт. Районна лікарня і поліклініка знаходиться в
Нов. Рафалівці – 5 км від храму.
18.
В с. Полиці існує 7-річна школа, в 1946 доданий 8-й клас.
19.
Залізнична станція Рафалівка – 5 км від храму. Поштове відділення
зв’язку в с. Н. Рафалівка – 5 км від храму.
20.
Відстань від обласного центру м. Рівне – 75 км, від районного і
благочинницького центру – 5 км.
Для настоятеля існує квартира в церковному домі з 2-х кімнат і кухні. Існує
сарай. Для псаломщика квартири немає. Проживає у власному домі с. Осниця.
Колківського району – 8 км від храму.
21.
Рух священно-церковно-служителів і церковних старост:
Настоятель: свящ. Данкевич Феодор Модестович – 1944–1946 рр.; свящ.
Прокопович Феофан Зиновійович – 1947–1947 р.; свящ. Гаврилюк Анатолій
Кіндратович – 1948–1948 р.; свящ. Католик Никифор Тимофійович – 1948–1957
рр.; прот. Борковський Володимир Миколайович – 1957–1969 рр.; свящ. Моцик
Микита Григорович – 1970 р.
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Псаломщик – Гвоздиковська Наталія Всеволодівна – 1939–1949 рр.; Шидловська
Юлія Григорівна – 1949–1953 рр.; в.о. Кравець Архип – 195 1957 рр.; дияк. Усик
Тимофій Степанович – 1958–1970, 1970-1971 рр.
Церковний староста: Стадник Григорій Ульянович – 1920 р.; Колба Яків
Іванович – 19692 р.
Рівненська область
Дубровицький, (закреслено), Володимирецький район, Володимирецьке
благочиння
1.
с. Городець – 400 дворів, 1700 душ.
2.
Храм дерев’яний, однопрестольний, Свято-Миколаївський. Побудований
в 1834 р. придатний для використання, потребує тільки пофарбування.
Престольне свято 9 травня ст.ст.
3.
Зареєстрований 3травня 1946 р. № 23-22.
4.
До релігійної общини належать віруючі сіл: с. Сварини – 1 км, 157
дворів, 850 душ; и,с. Велихів – 5 км, 117 дворів, 630 душ; с. Ромейки – 6 км, 252
двори, 1150 душ; с. Чаква – 7 км, 92 двори, 450 душ; ст. Антонівка – 4 км, 180
дворів, 200 душ.
5.
Найближчі релігійні общини: с. Тутовичі – 10 км Сарненський район; с.
В. Цепцевичі – 12 км Володимирецький район; с. Кричильськ – 6 км Степанський
район.
6.
Медпункт знаходиться в с. Городець, лікарня при ст. Антонівка – 4 км від
храму. Районна лікарня – 24 км від храму м. Володимирець.
7.
В с. Городець існує 7-річна школа, при ст. Антонівка – 10-річна школа –
4 км від храму.
8.
Залізнична станція Антнівка – 4 км від храму. Поштове відділення
зв’язку при ст. Антонівка.
9.
Відстань від обласного центру м. Рівне – 90 км, від районного центру м.
Володимирець – 24 км.
10.
Існують квартири: для настоятеля – 3 кімнати і кухня, для псаломщика –
1 кімната і кухня. Існують для кожного з них холодні будівлі.
11.
Рух священно-церковно-служителів і церковних старост:
Настоятель: прот. Туржанський Ілларій Йосифович – 1946–1968 рр.; прот.
Борковський Володимир Миколайович – 1969 р.
Псаломщик – Орлов Вячеслав Константинович – 1945–1955 рр.; Моцик Микита
Григорович – 1955–1969 рр.
Церковний староста: Ляшик Филип Петрович – 1949–1950 рр.; Кухоцький
Василій Миколайович – 1950–1952 рр.; Купчишин Павло Григорович – 1952 р.:
Ляшик Филип Петрович – 1969 р.
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Рівненська область
Дубровицький, Дубровицький (закреслено), Володимирецький район,
Володимирецьке благочиння
1.
с. Воронки – 68 дворів.
2.
Храм дерев’яний, однопрестольний, Свято-Миколаївський. Побудований
в 1902 р. Придатний для використання. Потребує пофарбування підлоги і
іконостасу. Престольне свято 9 травня.
3.
Зареєстрований 25 грудня 1945 р. № 25.
4.
До релігійної общини належать віруючі сіл: немає.
5.
Найближчі релігійні общини: с. Озеро – 14 км; с. Хіночі – 4 км, с. Біле
Зарічнянського району – 9 км.
6.
В с. Воронки існує медпункт. Районна лікарня в м. Володимирець – 22 км
від храму.
7.
В с. Воронки існує 7-річна школа, в райцентрі м. Володимирець – 10річна школа.
8.
Залізнична станція Антонівка – 42 км від храму. Автобусна зупинка м.
Володимирець – 22 км від храму. Поштове відділення зв’язку в с. Воронки.
9.
Відстань від обласного центру м. Рівне – 90 км, від районного і
благочинницького центру – 22 км.
10.
Побудов притчових немає і не було.
11.
Рух священно-церковно-служителів і церковних старост:
Настоятель: обслуговується причтом церкви с. Хіночі – 1945–1947 рр.;
обслуговується причтом церкви с. Озеро – 1948–1951 рр.; обслуговується
причтом церкви с. Хіночі – 1952–1956 рр. (обслуговує настоятель приходу с.
Ворлодимирець 19.06.1956 р.); обслуговує причт церкви с. Озеро – 1956-1959 рр.;
обслуговує причт церкви м. Володимирця.
Церковний староста: Хомич Тимофій – 1945–1951 рр.; Боровик Іларіон
Олексійович – 1952 р.
Рівненська область
Дубровицький, (закреслено), Володимирецький район, Володимирецький
благочиння
1.
м. Володимирець – 1300 душ.
2.
Храм дерев’яний, двопрестольний, 1) Свято-Успенський, 2) СвятоПокровський. Побудований в 1894 р. Придатний для використання. Здійснюється
його пофарбування ззовні. Престольне свято 15 серпня ст.ст.
3.
Зареєстрований 13 травня 1947 р. № 20.
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4.
До релігійної общини належать віруючі сіл: с. Кананичі – 6 км, 550 душ;
с. Дубовка – 7 км, 700 душ; с. Печенки – 7 км, 450 душ; с. Липно – 10 км, 200
душ.
5.
Найближчі релігійні общини: с. Острівці – 9 км; с. Озеро – 10 км.
6.
На місці знаходиться амбулаторія і районна лікарня.
7.
Існує повна середня школа.
8.
Залізнична станція Антонівка – 28 км від храму. Автобус курсує не
постійно. Поштове відділення зв’язку в Володимирці.
9.
Відстань від обласного центру м. Рівне – 110 км, благочиння на місці.
10.
Для настоятеля існує дім з 5 кімнат. Дім псаломщика забраний рішенням
облвиконкому в комунгосп. Існують холодні будівлі.
11.
Рух священно-церковно-служителів і церковних старост:
Настоятель: прот. Сухозанет Павло – 1920–1947 рр.; прот. Новиков Анатолій
Володимирович – 1947–1963 рр.; прот. Михайловський Володимир Іванович –
1963 р.
Псаломщик – Одиноцький Стефан Єрофійович – 1943–1958 рр. (з 1951 р. в
заштат); Хомик Антон Сергійович – 1961 р.
Церковний староста: Муха Тихон Олександрович – 1932-1957 рр.; Шершень
Йосиф Феодосійович – 1957 р.
Рівненська область
Дубровицький, Рафалівський (закреслено), Володимирецький район,
Рафалівське благочиння
1.
С. Мульчиці – 220 дворів, 1731 душа.
2.
Храм (церква) дерев’яний, однопрестольний, Свято-Покровський.
Побудований в 1875 р. Придатний для використання. Престольне свято 14
жовтня н.ст.
3.
Зареєстрований 19 липня 1948 р. № 319.
4.
До релігійної общини належать віруючі сіл: с. Уричі – 2 км, 32 двори, 224
душі; с. Жилянь – 3 км, 36 дворів, 252 душі; с. Терешево – 3 км, 41 двір, 287 душ.
5.
Найближчі релігійні общини: с. Бєльськоволя – 10 км; с. Ст. Рафалівка –
26 км.
6.
В с. мульчиці існує медпункт. Амбулаторія і лікарня в с. Бєльськоволя –
10 км від храму.
7.
В с. Мульчиці існує 7-річна школа.
8.
Залізнична станція Рафалівка – 40 км від храму. Поштове відділення
зв’язку в с. Бєльськоволя – 10 км.
9.
Відстань від обласного центру м. Рівне – 120 км, від районного і
благорчиння – 40 км.
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10. Причтових побудов немає.
11.
Рух священно-церковно-служителів і церковних старост:
Настоятель: свящ. Католик Никифор Тимофійович – 19450–1948 рр.; обслуговує
причт церкви с. Бєльськоволя – 1948 р.
Псаломщик – Езгор Косьма Корнилійвич – 1945-1950 рр.
Церковний староста: Журавський Михаїл Христофор – 1957 р.
Рівненська область
Дубровицький, (закреслено), Володимирецький район,
Володимирецький благочиння
1.
с. В. Цепцевичі – 275 дворів, 1246 душ.
2.
Храм дерев’яний, однопрестольний, Свято-Покровський. Побудований в
1882 р. Придатний для використання, потребує пофарбування даху. Здійснюється
його пофарбування ззовні. Престольне свято 1 жовтня ст.ст.
3.
Зареєстрований 7 червня 1946 р. № 24.
4.
До релігійної общини належать віруючі сіл: с. Нетреба – 6 км, 75 домів,
287 душ; с. Теклівка – 7 км, 48 домів, 198 душ; с. Кедри – 7 км, 45 дворів, 179
душ.
5.
Найближчі релігійні общини: с. Тутовичі – 4 км Сарненський район; с.
Бережниця – 10 км Дубровицький район, с. Городець – 14 км Володимирецький
район.
6.
Амбулаторія знаходиться в с. В. Цепцевичі. Районна лікарня в м.
Володимирець – 20 км від храму.
7.
В с. В. Цепцевичі існує 7-річна школа. в райцентрі 10-річна школа.
8.
Залізнична станція Антонівка – 11 км від храму. Поштове відділення
зв’язку в с. В. Цепцевичі.
9.
Відстань від обласного центру м. Рівне – 95 км, від районного і
благочинницького центру – 20 км.
10.
Для настоятеля існує квартира в державному домі наданому на заміну
церковного будинку 1 кімната і кухня. Для псаломщика дому немає.
11.
Рух священно-церковно-служителів і церковних старост:
Настоятель: свящ. Паламарчук Феодор Андрійович – 1948–1957 рр.; свящ. Орлов
Вячеслав Константинович – 1957–1975 рр.; прот. Смоляр Михаїл Павлович –
1975 р.
Псаломщик – в.о. Новак Петро Феодосійович – 1950–1957 рр.
Церковний староста: Новак Петро Феодосійович – 1950 р.; Мельник Віктор
Євфимійович – 1969 р.
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ВІДОМОСТІ ПРО СТАНОВИЩЕ ПАРАФІЙ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КЛЕСІВСЬКОГО РАЙОНУ КЛЕСІВСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ
1944–1964 рр.
Рівненська обл.
Клесівський район
Клесівське благочиння
(Рокитнівське благочиння)
1. с. Томашгород, 770 душ.
2. Храм дерев’яний, однопрестольний, Святого Іоанна Богослова,
побудований в 1908 році. Справний, хоча потребує незначного ремонту
ганків. Престольне свято 26 вересня.
3. Зареєстрований 10 жовтня 1946 року. Номер реєстраційного документа
190-9.
4. До парафії прагнуть віруючі з села Ельно – 12 км, 380 душ; с. Крута
Слобода – 8 км, 240 душ; с. Ломськ – 5 км, 70 душ; ст. Томашгород – 8
км, 150 душ.
5. Ближчі релігійні організації: с. Клесів – 12 км; с. Рокитно – 18 км.
6. Медпункт знаходиться в с. Томашгород, амбулаторія і районна лікарня в
м. Клесів – 14 км від храму.
7. В с. Томашгород знаходиться семилітня школа, в райцентрі м. Клесів
десятилітня.
8. Залізнична станція Томашгород – 8 км від храму. Поштове відділення
зв’язку ст. Томашгород – 8 км.
9. Відстань до обласного центру м. Рівне –130 км. Від районного центру –
14 км. Від центру благочиння м. Клесів – 12 км.
10. Квартир для церковного причту немає.
Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних
старостів
Настоятель:
Обслуговується причтом церкви с. Клесова, 1947-1960 рр.
Церковний староста:
Сахневич Іван Сильвестрович, 1946 р.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Рівненська обл.
Клеванський район
Клеванське благочиння
с. Диков – 75 дворів, 340 душ.
Храм дерев’яний, одно престольний, Св. Петро-Павлівський,
побудований в 1752 році, справний. Престольне свято 29 червня.
Зареєстрований 30 вересня 1945 року. № реєстраційного документа 1544.
До релігійної громади тяжіють віруючі сіл:
Ближчі релігійні громади: с. Старожуків – 2 км; с. Сморжів – 3км; с.
Клевань – 4 км.
Амбулаторія і районна лікарня знаходяться в м. Клевань – 14 км від
храму.
В селі Диков чотирилітня школа, в райцентрі Клевань 2 – десятилітня
школа.
Залізнична станція Клевань 2 – 7 км від храму. Автобусна зупинка і
поштове відділення в м. Клевань 1 – 4 км від храму.
Відстань до обласного центру м. Рівне 32 км, від районного і центру
благочиння –7 км.
Для настоятеля і псаломщика квартир немає, також немає і інших
будівель.
(знята з реєстрації зі слів уповноваженого в 1959 році).

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних
старостів
Настоятель:
прот. Нестерович Євменій – 1950-1950 рр.;
свящ. Данкевич Леонід – 1951-1951 рр.
Парафія обслуговується причтом церкви с. Сморжів з 1952-1958 рр.
Обслуговує причт церкви в селі Сморжів 1959Обслуговується причтом з церкви с. Голишев 1958Псаломщик:
Прокопчук Юліан Дементійович – 1957-1958 рр.
Церковний староста:
Самсонюк Федот Йостфович – 1957-1958 рр.;
Прокопчук Юліан Дементійович – 1958- …
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Рівненська обл.
Клеванський район
Клеванське благочиння
1. с. Сморжів – 150 дворів, 620 душ.
2. Храм дерев’яний, однопрестольний, Св. Михайлівський, побудований в
1752 році, справний. Престольне свято 8 листопада.
3. Зареєстрований 13 лютого 1946 року. № реєстраційного документа 15520.
4. До релігійної громади тяжіють віруючі села Диків – 3 км, 940 душ.
5. Ближчі релігійні громади: м. Клевань –1 км; с. Дерев’яне – 4 км.
6. Амбулаторія і районна лікарня знаходяться в м. Клевань – 1км від храму.
7. В с. Сморжів – чотирилітня школа, в райцентрі Клевань 2 – десятилітня.
8. Залізнична станція Клевань 2, за 5 км від храму. Автобусна станція і
поштове відділення знаходиться на відстані 1 км від храму в м. Клевань
1.
9. Відстань від обласного центру м. Рівного – 25 км, від районного і центру
благочиння – 5 км.
10. Для настоятеля квартири немає. Живе в старому домі псаломщика. (Знята
з реєстрації зі слів уповноваженого в 1959 році).
Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних
старостів
Настоятель:
свящ. Данилкевич Леонід Модестович – 1950-1951 рр.;
свящ. Самостяк Олександр – 1951-1952 рр.;
прот. Романкевич Олександр Васильович – 1952-1958 рр. (помер в 1958 р.);
прот. Квятковський Стефан Якович – 1959-1959 рр.
Псаломщик:
Омелнович Тетяна Модестівна – 1957-1958 рр.
Церковний староста:
Кіянець Іван – 1952-1957 рр.;
Киткайло Зот Максимович – 1957-…
Рівненська обл.
Клеванський район
Клеванське благочиння
1. с. Дерев’яне – 1300 душ.
2. Храм дерев’яний, однопрестольний, Св. Троїцький, побудований в 1846
році. Справний, але необхідна зовнішнє пофарбування. Престольне свято
на Св. Тройцю.
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Зареєстрований 6 лютого 1946 року. № реєстраційного документа 151.
До релігійної громади тяжіють віруючі сіл:
Ближчі релігійні громади: с. Голишев – 7 км, і с. Клевань 1 – 4 км.
Амбулаторія і районна лікарня знаходиться в м. Клевань 1, за 4 км від
храму.
В селі Дерев’яне знаходиться семилітня школа, в м. Клевань 1
десятилітня, за 3 км від храму.
Залізнична станція (полустанок) с. Новостав за 3 км. Поштове відділення
в с. Клевань за 4 км від храму.
Відстань до обласного центру м. Рівного –28 км від районного і центру
благочиння – 7 км.
Церковної хати і холодних будівель для настоятеля і псаломщика немає.

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних
старостів
Настоятель:
свящ. Немоловський Іларій – 1940-1951 рр.;
прот. Григорович Миколай – 1951-1953 рр.;
свящ. Ракс Володимир – 1953-1954 рр.;
свящ. Ткачук Іван Спиридонович – 1954-1957 рр.;
свящ. Корений Володимир Федорович – 1958-1958 р.
Псаломщик:
Носаль Олександр – …-1953 рр.
Гаврильчик Іван Юліанович – 1953-1954 рр.;
Романюк Олексій Петрович – 1954-1957 рр.
Церковні старости:
Ковальчук Степан – …-1952 рр.;
Яценя Петро Григорович – 1952-… рр.
Рівненська обл.
Зарічнянський р-н
(Висоцький район)
(Дубровицький район)
(Висоцьке благочиння)
1. м. Серники – 1800 душ.
2. Храм дерев’яний, 2-престольний, Св. Димитріївський і св. Миколая,
побудований 1821 році. Справний, необхідна тільки внутрішнє і зовнішнє пофарбування стін. Престольне свято 26 жовтня і 9 травня ст. ст.
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3. Зареєстрований 06 березня 1946 року. № реєстраційного документа №52-17.
4. До релігійної громади тяжіють віруючі сіл: Серники – 2 км, 490 душ;
Олександрово – 5 км, 450 душ; Іванчиці – 5 км, 884 душ; Дубровськ – 18
км, 800 душ; х. Соломір –5 км, 200 душ; х. Бор – 7 км, 250 душ.
5. Ближчі релігійні громади с. Вітчевка – 7 км; с. Муравин – 12 км.
6. Медпункт в с. Серники. Амбулаторія знаходиться в м. Висоцьк, там же і
районна лікарня – 40 км від храму.
7. В м. Серники семилітня школа, в м. Висоцьк десятилітня.
8. Залізнична станція Домбровіца за 45 км від храму. Наявний і автобусний
зв’язок. Поштове відділення зв’язку в с. Вітчевка Висоцького р-ну.
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 167 км, від районного центру м.
Висоцьк – 47 км. Від центру благочиння с. Велюнь – 55 км.
10. Для настоятеля передбачена квартира з двох кімнат і кухні. Є в наявності
холодні будівлі. Для псаломщика квартири немає. Живе в приватному
будинку.
Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних
старостів
Настоятель:
свящ. Гейхрох Євгеній Іванович – 1944-1953 рр.;
свящ. Скурат Євгеній Михайлович – 1953-1957 рр.;
в подальшому до призначення настоятеля обслуговувалась церковним
причтом с. Вітчевка 1958-1958 рр.;
свящ .Шугалевич Василій Семенович – 1958-1970 рр.;
свящ. Крупенко Григорій Тимофійович – 1970-1971 рр.;
свящ. Шекель Димитрій Семенович – 1972-1973 рр.;
свящ. Шкляр … Євгенійович – 1974-… рр.
Церковний староста:
Плюхович Йосип Д. – 1944-1951 рр.;
Плюхович Григорій – 1951-1954 рр.;
Плюхович Даниїл Федорович – 1954-… рр.;
Плюхович Іван Савич – 1971-… рр.
Псаломщик:
Рудковська Людмила Сергіївна – 1944-1952 рр.;
Плюхович Леонтій Ігнатович – 1952-1970 рр.
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Рівненська область
Зарічнянський район
Зарічнянське благочиння
с. Боровая – 3600 душ віруючих
Храм дерев’яний, однопрестольний, Св.Миколаївський, побудований в
1846 році, має необхідність в ремонті, престольне свято 9 травня.
Зареєстрований 19 грудня «…» року. № реєстраційного документа 260.
До релігійної громади тяжіють віруючі сіл: с.Млинок і с.Тиховиж.
Найближчі релігійні громади: с. Белоє і с.Муравин.
Медпункт і лікарня в районному центрі.
Є десятилітня середня школа.
Залізнична станція і пошта в с.Боровая.
Відстань від обласного центру м. Рівне – 199 км, від благочиння – 35 км.
Ні для настоятеля, ні для псаломщика будинку немає. Псаломщик живе в
приватному будинку.
Знята з реєстрації …

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних
старостів
Настоятель:
Обслуговується причтом церкви с.Белоє
Псаломщик:
Ясковець Іван Федорович
Церковний староста:
Подерня Корнилій Іванович – 1952-

1.
2.

3.
4.
5.

Рівненська область
Зарічнянський район
(Дубровицький район)
Зарічнянське благочиння
с. Кутин – 2000 душ віруючих
Храм дерев’яний, однопрестольний, Св.Михайлівський, побудований в
1861 році, справний, потребує пофарбування стін і нової підлоги.
Престольне свято 8 листопада.
Зареєстрований 29 травня 1945 року. № реєстраційного документа 258
До релігійної громади тяжіють віруючі: с.Любин, с.Задолжьє, с.Заозерьє,
с.Кутинок
Найближчі релігійні громади: с. Локниця, с.Кухче, с.Нобель
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6.
7.
8.

Є амбулаторія
Семикласна навчальна школа
Залізнична станція Дубровіца – 90 км, до Пінська – 50 км. Пошта
знаходиться на місці в с.Кутин.
9.
Відстань від обласного центру м. Рівне – 200 км, від центру благочиння –
30 км.
10.
Будинок настоятеля зайнятий колгоспом. Для псаломщика будинку
немає.
Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних
старостів
Настоятель:
Обслуговується причтом церкви с.Нобель – 1955-1961рр.
Свящ. Грогуль Олексій Констянтинович – 1961-1961р.
Псаломщик:
Церковний староста:
Веремейчук Іван Трофимович – 1953-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Рівненська область
Зарічнянський район
(Дубровицький район)
Зарічнянське благочиння
с. Нобель – 2500 душ.
Храм кам’яний, однопрестольний, Св. Преображенський. Побудований в
1927 році. Потребує штукатурки і даху. Престольне свято 6 серпня.
Зареєстрований в 1945 році 29 травня. № реєстраційного документа 253.
До релігійної громади тяжіють віруючі: с.Омит, с.Гориничі, с.Ніговищі
Найближчі релігійні громади: с.Любишев Волинської обл.; с.Морочно;
с.Кутин; с.Кухче; с. Локниця.
Наявний медпункт, лікарня в райцентрі.
Присутня семикласна навчальна школа.
Залізнична станція Дубровіца – 95 км, до Пінська – 45 км. До пошти
Морочно – 17 км.
Відстань від обласного центру м. Рівне – 290 км, від центру благочиння –
37 км.
Настоятель має дім. Псаломщик живе в своєму будинку.
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Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних
старостів
Настоятель:
Свящ. Скурат Євгеній Михайлович – 1947-1952 рр.
Прот. Нестерович Євменій Костянтинович – 1954-1954 р.
Свящ. Вибач Павло – 1954-1954 р.
Свящ. Оплаканець Павло Максимович – 1955-1958 рр.
Псаломщик:
Цесар Артемій Павлович – 1951 –
Церковний староста:
Ждановець Наум
Проневич Максим Семенович – 1954Шклюда Трофим Іванович – 1968-

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Рівненська область
Зарічнянський район
(Дубровицький район)
Зарічнянське благочиння
с. Муравин – 3000 душ віруючих
Храм дерев’яний, однопрестольний, Св.Різдва-Богородичний,
побудований в 1760 році, потребує капітального ремонту. Престольне
свято 8 вересня.
Зареєстрований 03.08 1948 року. № реєстраційного документа 258.
До релігійної громади тяжіють віруючі: с.Привітовка – 9 км;
с.Неньковичі – 9 км; с.Волчіца – 5 км; с.Калец – 1 км; с.Речіца.
Найближчі релігійні громади: с.Морочно – 20 км; с.Локниця – 25 км;
с.Серніки Висоцького р-ну – 15 км.
За 3 км від Муравина знаходиться районна лікарня.
В селі Муравин є початкова чотирикласна школа.
Залізнична станція Дубровіца – 63 км, пошта в Зарічному.
Відстань від обласного центру м. Рівне – 253 км, центр благочиння на
місці.
Настоятель має дім з двох кімнат і кухні. Для псаломщика дому немає.
Живе в своєму.

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних
старостів
Настоятель:
Свящ. Дульський Михаїл Йосмфович – 1944-
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Псаломщик:
Калаур Сергій Адамович – 1945Церковний староста:
Василевський Йосиф – …-1953 рр.
Коноплицький Павло Михайлович – 1954-…

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Рівненська область
(Дубровицький) Зарічнянський район
Зарічнянське благочиння
с. Морочно – 4727 душ віруючих.
Храм дерев’яний, однопрестольний, Св.-Параскевський, побудований в
1815 р. Потребує ремонту, престольне свято – 28 жовтня.
Зареєстрований 21 березня 1949 р. № реєстраційного документа 251.
До релігійної общини належать віруючі сіл: с. В. Морочно; с. М.
Морочно; с. Дубчиці; с. Сенчиці; с. Прикладники; с. Комори; с. Люботин;
с. Осова.
Найближчі релігійні общини: с. Муравин – 20 км; с. Локниця – 7 км; с.
Нобель – 17 км.
Існує медпункт. Райлікарня – в с. Заріччя.
Існує початкова 7-літня школа.
Найближча залізнична станція – Дубровиця – 83 км. Пошта на місці.
Відстань від обласного центру м. Рівне – 273 км, від благочинницького
центру – 20 км.
Для настоятеля існує дім. Для псаломщика будинку немає, проживає у
власному будинку.

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних
старостів
Настоятель:
прот. прот. Навроцький Вячеслав Мартинович – 1938-1967 рр. (помер)
прот. Скурат Євгеній Михайлович – 1969свящ. Шамбур Сергій Андрійович – 1975Церковний староста:
Ломазей Василій Григорійович – 1948 –
Ломазей Адам Василійович – № ….705, 19 серпня 1962 р.
Семенюк Василій Іванович – 1969-
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Рівненська область
Зарічнянський район
(Дубровицький район)
Зарічнянське благочиння
с. Локниця – 1940 душ віруючих
Храм дерев’яний, однопрестольний, Св. Хрестовоздвиженський,
побудований в 1908 році, потребує ремонту. Престольне свято 14
вересня.
Зареєстрований 03.08 1948 року. № реєстраційного документа 252.
До релігійної громади тяжіють віруючі: с.Локниця; с.Любин-східний.
Найближчі релігійні громади: с.Муравин; с.Морочно; с.Кутин; с.Нобель;
с.Кухче.
Наявний медпункт, а районна лікарня знаходиться в с.Кухче.
Також є середня десятикласна школа.
Залізнична станція Дубровіца – 80 км.
Відстань від обласного центру м. Рівне – 273 км, від центру благочиння –
25 км.
Для настоятеля є будинок, для псаломщика немає, живе в своєму.

Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних
старостів
Настоятель:
Свящ. Шибут Симеон Давидович – 1940-1957 рр.
Заштатний свящ. Шибут Симеон Давидович – 1958-1961 рр.
Псаломщик:
Надієвець Антон Іванович – 1942-1958 рр.
Церковний староста:
Гуринович Григорій Іванович – 1945-… рр..

1.
2.

Рівненська область
Зарічнянський район
(Дубровицький район)
(Висоцький район)
Зарічнянське благочиння
(Висоцьке благочиння)
с. Витчевка – 1140 душ.
Храм дерев’яний, однопрестольний, Св. Михайлівський, побудований в
1837 році, справний, вимагає пофарбування стін. Престольне свято 8
листопада ст.ст.
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3.
4.

Зареєстрований 6 березня 1946 року. № реєстраційного документа 51–29.
До релігійної громади тяжіють віруючі наступних сіл: Озерськ – 14 км,
число віруючих 800; Бродниця – 7 км, число віруючих 300; Бутово – 4
км, число віруючих 500.
5.
Найближчі релігійні громади: с.Серники – 7 км; с.Острів – 13 км.
6.
Медпункт знаходиться в селі Вітчевка. Амбулаторія також в селі
Вітчевка. Районна лікарня в м. Висоцьк – 50 км від храму.
7.
В с. Вітчевка знаходиться семилітня школа в м. Висоцьк – десятилітня.
8.
Залізнична станція Домбровіца – 40 км від храму. Автобусний рух також
є. Поштове відділення в селі Вітчевка.
9.
Відстань від обласного центру м. Рівне – 160 км, від районного центру –
40 км від центру благочиння с. Велюнь – 48 км.
10.
Для настоятеля є квартира з двох кімнат і кухні. Наявні і холодні будівлі.
Псаломщика дім зайнятий під колгоспну кантору. Псаломщик живе у
власному будинку.
Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних
старостів
Настоятель:
Свящ. Самуйлик Філімон Павлович – 1945-1973 (помер) рр.
Свящ. Шугалевич Василь Семенович – 1974-… рр..
Псаломщик:
Моторко Миколай Якович – 1948-1971 рр.
Церковний староста:
Турук Микита Стефанович – 1950-… рр..
Музичко Василій Матфійович – 1966-… рр..

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рівненська область
Зарічнянський район
(Дубровичцький район)
Зарічнянське благочиння
с. Кухче – 4500 душ віруючих
Храм дерев’яний, однопрестольний, Св. Георгіївський, побудований в
1848 році, потребує ремонту. Престольне свято 23 квітня.
Зареєстрований ____________ року. № реєстраційного документа____
До релігійної громади тяжіють віруючі: с.Храповець; с.Островок;
с.Новосілля; с.Бережня Воля.
Найближчі релігійні громади: с.Локвиця; с.Железниця; с.Нобель.
Наявний медпункт.
Також семилітня класна навчальна школа.
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8.
9.

Ближча залізнична станція – 190 км. Пошта в селі Кухоцька Воля.
Відстань від обласного центру м. Рівне – 293 км, від центру благочиння –
40 км.
10.
Для настоятеля є будинок, для псаломщика будинку немає, живе у
власному.
Призначення та звільнення священно-церковнослужителів і церковних
старостів
Настоятель:
Свящ. Гловінський Василій Йосифович – 1934-1959 рр.
Псаломщик:
Логовський Борис Йосифович – 1949-… рр..
Церковний староста:
Дичук Йосиф Фомич – 1948-… рр..



– 215 –

_____________________________________________ Андріївський вісник

ПЕРЕКЛАДИ
Глава ІІ. Різдво Пресвятої Богородиці
Різдво Твоє, Богородице Діво, радість звістило всій вселенній.
Пресвята Матір Божа народилася від престарілих безплідних батьків у місті
Назареті, що лежить на схилі гори, на три дні шляху від Єрусалиму. У всій
Галілеї не було більш маловажного містечка, як Назарет. «Від Назарета чи може
що добре бути», – говорили євреї, коли почули, що звідти з'явився великий
пророк Ісус.
Згідно з передбаченнями пророків, обіцяний Спаситель світу повинен був вийти
з царського племені Давидового. Але з часу вавилонського полону нащадки царя
Давида втрачали мало-помалу свої права, і коли піднялося плем'я Маккавеїв,
зникли всі відмінності царського племені й стало воно поряд з простим народом.
Коли в передбачений пророками час скіпетр царський перейшов до чужоземця
Ірода; коли настало залізне, все розбиваюче царство Римське; коли проявився
загальний занепад моральності й релігії, тоді юдеї усвідомили, що седмиці
Даниїлові приходять до кінця, і з нетерпінням стали чекати появи Месії,
сподіваючись бачити Його в образі великого царя-завойовника, який звільнить їх
від чужоземного ярма і надасть їм панування над іншими народами.
В Назареті жило благочестиве подружжя – Іоаким і Анна. Іоаким походив з
коліна Іуди, царського племені, Анна була молодшою дочкою священника від
племені Аарона, Матфана, в якого було три дочки: Марія, Софія і Анна; у Софії
була дочка Єлисавета, яка була матір'ю Іоанна Предтечі. Іоаким і Анна були
праведні перед Господом і чистим серцем дотримувалися заповіді Його, і всім
були відомі не стільки знатністю свого походження, скільки своїм смиренням і
милосердям.
Так досягли вони глибокої старості. Все їхнє життя було пройняте любов'ю до
Бога і милосердям до ближніх: щорічно виділяли вони зі своїх значних доходів
дві третини – одну жертвували в храм Божий, іншу роздавали бідним і
мандрівникам, решту ж вживали для власних потреб. Вони були щасливі, але
бездітність сповнювала скорботою їхні серця: за поняттями того часу, бездітність
вважалася безславністю і важким покаранням, ще більш сумним через те, що
нащадкам Давида дана була надія стати знаряддями спасіння людського роду
через народження обіцяного Месії.
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Минуло 50 років їхнього шлюбного життя, а вони терпіли наругу безпліддя.
Згідно із законом, підтримуваним фарисеями, Іоаким мав право вимагати
розлучення за безплідність дружини; але Іоаким, муж праведний, любив і
шанував дружину свою Анну за її незвичайну лагідність і високі чесноти і не
хотів розлучатися з нею. Із сердечною скорботою, але покірно вони несли тягар
випробування і продовжували проводити життя своє в пості, молитві й
милостині, зміцнюючи одне одного взаємною любов'ю і не втрачаючи надії, що
Бог завжди сильний помилувати рабів своїх.
У великі свята вони мали звичай ходити в Єрусалим. До дня оновлення храму
прийшов Іоаким у храм, щоб разом з іншими своїми співвітчизниками принести
жертву; але архієрей Іссахар відкинув приношення Іоакима і, дорікнув йому
бездітністю, сказавши: «Господь, заради яких-небудь таємних гріхів твоїх, відняв
від тебе Своє благословення». Інші з присутніх земляків теж поносили його:
«Неприпустимо тобі приносити з нами дари твої, бо ти не створив сімені в
Ізраїлі». Важко було Іоакиму чути такі нарікання всенародно, і не повернувся він
додому, але пішов у пустелю. Сорок днів і сорок ночей праведний старець
плакав, постився і молився, розчиняючи скорботу свою сльозами розчулення,
волаючи до Бога, щоб відняті були від нього ганьба і нарікання, щоб даровано
було йому чадо в старості.
У той же час, дізнавшись про образу, завдану її чоловікові, Анна плакала
невтішно і, щоб приховати від домашніх свою скорботу, пішла в сад. Сидячи під
лавровим деревом, вона не переставала плакати і молитися з непохитною вірою,
що Бог має силу й неможливе по-людськи зробити можливим! В цей час,
піднявши очі до неба, вона побачила серед гілок лаврового дерева гніздо з
неопереними пташенятами – ще сильніше полилися з її очей сльози, ще
жалібніше виливалися з її серця моління: «Горе мені, одинокій, – волала вона, –
все в світі втішається дітьми: і птиці небесні, і звірі земні плодючі у Тебе,
Господи, і земля приносить вчасно плоди свої, і все благословляє Тебе! Одна я,
як степ безводний, без життя і рослинності! Поглянь на мене, Господи, і почуй
молитву мою!».
Раптом перед нею з'явився ангел Господній і сказав: «Анно! Господь почув
молитви твої, і Ти народиш чадо, і в сімені твоєму благословляться всі роди
земні. Ім'я твоєї дочки хай буде Марія, і нею дасться спасіння всьому світові».
Ангел звелів Анні йти в Єрусалим, передбачивши їй, що чоловіка свого вона
зустріне біля золотих воріт.
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Переповнена благоговійної радості, Анна вигукнула: «Живий Господь Бог мій!
Якщо буде у мене дочка, віддам її на служіння Богу, і нехай вона служить Йому
день і ніч, вихваляючи святе ім'я Його». І промовивши цю обітницю, вона
поспішила до Єрусалима віддати хвалу і подяку Всевишньому.
Ангел Божий з'явився і праведному Іоакиму, що стояв на молитві в пустелі, й
сказав: «Господь прийняв твої молитви: дружина твоя народить тобі дочку, якій
всі будуть радіти. Іди в Єрусалим і там, біля золотих воріт, знайдеш дружину
твою, якій я сповістив це». Вони зустрілись; разом принесли подячні жертви в
храмі Божому, разом повернулися додому, з твердою вірою, що отримають за
обітницею Господа. Православна Церква з давніх часів святкує в 9-й день грудня
(22 грудня) Зачаття Пресвятої Богородиці від престарілих, позбавлених
дітонародження батьків, – для того, щоб народжене дитя було всіма визнане за
особливий дар Божий, бо чудесами належало приготувати найголовніше диво,
єдину благодатну звістку, що від Діви народиться Спаситель світу. За вченням
Православної Церкви, Пресвята Діва Марія зачата і народжена за обітницею
Божою від чоловіка і жінки; єдиний Господь Ісус Христос народився від
Пріснодіви Марії без чоловіка, через наїття Духа Святого.
Пресвята Діва Марія народилася в маловідомому містечку Назареті від
приниженого, колись знаменитого дому Давидового, що втратив уже блиск своєї
величі. Ні блиск, ні слава світу не оточували її колиски: всі ці земні переваги
стемніли при світлі незримої слави, приготованої одвіку Матері Божій, яку
називають, за свідченням Євангелія, благодатною і благословенною з дня
втілення від Неї Спасителя світу. Вічна мудрість сховала цю благодатну тайну
від обмеженого людського розуму: вірою приймається благодатна тайна. За
звичаєм іудейським, в 15-й день після народження немовляти дано було Їй ім'я,
вказане ангелом Божим, – Марія, що означає по-єврейськи «пані», «надія».
Марія, ставши Матір'ю Творця, явилася володаркою і надією всіх створінь.
На спомин Різдва Пресвятої Богородиці здавна встановлене Церквою свято: ще в
IV столітті рівноапостольна Єлена спорудила храм в честь і пам'ять Різдва
Матері Божої. Свято це велике, двунадесяте, вселенське, встановлене 8 вересня
(21 вересня): це свято всесвітньої радості, бо Богородицею весь рід людський
оновився і печаль праматері Єви змінилася на радість.
Різдво Твоє, Богородице Діво, радість звістило всій вселенній: з Тебе бо засяяло
Сонце правди – Христос Бог наш, і, зруйнувавши клятву, Він дав благословення і,
перемігши смерть, дарував нам життя вічне.
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Глава ІІІ. Введення в Храм Пресвятої Богородиці
Ангели, входження Пречистої побачивши, здивувалися, як Діва ввійшла у Святеє
Святих.
Немовля Марія росла і зміцнювалася, осяяна благодаттю Божою і оточена
турботами батьків. Передання розповідає, що коли Їй виповнилося шість місяців,
мати поставила її на землю, бажаючи випробувати, чи може Вона Сама стояти на
Своїх ногах: Марія зробила сім кроків і повернулася в обійми Своєї матері. Тоді
праведна Анна взяла Її на руки і вигукнула: «Живий Господь Бог мій! Ти не
будеш ходити по землі до тих пір, поки я не введу Тебе у храм Господній». З тієї
пори праведна Анна влаштувала особливе місце в своїй спальні, куди не
допускалось ніщо нечисте, і вибрала єврейських дочок бездоганного життя, щоб
вони доглядали за благословенним Немовлям.
Коли Марії виповнився рік від народження, Іоаким скликав священників,
книжників, старійшин і друзів на урочистий бенкет і приніс на ці збори Марію,
просячи всіх благословити її. «Бог отців наших, благослови Дитятко Це і дай
Йому ім'я славне і вічне у всіх родах», – таким було благословення священників,
вимовлене над головою Марії. Присутні відповіли: «Амінь! Так буде».
Марії виповнилося два роки; всіх навколишніх вражав незвичайний розвиток Її
розуму і серця, який випереджав Її вік: дитяча Її мудрість була подібна до зорі
благотворного сонця. Марія не схожа була на інших дітей Її років, і праведний
Іоаким поспішав виконати обітницю посвячення дочки храму. Але Анна,
керуючись почуттям матері, наполегливо просила його відкласти це ще на рік.
Мудрі батьки стали готувати дочку свою до посвячення Богові, виховуючи в Ній
думку, що Вона обіцяна в дар Богу, що у Бога набагато краще, ніж у батьків, і що
батьки не можуть зробити для Неї того, що Бог має силу дати.
«Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо твоє, і забудь народ твій і дім батька
твого – і забажає Цар доброти твоєї!» – так вигукував цар Давид у псалмах своїх.
І ось настав час виповнитися таємниці, зумовленій Богом: Свята Отроковиця
входить у Святеє Святих, чим покладає початок приведення до Бога людського
роду, що відпав від Святилища через безліч своїх гріхів.
У благочестивих переданнях збереглися подробиці введення в храм Пресвятої
Діви.
До торжества посвячення зібралося в Назареті багато рідних і близьких Іоакима і
Анни, а також безліч юних дів, ровесниць Марії, для супроводу Її у храм. Всі
вирушили в Єрусалим, який знаходився за три дні шляху від Назарету. Після
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вступу в святе місто і семиденного очищення постом і молитвою, за звичаєм,
предписаним тому, хто приносить жертву в храм, праведні Іоаким і Анна з усіма
супроводжуючими їх наблизилися до храму, ведучи за руки свою трирічну
дочку, благодатну Марію. Лик непорочних дів передував їм; родичі й знайомі
йшли за ними: всі поспішали із запаленими свічками в руках брати участь в
урочистостях посвяти храму Діви Марії, єдиної дочки старих батьків, і співали
священні пісні. Назустріч їм вийшли зі співом з храму священники на чолі з
первосвященником Захарією.
Ганок, який вів до храму, складався з 15 сходинок, за числом степеневих псалмів,
які священники і левіти співали на кожній сходинці, по одному псалму при вході
у храм. Праведні Богоотці з побожними молитвами поставили Марію на першу
сходинку. До загального здивування всіх присутніх, трирічна Марія швидко і
бадьоро зійшла, без сторонньої допомоги, до верхньої сходинки, де її прийняв
первосвященник Захарія, оточений священниками. Прийнявши Марію, він не
зупинився з Нею там, де зазвичай стояли ті, хто молився, а ввів Її за першу і
другу завісу, тобто в глибину внутрішнього святилища, званого «Святеє Святих»,
куди не дозволялося входити не тільки жінкам, а й священникам, та й і сам
первосвященник входив туди тільки один раз на рік, після тривалого посту і
молитви, в день очищення з жертовною кров'ю за себе і за гріхи народу. Це було
зроблено через натхнення Боже; Діва Марія введена у Святеє Святих подібно до
древнього кивоту Божого, який служив прообразом Матері Христа, Спасителя
світу.
Первосвященник, ввівши Діву Марію у Святеє Святих, по благодатному
натхненню, призначив Їй тут місце для молитви; іншим же дівчатам, яких
приводили в підлітковому віці на служіння Господу, суворо заборонялося
наближатися до Святилища: їм відводилося місце між вівтарем і храмом, де
згодом був убитий Захарія.
«Іоакиме і Анно, радійте нині, до храму Господнього приводячи чисту Бога
Матір Христа Всецаря».
Старі батьки, вручивши дочку свою волі Отця Небесного, принесли Йому
подячні жертви і повернулися додому, славлячи і дякуючи Богові. Вони не
плакали в розлуці з улюбленою дочкою, не турбувала їх ні печаль самотності, ні
скорбота розлуки з предметом їхньої радості: вони дякували Богу, що послав їм
на старості років Божественний дар, вони раділи, що удостоїлися принести цей
дар Тому, Хто дав їм пізнати відраду і втіху роду людського.

– 220 –

№ 10, 2021 ____________________________________________________
У той час при храмі Єрусалимському, збудованому Соломоном і відновленому
Зоровавелем, знаходилося навколо стіни церковної тридцять прекрасних
кам'яних будівель у три поверхи, на деякій відстані одна від одної, з просторими
кімнатами, зручними для життя. В одних будинках розміщувалися дівиці, які
присвятили себе на служіння Богу; в інших – вдови непорочного життя, а в
окремих келіях жили назореї, які присвятили своє життя служінню Єдиному Богу
і представляли собою щось на зразок ченців новозавітної Церкви. Інші покої
визначені були для відпочинку мандрівників, які приходили до Єрусалиму для
поклоніння Істинному Богу. Трирічна Марія, після введення в храм, була
поміщена в обитель дів, що існувала в найдавніші часи. Старші дівиці навчали Її
читання священних книг і жіночого рукоділля, за призначенням первосвященника Вона мала особливе місце для читання, рукоділля і відпочинку; в святилище
ж входила тільки для молитви.
Життя Діви Марії при храмі відрізнялося особливою чистотою і святістю; вся
обстановка її життя породжувала глибоке благоговіння до Бога. Дотримуючись
встановленого порядку, вона вставала з ранковою зорею і, за свідченням
передання, по три рази на день здійснювала молитву: вранці (до 9-ї години), в
полудень (близько 12-ї години дня) і після полудня (близько 9-ї години вечора).
Такою була традиція всіх благочестивих людей того часу і обов'язкова для тих,
хто перебуває у храмі. Решту часу вона займалася читанням книг Святого
Письма і рукоділлям. У піснеспівах Церкви засвідчується про явлення ангелів
Пречистій Діві з небесною поживою: щодня вони відвідували Її й розмовляли з
Нею. Її перебування всередині храму було освячено Духом Святим.
З рукоділля Діва Марія займалася пряжею льону і вовни, вишивала шовком,
особливо священні одежі. Вона перевершувала своїх подруг мистецтвом у
рукоділлі, і її природний розум був чудово розвинений читанням священних
книг, зміцнюваний богомисленням і молитвою. Близько дев'яти років Її
перебування у Святеє Святих вона жила і служила в страхові Божому і чистоті
серця. Священнослужителі похилого віку дивилися на неї як на дорогоцінну
прикрасу святого храму і ніколи не проходили повз, щоб не закликати на її
голову благословення Боже.
Багато років Марія жила під покровом храму, і життя її була спокійним і
безхмарним як ясне небо. Але близько дев'ятирічного перебування у храмі Вона
дізналася першу скорботу на землі: Вона втратила престарілих Своїх батьків.
Спочатку помер Іоаким (80 років), а невдовзі померла і Анна.
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Праведні Іоаким і Анна названі Церквою Богоотцями, і Церква щодня, після
закінчення Божественної служби, просить на відпусті тим, хто виходить з храму,
помилування і спасіння від Господа молитвами Богородиці і святих, і праведних
Іоакима і Анни. Пам'ять їх святкується щорічно 9 вересня (22 вересня), на другий
день свята Різдва Богородиці.
Місце поховання їх і тепер вказують у стороні сходів, якими спускаються до
похоронної печери Пресвятої Богородиці в Гефсиманії.
Втративши улюблених батьків, Марія зазнала гіркого почуття сирітства та
усвідомила, що ніщо вже не прив'язує її до землі. Всім серцем Вона вдалася до
єдиного Бога і мала одне бажання – залишатися до кінця життя рабою Господа,
завжди покірною святій Його волі. Вона дала обітницю Богу зберегти дівоцтво
Своє.
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СЛОВНИК-ДОВІДНИК
ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНИХ ТЕРМІНІВ
Даний словник був укладений з метою поглибити зміст і популяризувати
розуміння церковних і богословських термінів, які в силу відповідних обставин
знову повертаються у використання не тільки в офіційних документах чи
відповідних текстах, а й у духовно-культурний простір України. Подаємо список
використаних джерел та літератури, яка лягла в основу впорядкування цього
словника. Тому сподіваємось, що дані матеріали будуть корисними не тільки для
науковців і богословів, а й для широкого кола читачів. Отже, починаємо розміщувати матеріали цього словника, терміни на букви «А» і «Б», у №10 «Андріївського вісника», наступні статті будуть надруковані у наступних номерах.
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-ААВТОКЕФАЛЬНА ЦЕРКВА (грец. αύτόσ – сам і κεφαλή – голова) –
самоголовуюча і самоуправляюча Помісна Православна Церква. Суть автокефалії
полягає в тому, що АЦ має самостійне джерело влади, її перший єпископ і голова
поставляється своїми архієреями. Тому для АЦ повинно бути не менше чотирьох
єпископських кафедр. У візантійську епоху «автокефальними» називались архієпископії, які були незалежні від місцевого митрополита і безпосередньо підпорядковувались патріаршій юрисдикції. АЦ утворюється за згодою державної влади і
канонічно встановлюється через визнання тієї Церкви, з якої вона виділяється. У
IV ст. в результаті відокремлення ряду патріархій і митрополій провінції Візантії
з’явилися чотири таких Церкви: Константинопольська, Олександрійська,
Антіохійська, Єрусалимська. Нині автокефальних церков існує 15, близько 5
Церков не одержали офіційного визнання автокефальними. Серед них –
Українська Православна Церква Київський Патріархат. Існує юридичний принцип:
ніхто не може дати іншому більше прав, аніж має сам. Тому засновувати нову АЦ
може або єпископат Вселенської Церкви, або єпископат АЦ. Будучи частинами
Вселенської Церкви, АЦ перебуває у спілкуванні одна з одною як через єдність
віри, так і за основними засадами устрою та управління. На Вселенських Соборах
вирішувались питання про утворення помісних Церков: Халкидонський Собор
підтвердив автокефалію Константинопольської Церкви і підкорив їй Асійський,
Понтійський і Фракійський діоцези. Так, наприклад, Константинопольський
Патріархат надавав автокефалію Болгарській Церкві (932, 1234 і 1946 рр.),
Сербській (1218 і 1879 рр.), Руській (Російській – Московський Патріархат)
(1589 р.), Елладській (1850 р.), Румунській (1895 р.) і Албанській (1938 р.).
АВТОНОМІЯ ЦЕРКОВНА (грец. αυτος – сам і νομος – закон) – у православ'ї
незалежність Церкви з питань внутрішнього управління, що надається тією чи
іншою Автокефальною Церквою, до складу якої ця Церква входила раніше на
правах екзархату чи єпархії. Межі АЦ встановлюються угодою з тією автокефальною Церквою (кіріархальною), до складу якої Церква, що дістала автономію,
раніше входила на правах екзархату або єпархії. АЦ свідчить про те, що перші
єпископи таких Церков поставляються архіпастирями кіріархальної Церкви, а
також нею затверджується їхній статус і устав. Основою для проголошення АЦ
можуть слугувати різні фактори, найчастіше, перебування її в межах іншої
держави, аніж кіріархальна Церква, а також географічна віддаленість і етнічна
своєрідність. Історично проголошення АЦ часто слідувало за здобуттям політичної
незалежності держави, де знаходиться дана Церква. Статус АЦ – проміжний,
перехідний, а тому в історії простежуються дві тенденції: одні Церкви з часом
доростають до автокефалії, інші втрачають автономію, перетворюючись на
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звичайні митрополичі округи або єпархії. Сьогодні існують чотири АЦ: Синайська
(перебуває під юрисдикцією Єрусалимського патріарха), Фінляндська та Критська
(юрисдикція Константинопольського патріарха), Японська (з 1970 р. юрисдикція
Московського патріарха), Естонська (з 1995 р. – Константинопольського
патріарха).
АГІА́СМА; ВЕЛИКА АГІАСМА; ХРЕЩЕНСЬКА ВОДА; БОГОЯВЛЕНСЬКА ВОДА (грец. Αγίασμα – святиня) – вода, освячена напередодні та в саме
свято Богоявлення, Хрещення Господнє. Великою Агіасмою називають її тому,
що над нею звершують чин великого водосвяття з особливими молитвами, які
розкривають усю глибину та сенс освячення води. Уперше воду освятив Сам
Господь Ісус Христос, увійшовши в річку Йордан у день Свого Богоявлення.
Відтоді, за молитвами Церкви, Господь рік у рік звершує це Богоявленське чудо:
на воду сходить Його благословення і благодать Святого Животворчого Духа,
щоб освятити водну природу та зробити її джерелом освячення для людини.
Тому хрещенська вода має такі надзвичайні властивості: не псується роками,
зціляє недуги, благодатно просвітлює людину. Окроплення святою водою
відганяє демонів. Цю святиню зберігають біля ікон та споживають натщесерце.
АГІОГРА́ФІЯ (грец. άγιος – святий і γράφω – пишу») (житійна література) –
жанр християнської літератури, в якій описується життя святих та аскетів, а
також наукова дисципліна, що вивчає історію написання житій. Той, хто пише в
цій царині, називається агіограф. В Українському Православ’ї всі житія зведені у
збірники трьох типів: «Четьї-Мінеї» (найбільший), «Прологи» (короткі житія),
«Патерики» (в давньоруській літературі нараховується близько 150).
АГІОЛОГІЯ (грец. Άγιος – святий та λόγος – розсуд, міркування) – наука, що
займається дослідженнями, присвяченими богословським та історико-церковним
аспектам святості.
АГІОМНИСІЯ – див. поминання.
А́ГНЕЦЬ – літургійний хліб, який вживається у Православній Церкві для
здійснення таїнства Євхаристії. Згідно з ученням Церкви, літургійні хліб і вино
стають Тілом і Кров'ю Христа. Тілом і Кров'ю причащаються духовенство та
віруючі. Агнець готується під час Проскомидії.
АГНЕЦЬ БОЖИЙ – християнський символ Ісуса Христа. Подібно до старозавітних агнців, принесеним у жертву заради визволення єврейського народу з
єгипетського полону, Ісус Христос віддав Себе в жертву заради визволення
людського роду від влади гріха. Цей образ засвідчений словами св. прор. Ісайї
(Іс. 53).
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АГРАФИ (грец. Αγράφα) – не записані в Євангеліях висловлювання Ісуса
Христа. Класичним прикладом аграфи в Новозавітному каноні є вислів із
прощальної бесіди апостола Павла з ефеськими пресвітерами: «У всьому показав
я вам, що так працюючи, треба підтримувати слабких і пам’ятати слово
Господа Ісуса, бо Він Сам сказав: “Блаженніше давати, ніж приймати”» (Діян.
20:35).
АЗМАТИК – див. алилуарій.
АКА́ФІСТ (грец. α – не, καθιςω – сідаю – несідальний гімн; тобто славослів’я,
яке співають стоячи) – сповнений благоговійної поезії молитовний піснеспів на
честь Господа Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці, святого чи свята. В А. розкрито найголовніші події життя святих чи зміст свята. Найдавнішим А., який
уклав у VІІ ст. диякон Константинопольської Церкви Георгій Пісидійський,
хартофелакс храму святої Софії, як подяку за визволення жителів Константинополя від навали персів у 626 р., є А. до Пресвятої Богородиці. Всі інші А.
написано за його зразком. А. складаються з 25 пісень: 13 кондаків і 12 ікосів
(«кондак» – коротка хвалебна пісня; «ікос» з грец. – велика пісня). Кондаки,
окрім першого, закінчуються приспівом «Алилуія» (з єврейської – «хваліть
Бога»), а ікоси – похвальним вигуком «Радуйся». Саме так привітав архангел
Гавриїл Богородицю, коли сповістив, що Вона народить Спасителя. Весь А. за
своїм змістом поділяється на дві частини: перша (початкові 12 пісень, до 7-го
ікоса) має історичний зміст, тут зображається історія втілення і перші роки життя
Ісуса Христа; друга частина (останні 12 пісень) мають догматичний і моральний
зміст, при тому в кондаках зображується таїнство втілення Бога Слова і
дарованої Ним благодаті, а в ікосах прославляється Божа Матір за Її найвищу
досконалість, велич перед Богом та благодіяння, які Вона виявляє віруючим.
Літургійне використання акафіста передбачено Типіконом у 5-ту суботу
Великого Посту на ранній; це т.зв. «Похвала Пресвятій Богородиці». За його
прикладом складено й інші А.: Ісусу Найсолодшому, свт. Миколаю та ін.
АКЛАМАЦІЯ – відповідь вірних на молитву чи виголос священнослужителя під
час богослужіння: «амінь», «алилуія», «Господи, помилуй», «подай, Господи» тощо.
АКОЛУФИ (грец. Άκόλουοι – прислужники, провідники) – одна з нижчих
церковних посад. Аколуфат виник у Римській Церкві. В Римі довгий час
зберігалась седмична кількість дияконів, які згадуються у книзі Діянь. Якщо
Римський єпископ був наступником апостолів Петра і Павла, то римські диякони
повинні були бути наступниками семи дияконів, поставлених апостолами як
помічники. Однак оскільки для багатої й великої римської общини така кількість
дияконів дуже скоро стала недостатньою, то було утверджено сім іподияконів.
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Вийшло 14 помічників з дияконським саном. Однак і 14 прислужників було
недостатньо, тому було створено посаду А., для яких обрано було спеціальну
назву, щоб не обмежувати їхню кількість. У середині ІІІ ст. в Римі було 42 А., по
три для кожного диякона. На Сході А. не було тому, що там вони були замінені
іподияконами. Якщо назва А. тут і вживалась, то вона стосувалася саме
іподияконів.
АКРИВІЯ (грец. ακρίβεια – точність, пунктуальність) – суворе додержання і
застосування церковно-канонічних вимог і правил при вирішенні питань
догматичного характеру, які, з точки зору Церкви, не можуть зазнавати принципових змін. У християнстві необхідність такого підходу особливо підкреслюють
православні богослови. А. протистоїть ікономії, якою рекомендується керуватися
в практичному церковному житті і пастирській діяльності.
АКРОСТИХ – зовнішня, технічна прикраса канону, що представляє собою
фразу, складену з початкових букв ірмосів і тропарів канону (заст. краєгранесіє,
краєстрочіє). А. пов’язується зі святковою подією, якій присвячений даний
канон; а найголовніше, що відкривається ім’я автора канону. А. запозичений з
нехристиянської поезії древнього походження. Богослужбового використання А.
немає, але він важливий, тому що свідчить про час написання чи навіть про
самого поета.
АКСІОС (грец. Αξιός – достойний) – виголос, який промовляє архієрей, коли
рукопокладає новопоставленого диякона, священика або єпископа. Виголошується під час облачення новопоставленого в кожну нову богослужбову одежу і
потім тричі повторюється хором. У давнину співом «аксіос» люди висловлювали
згоду з достоїнством рукопокладеного.
АЛИЛУАРІЙ (грец. άλληλουϊάριον) – вірш псалма, який виконують на Літургії
після читання Апостола перед читанням Євангелія й супроводжують приспівом
"Алилуія" (заст. Азматик). А. мають відношення як до євангельського читання,
так і до служби дня, святого або свята, а тому і називаються «алилуарій дня»,
«алилуарій гласу», «алилуарій свята». Спів А. перед Євангелієм має таке саме
значення, як спів прокимна перед читанням Апостола. Як свідчить історія, цей
піснеспів був введений у Римській Церкві при папі Дамасі (IV ст.). Пізніше до
цього піснеспіву приєднували особливі гімни «секвенції» чи «лауди» (згідно з
мазорабським чином). В Єрусалимській Церкві, а також в Олександрійській
літургії святого апостола Марка А. вводяться в богослужіння з VІІ ст.
АЛИЛУІЯ (грец. – від євр. «хваліть Бога») – словосполучення, яке часто
зустрічається в єврейських богослужбових текстах (напр., в псалмах). Увійшло в
християнське богослужіння без перекладу.
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АМВОН (грец. – сходити, край гори) – місце в центрі християнського храму.
Розташований навпроти царських врат, де під час служби розміщуються диякони,
анагностам – читці Євангелія, співці, звідки священик виголошує проповідь і
здійснює таїнство Причащання. Вперше А. згадується в канонах Лаодикійського
Собору 364 р. На Русі, згідно з письмовими джерелами, з XII ст. зводилися А.
візантійського типу, у вигляді башточки зі сходами. Після XVII ст. амвони цього
типу вийшли з практики. На сьогодні роль А. в церкві виконує напівкругла частина
солеї навпроти царських врат, яка виступає в центр храму. А. символізував
Голгофу, на якій був розп'ятий Ісус Христос, або камінь, який відсунув ангел від
гробниці Спасителя і з якого розповів жонам-мироносицям про Його воскресіння.
Особам, що не мають священичого сану, на А. сходити забороняється.
АМІНЬ («воістину», «безперечно», «нехай буде так») – єврейське слово,
вживане при закінченні молитви, а також для вираження твердження, схвалення
або бажання. Запозичене зі Старого Завіту, слово А. є, ймовірно, найбільш
поширеним («знаковим») релігійним терміном, в рівній мірі близьким іудаїзму,
християнству та ісламу. У Массоретській єврейській Біблії воно зустрічається
тринадцять разів (і ще тричі в додаткових місцях Септуагінти – грецького
перекладу Біблії). Вперше (в аспекті хронології формування біблійного тексту, а
не «біблійної історії») А. вживається в Третій Книзі Царств (1,36), де служить
введенням до ствердної відповіді, потім переходить в кінець промови (в Книзі
Пророка Єремії та ін.). Таке заключне А. вживалося при урочистих клятвах, коли
короткий енергійний вигук дає більший ефект, ніж заключна фраза. У
старозавітному богослужінні А. (поряд з алилуія) протягом перської епохи (VIIV ст. до Р.Х.) служило відповіддю народу на славослів'я священиків та левітів. У
Новому Завіті зустрічається 119 разів, причому в 52 випадках у значенні, не
відомому єврейським священним книгам, – на початку повчання, без усякого
зв'язку з тим, що було сказано раніше (тобто в попередньому повчанні).
Формування християнського богослужіння на основі синагогального єврейського
зумовило запозичення А. як важливого літургійного терміна. Вже в часи Юстина
Мученика (сер. II ст.) А. вимовлялося народом після євхаристійної молитви,
голосно читається предстоятелем (Перша Апологія, 65, 67). У широкому сенсі А.
розуміється в християнському релігійному побуті як "печать" або "словозближення", що виражає волевиявлення людей, які моляться, прийняття ними
відповідальності перед Богом і надію на те, що молитва буде почута. В давнину
на вигуки або заклики архієрея чи священика, які звершують богослужіння,
відповідав віруючий народ, реальний учасник богослужіння, а не хор, як нині.
Тому воно вимовляється (або співається) наприкінці кожної молитви або
виголосу священика. Цим віруючі приєднуються до предстоятеля, який очолює

– 229 –

_____________________________________________ Андріївський вісник
богослужіння, засвідчуючи про свою згоду і (в ідеалі) про розуміння сенсу слів
виголошеної ним молитви. Крім того, А. виражає співвідносність служінь
священика і народу, виявляючи діалогічний характер християнського богослужіння як такого і пов'язуючи в одне органічне ціле предстоятеля і очолюваний
ним «народ Божий». Знаменно також, що А. закріплює розповідь християнської
Біблії, будучи її останнім словом (Одкр. 22, 21). Слов'янська мова сприйняла
слово А. у грецькій середньовічній вимові (замість amen, як у західній традиції,
орієнтовану на древню вимову, за Еразмом Роттердамським), надавши йому
значного багатства похідних значень і фразеологізмів, що не існували в
біблійному і церковному вживанні.
АМПУЛКА – богослужбова посудина, призначена для вина й води, що їх
використовують під час Літургії; розм. карафка; чашечка.
АНАВОЛІЙ – див. сорочка хрестильна.
АНАГНОСТ – див. читець.
АНАЛАВ (грец. «приймати», «покладати») – приналежність облачення ченця
великої схими – те ж, що параман ченця малої схими. А. представляє собою
чотирикутний плат зі шнурами, пришитими по кутах, обіймає плечі ченця,
прикрашений хрестами. А. відомий з IV ст. і спочатку мав практичне значення –
він стягував одяг ченця, щоб той не заважав під час роботи. У давнину А.
представляв собою предмет, сплетений з мотузки і шкіряних шнурків – з цим
пов'язані й давньоруські найменування А. – «батоги». А. покладається при
постригу у велику схиму.
АНАЛОЙ – високий, витягнутий вгору чотиригранний столик з пологою
дошкою для зручності читати стоячи богослужбові книги або прикладатися до
ікон, покладених на нього. А. може мати кілька призначень. По-перше, А. стоїть
навпроти кожного вівтаря перед іконостасом; на нього кладеться святкова ікона,
відповідна тому чи іншому дню. Такий А. називається проскінітарієм (в
афонських храмах над ним влаштовують ківорії). При здійсненні таїнства
миропомазання під час богослужіння на А. лежить або святкова ікона, або
Євангеліє. По-друге, ще один А. розташований на криласі для читання читцем
псалмів. По-третє, призначення А. – здійснення таїнства сповіді, в цьому випадку
А. покривається ризою, і на нього кладуть хрест і Євангеліє. Іноді А. також
використовується для читання дияконом Євангелія. Перед А., що стоїть посеред
храму, відбувається значна частина чину вінчання, звідси вислів «привести до
аналоя», тобто одружитися, вступити в шлюб.
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АНАМНЕЗА – частина євхаристійного канону – молитва, яка слідує
безпосередньо за словами встановлення та яку завершує літургійний виголос
«Твоє від Твоїх Тобі приносимо за всіх і за все».
АНАФЕМА (грец. Άνάφεμα – посвячене для божества) – сімдесят перекладачів у
своєму перекладі Біблії (септуагінта) з єврейської мови на грецьку засвоїли
читання цього слова і перекладали його єврейським словом «херем». Але у зміст
цього поняття в євреїв входить не тільки ознака посвячення Богу і
недоторканність дару внаслідок його святості, але й ознака дару Богові для
змилостивлення. Ця друга ознака у перекладі сімдесяти перекладачів була надана
терміну А. З розвитком уявлень про Бога у післяполонний період змінився і зміст
поняття А. Воно почало означати відлучення. Для синагогальної практики
характерні два види виключення з общини: просте відлучення і відлучення з
прокляттям – херем. У Новому Завіті слово А. використовується св. ап. Павлом
(1 Кор. 5, 13). Правила апостольські не використовують для висловлення своїх
заборон цього слова, натомість вживають поняття «нехай буде відкинутий і
відлучений». Слово А. входить у використання з IV ст. (собори Ельвірський та
Лаодикійський) і стає панівним з часів Халкидонського IV Вселенського Собору
(451 р.).
АНАФОРА – те саме, що канон євхаристійний; частина Літургії вірних, під час
якої відбувається перетворення та піднесення Святих Дарів.
АНАХОРЕТ (грец. άναχωρήηζ) – тобто ті, хто віддалився від світу, самітники,
пустельники, так називалися люди, які проживали у відлюдних місцях, по
можливості уникаючи будь-якого спілкування з іншими.
АНГЕЛ (грец. άγγελος) – святий безтілесний дух, створений Богом, що
проголошує і виконує волю Божу. Він володіє надприродними властивостями.
Призначення А. полягає в служінні Богові, воздаванні Йому слави і посередництва між Богом і людиною – передачі людям Божественної волі. Згідно з класифікацією А. розташовуються за чинами залежно від можливості богопізнання і
складають три розряди (три тріади), в кожний з яких входить «три чини». Перша
тріада – серафими, херувими, престоли; друга – престоли, сили, влади; третя –
начала, архангели і ангели (найближчі до людини безтілесні істоти). Згідно з
апокрифами, існував ще й 10-й ангельський чин на чолі з Сатаниїлом, який
згрішив перед Богом і був вигнаний із раю. В системі розпису християнського
храму А. зазвичай представлені в куполі, бані купола, апсидах, на передвівтарних
стовпах («Благовіщення») і на західній стіні («Страшний Суд»).
АНТИДОР – антидора (множ. – антидори), заст. анафора; дора; розм. дарник.
Залишки агничної просфори після вирізування Агнця, які наприкінці Літургії
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священнослужитель роздає вірним. 17 травня 1591 року Царгородський патріарх
Єремія прислав грамоту київському митрополитові Михайлові Рогозі, в якій
писав: «Доходять до нас вістки, ніби у вас, по закінченні св. Літургії не
роздається Антидор, і вірні не цілують святих ікон. Від цього часу нехай надалі
буде у вас, як і у нас, і нехай вірні приймають Антидор, а прийнявши, нехай
цілують святі ікони».
АНТИМІНС (грец. Άντιμινσεον – замість престолу) – чотирикутний льняний або
шовковий плат із зашитими частками мощей, на якому зображено покладеного у
гроб Ісуса Христа (в центрі), знаряддя його страти і чотирьох євангелістів (по
кутах). А. невід’ємна частина престолу. На А. звершується під час святої Літургії
таїнство Євхаристії. Без А. не можна служити св. Літургії. Спочатку А.
використовувався тільки замість св. престолу, освяченого єпископом або
патріархом. При наявності престолу антимінс для здійснення Літургії не був
потрібний. Лише на Московському соборі 1675 р. було встановлено мати А. на
кожному престолі, навіть освяченому раніше архієреєм. Нині антимінс у
складеному вигляді постійно лежить на престолі православного храму під
напрестольним Євангелієм. Звичай антимінсу з мощами святих походить ще з
давньохристиянських часів, коли богослужіння відбувалися на гробах мучеників.
Для кращого зберігання антимінс загортали в інший шовковий плат, який
називається ілітон.
АНТИПА́СХА, розм. ФО́МИНА́ НЕДІЛЯ; ПРОВІДНА́ НЕДІЛЯ – перша
неділя після Пасхи, що завершує Світлий тиждень і богослужіння якої звеличує
подію явлення Ісуса Христа св. апостолам на восьмий день після Його
воскресіння, а також утвердження у вірі св. апостола Фоми.
АНТИФО́Н (грец. άντί φονέω – поперемінний спів) – спочатку означав
почерговий спів двох хорів; тепер так називають певні церковні піснеспіви, що
звучать на початку утрені та Літургії. А. – поняття, яке увійшло в літургійну
практику з глибокої древності. По суті, це навіть не форма особливих піснеспівів,
як, наприклад, тропар, кондак, стихира, а скоріше спосіб виконання тих чи інших
піснеспівів. Походження цього способу співу – древньогрецьке. У християнській
історії перше свідчення про антифонний спів (одне із найдревніших повідомлень
і про християн, і про Христа) знаходимо в знаменитому листі Плінія Молодшого
до імператора Трояна. За повідомленням автора листа, християни збиралися у
відомі дні до сходу сонця та співали в честь Христа свої пісні поперемінно, тобто
антифонним способом. Церковний історик Сократ розповідає, що св. Ігнатій
Богоносець, єпископ Антиохійський, мав видіння ангельських чинів, які співали
на честь Святої Тройці антифонні гімни, і ввів такий спів у Церкві. Про
антифонний спів говорить і свт. Василій Великий, який ввів поперемінний спів у
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375 р. в Неокесарії. На Заході ініціатором цього богослужбового звичаю був папа
Дамас (366-384); в Мілані його вводить Амвросій Медіоланський у 386 році, в
Константинополі – свт. Іоанн Золотоустий. Але крім цього свого значення як
способу співу, слово «антифон» використовується в літургіці й для позначення
окремих піснеспівів та частин пісенного матеріалу. Нижче наводяться основні
випадки використання цього терміна.
а) антифони Псалтиря – перша кафізма Псалтиря «Блажен муж» поділяється,
як і інші кафізми, на три «Слави», утримуючи за ними на мові нашого Типікона
найменування «антифонів». Це пояснюється тим, що або всі кафізми, або перша
її «Слава» (перший антифон) співається в певні дні антифонно, тобто
поперемінно двома кліросами;
б) антифони зображальні – до цих антифонів належить Пс. 102 «Благослови,
душе моя, Господа…» та Пс. 145 «Хвали, душе моя, Господа…», які співаються в
суботні, недільні та святкові дні на літургії після великої ектенії. При співі
антифонів зображальних замість 3-го антифону співаються блаженні «У Царстві
Твоїм» із тропарями із 3-ї і 6-ї пісні канону, що на ранній;
в) антифони повсякденні – це псалми 9, 92, 94. Перший антифон: «Благо є
сповідуватися Господові» з приспівом до стихів «Молитвами Богородиці, Спасе,
спаси нас». Другий антифон: «Господь воцарився, у красу зодягнувся…» з
приспівом до стихів «Молитвами святих Твоїх, Спасе, спаси нас». Третій
антифон: «Прийдіть, у радості заспіваємо Господу…». Повсякденні антифони, за
уставом, належить співати на літургії не у святкові дні замість зображальних;
г) антифони святкові – складені зі стихів різних псалмів, які відповідають змісту
свята і співаються на літургії у дванадесяті Господські свята, а також на Пасху та
впродовж усієї Світлої седмиці. Ці стихи псалмів з’єднуються особливими
приспівами. Приспівом до стихів 1-го святкового антифону служать слова «Молитвами Богородиці, Спасе, спаси нас». Приспів 2-го святкового антифону відповідає
змісту дії свята. Так, наприклад, на Воздвиження – «Спаси нас, Сину Божий, що
плоттю розіп’явся, співаємо Тобі: Алилуія»; на свято Різдва Христового – «…що
родився від Діви…»; на Преображення – «…що преобразився на горі…»; на Пасху
– «… що воскрес із мертвих…»; на Вознесіння – «… що вознісся у славі…»; на
П’ятидесятницю – «Спаси нас, Утішителю Благий…» та ін. Приспівом до стихів 3го святкового антифону служить тропар свята;
д) антифони степенні – вони співаються на недільній ранній по гласах, а в
святкові дні (на полієлейній службі і вище) співається перший степенний
антифон 4-го гласу «Від юности моєї…». Степенні антифони, складені св.
Іоанном Дамаскіним на зразок 15 псалмів, називаються піснями ступенів або
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піснями сходження, тому що вони співалися юдеями на 15 сходинках Єрусалимського храму. Загальне число степенних антифонів – 8, за числом гласів. Кожен
складається з трьох частин, крім 8-го, який має чотири частини. Це піснеспіви
духовно-аскетичного змісту, в них говориться про очищення душі від пристрастей гріха і про прагнення до горнього світу. Співаються вони на особливий
наспів. До кожного степенного антифону наприкінці приєднується прославлення
Святого Духа як Джерела світла, життя і освячення для розумних істот.
АНФОЛОГІЙ – те саме, що Мінея Святкова.
АПОКРИФИ – твори ранньої християнської літератури, що не визнані Церквою
канонічними.
АПО́СТОЛ – священно-богослужбова книга, що містить діяння й послання св.
апостолів, розділені на частини (зачала), які читають під час богослужінь.
АПОСТОЛИ (грец. Απόστολος – «посланець») – у Новому Завіті звання
дванадцяти найближчих послідовників, учнів Ісуса Христа. Ісус покликав
дванадцять чоловік, яких готував до проповідування Свого вчення і представництва Його у пізніший час. Імена апостолів першої групи можна знайти в
Євангелії від Матфея, Марка та Луки. Імена дванадцяти апостолів: Петро,
Андрій, Іоанн, Яків, Филип, Варфоломій, Фома, Матфей, Яків Молодший, Фадей,
Симон, Юда Іскаріот, який зрадив Ісуса Христа. Павло був покликаний після
смерті Христа. Він не входив до складу дванадцяти, але є одним з найшанованіших апостолів християнства. Окрім 12 апостолів, що були безпосередніми
учнями Ісуса Христа під час Його земного життя, було ще 70 учнів, які не були
постійними очевидцями і свідками справ і життя Ісуса Христа. До 70 апостолів
відносять Марка і Луку. Апостоли, котрі написали Євангеліє, – Матфей, Марко,
Лука та Іоанн – іменуються євангелістами. Апостоли Петро і Павло –
первоверховними апостолами, тобто першими з верховних. Святкуючи пам'ять
кожного з 12 апостолів Христових окремо, Православна Церква з давніх часів
встановила також святкування Собору славних і всехвальних 12 апостолів – 13
липня (новий стиль). Також 12 липня звершується святкування славних і
всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла.
АПОСТОЛЬНИК – те саме, що кукіль.
АПРАКОС (грец. άπραξία неробочий, святковий) – Євангеліє та Апостол,
поділені на зачала, що розміщені в них відповідно до порядку їхнього читання на
богослужіннях протягом літургійного року: Євангеліє апракос, Апостол апракос.
АПРАКОС КОРОТКИЙ – апракос, що містить зачала для читання тільки на
суботи й неділі літургійного року та на Страсний тиждень.
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АПРАКОС ПОВНИЙ – апракос, що містить зачала для щоденних читань на всі
дні літургійного року.
АПРАКОСНЕ ЄВАНГЕЛІЄ – див. Євангеліє апракос.
АПРАКОСНИЙ АПОСТОЛ – див. Апостол апракос.
АПСИДА, АБСИДА – виступ будівлі, здебільшого півкруглий у плані (зовні іноді
багатокутний або квадратний), перекритий півкуполом або зімкнутим півсклепінням (конхою). Вперше А. з'явились у давньоримських базиліках. У християнських
церквах А. – вівтарна частина, яка орієнтована зазвичай на схід. Однак існують і
двосторонньо орієнтовані церковні споруди з двома А. – на сході й на заході.
Найбільш важлива функція А. в храмі – завершення вівтарного простору, в якому
розташоване горнє місце. Храм має зазвичай непарне число А. – три або одну.
Константинопольські храми IX-XI ст. часто мали три А., спочатку використовувалися як три незалежних вівтарі. У XIV ст. три А. в триапсидних храмах
перетворюються з трьох вівтарів у вівтар в середній А., жертовник у північній А. і
дияконник (або ризниця) для зберігання літургійних риз і богослужбових книг у
південній А.
АРІАНСТВО – течія в християнстві IV-VI ст., яку проповідував олександрійський
священик Арій. Заперечуючи офіційне вчення Церкви про єдиносущність Тройці,
стверджував, що Ісус Христос не рівний Творцеві, створений з волі Отця, не
вічний і є лише посередником між Богом і людьми. Це вчення було вперше
сформульовано Арієм у 318 р. під час його суперечок з Олександрійським
архієпископом Олександром. На I Вселенському соборі (325 р.) аріанство було
засуджено, а сам Арій підданий анафемі і відправлений у вигнання. Аріанство
остаточно визнано єрессю на II Вселенському соборі (381 р.). У ІІІ-IV ст. аріанство
на теренах сучасної України було поширене переважно серед готів. Воно
відродилося у XVI ст. Прихильники аріанства виступали проти семи таїнств,
релігійних свят, поклоніння іконам, мощам, дотримання постів. У XVI-XVII ст.
аріанство поширилось в Польщі й було відоме в Україні. У Чернігові, Хмільнику,
Гощі та інших містах існували аріанські школи. У зв'язку з активізацією
католицизму в середині XVII ст. аріанські школи в Україні було закрито.
АРКА – тип архітектурної конструкції, дугоподібне перекриття отвору між
двома опорами – колонами, пілонами. Може бути головним елементом
склепіння. Залежно від розміру прольоту, навантаження і призначення А.
виконують з каменю, залізобетону, металу і дерева. А. вперше з'явилися у II тис.
до Р.Х. в архітектурі Стародавнього Сходу, набули широкого розповсюдження в
архітектурі Стародавнього Риму. Ними прикрашали храми і палаци. А., що
зроблена в стіні й не має наскрізних прольотів, називається сліпою або
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помилковою. Ряд сліпих А. утворює аркатуру. Типи А.: 1. Напівциркульна;
2. Повзуча коробова; 3. Килеподібна; 4. Підковоподібна; 5. Стрілчаста;
6. Багатолопатева. А. споруджують також у вигляді окремих споруд:
•меморіальна; • тріумфальна.
АРКАДА – ряд однакових за формою та розміром арок, що спираються на
колони або на прямокутні чи квадратні стовпи. Стовпи можуть бути прикрашені
пілястрами або напівколонами, підтримуючи антаблемент, що увінчує аркаду.
Найчастіше застосовується при спорудженні відкритих галерей, що йдуть уздовж
фасаду будинку; навантаження стіни за допомогою арок рівномірно розподіляється між окремими підпорами. Цей архітектурний елемент прийшов із
Стародавньої Греції, активно використовувався у Стародавньому Римі, зокрема,
при будівництві храмів, гробниць, акведуків, великих стін (Колізей). У Середньовіччі криті А. були невід'ємною частиною соборів і монастирів, представляючи
собою критий прохід від нефа або трансепта до внутрішніх церковних
приміщень. Даремський і Вінчестерський собори – яскраве тому підтвердження.
Окремо виділяють ордерну А. Вона представляє собою арочні отвори в стіні, в
яких елементи архітектурних ордерів (колон, напівколон, тричвертних колон і
пілястрів) закінчуються антаблементом або карнизом. Ордерна А. була важливою
формою архітектури Стародавнього Риму.
АРОМАТНИЦЯ (мирниця, мироносиця, ладанниця) – церковна посудина для
зберігання ароматних речовин, що їх використовують на богослужіннях.
АРТОС (грец. Áρτος – квасний хліб) – хліб, освячений на Великдень, який
роздають вірним у Світлу суботу; розм. Дарник.
АРТОФОР – те саме, що дарохранильниця, дароносиця; див. дискос.
АРХАНГЕЛИ (грец. αρχι- – головний, старший, грец. άγγελος – вісник,
посланець) – представники небесного світу службових безтілесних духів, що
займають в ньому, згідно з християнською «дев’ятичинною» ієрархією,
передостаннє місце (перед ангелами). У християнських уявленнях А. – старший
ангел. Священне Писання, оповідаючи про явлення ангелів різним людям,
власним ім'ям називає тільки деяких з них. Серед них – А. Михаїл та Гавриїл, що
згадуються в канонічних книгах Св. Письма, а також А. Рафаїл, Уриїл, Салафиїл,
Ієгудиїл і Варахиїл, які згадуються в неканонічних книгах Св. Письма. Ці сім А.
як начальники над міріадами ангелів (небесного воїнства) називаються також А.
Архістратиг Михаїл – головний А., який є одним з найбільш шанованих
біблійних персонажів. Святкування Собору Архістратига Михаїла та інших
Небесних Сил безтілесних відбувається у Православній Церкві 8 (21) листопада.
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АРХІДИЯКОН (від грец. αρχι- – головний, старший та διάκονος – диякон,
служитель) – старший з дияконів серед ченців, почесний титул для диякона, що
служить при патріархові. Належить до чорного (чернечого) духовенства. Ступінь
А., як і протодиякона, дають за особисті заслуги перед Церквою або за довголітню
бездоганну службу. Зведення в це звання здійснюється через хіротесію, основними
літургійними елементами якої є благословення, рукопокладення, молитва і
наречення. А. прийнято відокремлювати від протодиякона як перводиякона з
білого духовенства. А. також названий первомученик Стефан, який був старшим
серед перших семи дияконів і постраждав за Христа у віці близько 30 років.
АРХІЄПИСКОП – вищий духовний титул сану єпископа у християнській
церковній ієрархії, наступний перед митрополитом. Титул виник у ІІ-ІІІ ст. в
добу виокремлення екзархатів і патріархатів. У Православній Церкві – це не
окремий чин, а почесний титул, що дається єпископу як нагорода (УПЦ, РПЦ),
або ж титул, що надається єпископу, який керує архієпархією, що складається з
кількох єпархій (Вселенський патріархат, інші грецькі церкви). Є також Помісні
Православні Церкви (наприклад, Кіпрська Православна Церква, Албанська
Православна Церква та ін.), голови яких мають титул архієпископа, а не
патріарха. У Католицькій Церкві він надається єпископові, який керує архієпархією. Після реформи 1957 р. це почесний сан, але верховний А. – це титул
митрополита, який очолює об’єднану з римо-католиками Церкву, що не має
власного патріархату. За ухвалами II Ватиканського собору (1962-1965 рр.),
верховний А. має щодо очолюваної ним Церкви юридичні права, близькі до
патріарших, є постійним членом Синоду єпископів і за достоїнством дорівнює
католикосові. А. належать однакові з митрополитами права, за винятком права
носити патерицю (посох). В інших Церквах А. є вищим саном, доступним
єпископові або пов'язаним з певною посадою. В Англіканській Церкві цей титул
належить примасові Англії та Йоркському єпископу.
АРХІЄРЕЙ (грец. άρχι... та грец. Ἱερεύς – верховний жрець) – або ієрарх,
архіпастир, святитель – загальні назви для священнослужителів вищого
(третього) ступеня церковної ієрархії – єпископів, архієпископів, митрополитів,
екзархів і патріархів. Він обов'язково є монахом. Тільки А. має право
висвячувати в диякони, пресвітери і єпископи, освячувати по повному чину
храми. А., який очолює єпархію, називається правлячим: його владі і піклуванню
підпорядковані всі члени Церкви, які знаходяться в єпархії, всі церковні установи
та навчальні заклади, монастирі (за винятком ставропігійних) і православні
братства. До А. прийнято звертатися: до єпископа – "Ваше Преосвященство"; до
архієпископа або митрополита – "Ваше Високопреосвященство"; до патріарха –
"Ваша Святосте" (до деяких східних патріархів – "Ваше Блаженство").
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Неофіційне звернення до архієрея – "Владико". Великий архієрей – одне з
символічних іменувань Ісуса Христа, що сходить до старозавітного пророцтва.
Христос зображується на іконі в архієрейському вбранні.
АРХІМАНДРИТ (грец. αρχιμανδρίτης від αρχι – головний, старший + μάνδρα –
загін, кошара, огорожа; у значенні «монастир») – один з вищих чернечих чинів у
Православній Церкві. В теперішній час дається як вища нагорода чернечому
духовенству; відповідає протоієрею і протопресвітеру в білому духовенстві. В
урочистій або офіційній мові до А., як і до протоієрея, слід звертатися «Ваше
Високопреподобіє». А., який прийняв схиму, називається схиархімандрит. Чин А.
з'явився у Східній Церкві в V ст. – так іменувалися обрані архієреєм з ігуменів
особи для нагляду над монастирями єпархії. Згодом найменування «А.»
перейшло до начальників найважливіших чоловічих монастирів, а потім і до осіб,
що займають церковно-адміністративні посади. Облачення: подібно до ігуменського, але відрізняється прикрашеним архімандритським наперсним хрестом, а
також частинами архієрейського облачення – митрою, палицею, посохом,
мантією зі скрижалями.
АРХОНТ (давньогрец. αρχων – начальник, правитель) – у Константинополі –
духовна особа, функцією якої була охорона Євангелій. Також особа, якій було
доручено загальне управління храмами.
АСКЕТ (грец. ασκεσις – вправа) – у давнину християнський подвижник, який
виснажував себе постом; людина, що практикує аскетизм. У ширшому сенсі
аскетизм – вид духовної практики, навмисне самообмеження, самовідданість або
виконання важких обітниць, часом включає самокатування. Мета аскези –
досягти певних духовних цілей або набути надприродних здібностей. Подібна
практика поширена у всіх типах традицій і культур. У християнство термін
прийшов з античної культури. Християнство зберегло це слово в значенні
напруги, праці, зусилля і вправи. Разом з цим до цього слова додався новий зміст,
який не був знайомий язичницькому світу. У християнстві аскетизм розуміється
як прагнення людської волі за допомогою подвигів до стяжання Божественної
благодаті, яка спасає, зцілює, перетворює і відновлює людське єство, що
піддалося гріхопадінню. Тільки через її дію людські подвиги набувають сенсу.
АСКЕТИЗМ (грец. ασκησις – вправа, подвиг) – першопочатково: мистецьки і
старанно оброблювати і перероблювати грубі матеріали; концепція і спосіб
життя, що передбачають добровільну відмову від життєвих благ та задоволення,
які хоча і не забороняються, але утримання від яких вважається Богоугодною
справою. Досягнення ідеалу християнський А. вбачає на шляху безшлюбності,
посту, молитви, послуху, усамітнення, безмовства, стримання, боротьби із
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тілесними пристрастями тощо. Значення А. для християнського містицизму: А. –
матір освячення людини, тому що з нього походить перше сприйняття
відчування Христових тайн. Звідси, А. служить найперше тому, щоб ми скинули
чужий і супротивний людській природі гріх.
АФОН – єдина у світі православна чернеча республіка з тисячолітньою історією,
з виключно чоловічим населенням. Сьогодні на Святому А. діє 20 монастирів, у
тому числі один російський, один болгарський і один сербський. Перші чернечі
скити з'явилися тут ще у VIII ст. після Р.Х., а статус автономії під заступництвом
Візантійської імперії республіка отримала 972 р. Афонська чернеча республіка
юрисдикційно належить Вселенському Патріархату. Незважаючи на це, вона має
фактично повну адміністративну незалежність від Константинопольського трону
і строго зберігає свою внутрішню самостійність. Патріаршу владу на А.
представляє вікарний єпископ. Оскільки Свята Гора входить до складу Грецької
Республіки, вона має особливого представника від держави. Верховним органом
самоврядування Святої Гори є Священний Кінот, що складається з представників
усіх 20 монастирів А., які щороку обираються своїми монастирями. Всі
монастирі Святої Гори до теперішнього часу є чернецькими. Кожен з 20
монастирів має статус патріаршої ставропігії. Створення нових монастирів
заборонено. Всього на А. проживає близько 1500 ченців, включаючи келліотів і
скитських насельників. Крім монастирів і скитів, на А. функціонує богословське
училище – так звана "Афоніада", заснована 1749 р. Руські ченці з'явилися тут ще
в часи хрестителя Русі св. князя Володимира, а руська обитель на місці
нинішнього Пантелеймонового монастиря була заснована наприкінці XVIII ст.
Монастир, який колись населяли 3000 ченців (сьогодні всього 40), зберігає главу
св. великомученика Пантелеймона, численні святі мощі, чудотворні ікони,
безцінні книги і рукописи.

-ББАБИ́НЕЦЬ; ПРИТВО́Р – ближня до входу (західна) частина храму.
БАЗИЛІКА (грец. – царський будинок). Витягнута, прямокутна в плані будівля,
розділена всередині рядами колон або стовпів на декілька (здебільшого непарна
кількість) частин (нефів), що мають самостійні перекриття; середній головний
неф завжди вищий від бічних, так що верхня частина його стін, прорізана
вікнами, виступає над дахами бічних нефів. Перед входом Б. – поперечний
притвор (або нартекс), а в протилежному кінці середнього, більшого за шириною
нефа – напівкруглий виступ (апсида), критий півкуполом. Спочатку Б. мали
дерев'яне відкрите будівельне перекриття, пізніше його замінили кам'яним
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склепінчастим. У Стародавньому Римі Б. служили судовими залами, ринками,
біржами та ін. Надалі Б. стала одним з основних типів християнських храмів,
отримавши широке розповсюдження у візантійській, сирійській, романській та
готичній архітектурі; застосовувалася також в архітектурі Відродження та
бароко.
БАНЯ, КУПОЛ – просторове покриття будівель і споруд, що перекриває круглі,
багатокутні, еліптичні в плані приміщення. Форми К. утворюються різними
кривими, опуклими назовні. У К. зазвичай виникають горизонтальні зусилля
(розпір), які передаються на підтримуючу його конструкцію або сприймаються
нижнім (опорним) кільцем самого купола. Застосовуються К. головним чином у
громадських будівлях та інженерних спорудах. Кам'яні (цегляні) К. зводили на
циліндричних стінах (барабані) або на квадратній основі за допомогою
спеціальних склепінь (вітрила, тромпи) і досягли значної досконалості форм у
Стародавнього Риму, Візантії. В середні віки в Європі й на Кавказі К. зводилися
переважно у хрестово-купольних храмах, у Середній Азії та на Близькому Сході
– в центричних купольних будинках. З усвідомленням ролі К. в зовнішньому
вигляді будівлі змінюються і його зовнішні обриси щодо внутрішніх; пізніше над
ним з'являються зовнішні оболонки (відмінні по контурах від власне купола),
зазвичай у вигляді криволінійного покриття по дерев'яних кроквах (ранній
приклад – К. собору Сан-Марко у Венеції, IX-XI ст.). В епоху Відродження такі
К. поширилися в архітектурі Західної Європи, часом стаючи домінантою міської
забудови. Із XVIII ст. куполи почали використовуватися у світських будівлях. З
другої половини XIX ст. застосовують К. з металевим каркасом і склінням, з
дерева і залізобетону.
БАНЬКА, МАКІВКА – декоративне завершення верху бані над храмом чи
дзвіниці, верх споруди (подібне до перевернутої голівки маку), увінчане хрестом,
шпилем тощо. Б. чи М. споруджуються на особливих, не залежних від склепінь
кроквяних фермах. Виникли вони в середньовічній архітектурі, але багатовікові
регіональні традиції зведення глав визначили велике різноманіття їхніх форм: у
вигляді кульового сегмента (візантійська архітектура), парасольки (південносхідна візантійська архітектура), конуса (Кавказ), піраміди (романська і готична
архітектура), груші (арабська архітектура). У російській середньовічній творчості
зустрічаються шлемоподібні, цибулинні, шатрові та інші види глав. При цьому в
християнському храмі символічне значення має число глав (від 1 до 13) –
Христос в оточенні євангелістів, апостолів і т. д. Надають верхній частині
архітектурної споруди характерного силуету і мальовничості, яка посилюється
позолотою, а також фактурою покрівельних матеріалів (черепиця, леміш, фігурне
залізо та ін.).
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БАРАБАН – циліндрична або багатогранна частина будівлі, яка служить
підставою для купола. Нижня частина Б. спирається на стіни або підпружні арки,
які зміцнюють або підтримують склепіння. Зазвичай Б. увінчує будівлю не
ротондальної, а прямокутної форми, а для переходу від квадратного в плані
підстави до круглого в перерізі Б. використовуються або особливі трикутні
склепіння – вітрила або тромпи, тобто нішоподібні склепінчасті конструкції по
кутах квадратної підстави. Б., як правило, прорізаний витягнутими вікнами, а
зовні може бути оформлений аркатурним або аркатурно-колончастим поясом та
іншим архітектурним декором. Б. часто вживається в архітектурі купольних
християнських церков, особливо православних.
БАРЕЛЬЄФ – вид рельєфної скульптури, в якому опукла частина зображення
виступає над площиною фону менш ніж на половину свого об'єму. Б. –
поширений вид декору архітектурних споруд і творів мистецтва прикладного.
Опукле зображення окремих людських фігур, цілих груп або будь-яких
предметів. Їх роблять з різних матеріалів: виліплюють з глини, висікають з
мармуру або з іншого каменю, вирізають з дерева або відливають з алебастру і
бронзи. Власне Б., тобто низьким рельєфом, називається зображення слабкої
опуклості; зображення великої опуклості називається горельєфом, або високим
рельєфом. Зазвичай різницю між ними визначають так: якщо фігури виступають
менш ніж на половину від своєї товщини – то це Б.; якщо вони виступають на
половину від своєї товщини або більше, то це – горельєф. Використання Б. ми
бачимо в глибокій старовині й майже всюди на Стародавньому Сході: в Індії,
Ассирії та Персії, де вони досягають іноді колосальних розмірів, у Єгипті, в
древній Америці та ін., в середньовічному і в новому європейському мистецтві. У
давньогрецькому і римському мистецтві улюбленим місцем для Б. були
фронтони храмів, де тема Б. зазвичай відповідала призначенню храму.
Образотворчі й орнаментальні Б. – поширений вид прикраси архітектурних
споруд і декоративних виробів. Барельєфні зображення зазвичай поміщають
також на постаментах пам'ятників, стелах, меморіальних дошках, монетах,
медалях та ін.
БАРОКО – стиль в архітектурі та мистецтві Європи наприкінці XVI – в середині
XVIII ст. Архітектура Б. характеризується динамізмом та декоративністю споруд,
переважанням у планах і фасадах складних криволінійних форм, перебільшеною
пластикою фасадів, великою кількістю рельєфних прикрас, підкресленими
ефектами світлотіні та кольору, поєднанням архітектурних форм з декоративним
мистецтвом і скульптурою. У період поширення Б. створено грандіозні міські,
палацові та паркові ансамблі. Особливим шляхом розвивалося Б. в Україні.
Розквіт стилю тут припадає на 40-50-і рр. XVIII ст. Плани та об'єми композиції
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будинків відрізняються простотою і структурністю. Декоративні елементи
включають переважно архітектурні мотиви й орнаментальне ліплення. На
відміну від західноєвропейської архітектури, фасади монументальних споруд
декорували не каменем, а тиньком з гіпсовими деталями. Контрастні кольори
(синій, лазурно-блакитний з білим, жовтий з білим і т. п.) надавали будинкам
яскравого, мажорного, оптимістичного колориту. У композиції споруд
українського Б. яскраво відображається прагнення до парадності, розвиненої
архітектурної декоративності, розкриття внутрішнього простору. Значне місце в
композиції споруд займали численні колони, напівколони, пілястри, карнизи і
пояси, вигадливі фронтони. В обрамленні будинків широко використовувалися
ліпні орнаменти з яскравим розфарбовуванням, кераміки і майоліки, мальовничі
композиції.
БАТЬКІВСЬКА СУБОТА – дні особливого загальноцерковного поминання
померлих. Батьківськими встановлено суботи перед м’ясопусною неділею і перед
святом Тройці (вони також називаються вселенськими).
БАТЬКО ХРЕЩЕНИЙ – вірний, що бере участь у таїнстві Хрещення й вступає
з охрещуваним у зв'язок духовної спорідненості (батьківства); заст.
восприємник.
БЕЗСРІБНИК – святий, який роздав усе своє майно і жив, не приймаючи
грошей. Серед Б. особливе місце займають цілителі-безсрібники, святі, які за
життя були лікарями і лікували людей безплатно або по смерті прославилися
особливим даром чудотворення (св. безсрібники і чудотворці Косьма і Даміан,
Кир та Іоанн, Пантелеймон та Єрмолай, Самсон і Діомід, Фотій і Аникита). На
проскомидії в честь них виймається особлива частинка з третьої просфори (сьома
часточка за рахунком у дев’ятичинній просфорі). Також Б. поминають окремим
списком на літійних проханнях, на молитвах соборування, малого освячення
води та ін. Останній прославлений святий, в житті якого є елементи безсрібництва – святитель Лука Кримський.
БІБЛІЯ (грец. τά βιβιλία, βιβλία – збірка книг) – звід книг, що утворюють
Священне Писання християнства. Складається з двох частин: Старого і Нового
Завітів. Перша її частина (Старий Завіт) вважається священною також в
іудействі. В Біблії викладено основи іудейського і християнського світогляду та
віровчення. Використовується у богослужбовій і богословській практиці
християнства та іудаїзму. Мовами Б. є давньоєврейська та арамейська у Старому
Завіті та грецька (койне) у Новому Завіті. Найдавнішими перекладами Б. є
грецький переклад Септуагінта (ІІ ст. до Р.Х.), латинський Ветус Латіна і
Вульгата (ІІІ–IV ст. після Р.Х.). До України Священне Писання прийшло у X ст.
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у т. зв. церковнослов'янській мові, але то не була вся Біблія, а тільки Новий Завіт,
а з нього Євангеліє (найстаріший текст з 1092 р. переховується в
Рум'янцевському музеї в Москві, далі – Бучацьке з XIV ст., переховувалося в
монастирі оо. Василіян у Львові) та окремі твори Старого Завіту (головно
Псалтиря). Першою друкованою книгою зі Святого Письма був у нас Апостол,
видання Івана Федорова (Львів, 1574 р.), а першим виданням всього Святого
Письма була Острозька Біблія 1581 року. У XVI ст. реформаційні впливи із
Заходу посилили в українському народі прагнення читати Св. Письмо живою
зрозумілою мовою. Тоді й з’явилися перші переклади Євангелія на живу народну
мову. З того часу маємо три переклади святого Євангелія – ченця Григорія,
архімандрита Пересопницького монастиря на Волині, далі Василя Тяпинського і
Валентина Нагалевського. З них найцінніша пам'ятка «Пересопницьке
Євангеліє» 1561 р. Перекладач чернець Григорій так і зазначив, що переклад з
болгарської мови на українську зроблено «для ліпшого вирозуміння люду
християнського посполитого». У XVII ст. процес ународовлення текстів Святого
Письма до деякої міри був загальмований в Україні внаслідок панування в
тодішній школі латинської схоластики. І незважаючи на те, в катехізисі
митрополита Петра Могили тексти Св. Письма наводяться українською мовою.
Становище погіршало наприкінці XVII ст., коли Українська Православна Церква
була підпорядкована Московській патріархії (1685 р.). Російський уряд почав
вбачати в ужитку української мови в церковних книгах вияв українського
сепаратизму, і тому заборонено друк церковних книжок, що відрізнялися б будьчим від московських. А в XVIII ст. за Катерини II запроваджено по школах і
церквах України московську вимову церковнослов'янських текстів. Але в XIX ст.
Григорій Квітка в Харкові, Маркіян Шашкевич на Галичині майже одночасно
починають перекладати витяги з Св. Письма Нового 3авіту на українську мову.
Видатна праця XIX ст. – переклад Євангелія й Діянь Апостольських, що його
зробив Пилип Морачевський, інспектор ліцею на Чернігівщині. Його переклад
Євангелія побачив світ у 1906 р. Текст перекладу зредагував єпископ
Подільський Парфеній. У 1936 році Святий Синод Православної Церкви Польщі
видав Євангеліє, в тій же редакції, як велике Напрестольне. Український
письменник Пантелеймон Куліш, православний, разом з українським ученим
Іваном Пулюєм, греко-католиком, спільними силами перекладають майже весь
кодекс Біблії. Право власності на переклад здобуло Британське Біблійне
Товариство, яке вперше видало Біблію українською мовою в 1903 році. «Святе
Письмо Старого і Нового Завіту» перекладено католицьким священиком Іваном
Хоменком і видано в Римі у видавництві Василіян 1957 року. В 1955 р.
митрополит Іларіон закінчив увесь переклад Біблії для Британського Біблійного
Товариства. Біблія перекладу О. Бачинського видавалась як «Новий Завіт» і
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«Псалтирь» (Львів, 1903 р.), а також як «Святе Письмо Старого і Нового Завіту»
(1900–1908 рр.) церковнослов'янським текстом з поясненням Іоанна
Бартошевського. 2004 р. переклад українською мовою російської Синодальної
Біблії здійснено під керівництвом Патріарха УПЦ КП Філарета. 2011 р. вийшов
друкований варіант Нової Біблії архімандрита Рафаїла Турконяка. Нині Б. в
цілому або її окремі книги перекладені майже всіма мовами світу.
БІСИ (грец. δαίμων) – у грецькому перекладі Септуагінти (LХХ) слово «демон»
використовується для передання єврейських слів у таких місцях Старого Завіту
(Пс. 94,3; Втор. 32,17; Пс. 90,6). У Новому Завіті цей термін використовується
кілька разів у значенні язичницьких богів або ідолів взагалі (Діян. 17,18; 1Кор.
10,20), позначає злих духів, або дияволів, які хоч і вірують і тремтять (Як. 2,19),
визнають Ісуса Христа як Сина Божого (Мф. 8,29), але є слугами свого князя
бісівського (Мф. 12,24).
БІЧНИЙ ВІВТАР – мала церква або каплиця із своїм престолом, прибудована
до основної споруди православного храму з півдня або півночі чи влаштована у
його бокових навах, хорах або у західній частині. Бічний вівтар був, як правило,
безстовпним, з єдиним нерозчленованим внутрішнім простором, іноді з
виступаючою апсидою. Бічний вівтар влаштовують для того, щоб в один день
(наприклад, у великі свята або у неділю) в одному храмі можна було здійснювати
кілька літургій (за кількістю прибудов), тому в Православній Церкві прийнято
здійснювати не більше однієї літургії в один день на одному престолі (так само
як і священик не може здійснювати більше однієї літургії в день).
БЛАГОВІРНИЙ (грец. ενσεβής) – лик православних святих із монархів, які
прославлені Церквою за праведне життя. Православна Церква молитовно згадує
15 травня перенесення мощів благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба
(1072 і 1115); Ярослава Мудрого (1054); Костянтина Острозького (1608);
Володимира-Івана Васильковича (1028) та ін.
БЛАГОВІСТ – 1. Дзвоніння, при якому розмірено ударяють в один дзвін,
сповіщаючи вірних про початок богослужіння. 2. Найбільший дзвін на церковній
дзвіниці.
Благовіст звичайний – благовіст, який здійснюють великим дзвоном протягом
усього літургійного року, крім Великого посту;
благовіст пісний – благовіст, який здійснюють малим дзвоном в усі дні
Великого посту, крім неділь;
благовіст частий – те саме, що благовіст звичайний.
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БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ – християнське свято, яке
відзначають 25 березня (7 квітня за н. ст.). Належить до дванадесятих свят. Свято
встановлено на честь повідомлення Діві Марії через архангела Гавриїла «благої
вісті» (звідси назва свята) про народження в майбутньому у неї Божого Сина, який
стане Спасителем людства. У руках архангел тримав білу лілію – символ чистоти і
непорочності, яка зображена на всіх іконах Б. А ще Б. дає початок низці таїнств у
житті Ісуса Христа і Діви Марії. Святкування Б. встановлено Церквою у IV ст.
після того, коли почали відзначати Різдво Христове як окреме свято. Дату Б.
встановили, відрахувавши 9 місяців від Різдва. Крім того, Святі Отці Церкви
пояснюють дату Б. ще й тим, що Бог сотворив чоловіка в день 25 березня (ст. ст.).
Крайні строки, з якими збігається Благовіщення, – четвер 3-го тижня Великого
посту та середа Пасхального тижня (за Юліанським календарем). Відповідно до
значення цього дня церковне святкування Б. не скасовується, навіть якщо свято
припадає на Великдень; піст заради нього послаблюється. Залежно від дня, на який
припадає це свято, воно може тривати 3 дні або 1 день. У Назареті, на тому місці,
де Архангел Гавриїл благовістив Діву Марію, побудовано храм в пам'ять Б. У
Києво-Печерській лаврі одним із найдавніших храмів є Благовіщенська церква, що
на Дальніх печерах. Сюжети Б. також розміщені в інтер'єрах та іконах лаврських
церков: Спаса на Берестовому та Трапезній. У фондах заповідника зберігається
чимало ікон, присвячених цьому святу.
БЛАГОДАТЬ (грец. χάρις; лат. gratix – дар) – вищий дар, непоясненний
жодними словами. Як Бог недосяжний, так і не може бути пізнана по своїй суті Б.
Святого Духа. Б. є внутрішньою Божественною силою в самій людині. За
ранньохристиянськими поглядами Б. постає як невичерпна Божественна милість
і сила, енергія, яку Бог дарує вірним, що можливе через сходження Святого Духа.
Вона виконує Промисел Божий щодо спасіння людини. З розвитком богословської думки та аскетичного досвіду Б. розуміють і як таку духовну силу, яка здатна
не просто очистити людину від гріха, а й обожити її. Шлях до спасіння пролягає
через гармонійну взаємодію людської свободи і божественної Б. За енергійним
богослов’ям ісихазму Б. нетварна і божественна за своєю природою. Вона –
енергія або походження єдиної природи Божої; вона є самим Божеством (θεοτης)
в розумінні Своєї невимовної відмінності від сущності для сповіщення творінню,
яке в результаті обожується.
БЛАГОСЛОВЕННІ – тропарі, присвячені Воскресінню Христовому, які
співають на утрені у неділю протягом всього року, крім свят Пасхи,
П’ятидесятниці, Входу Господнього в Єрусалим і першої неділі після Пасхи.
Назва походить від перших слів приспіву до тропарів – «Благословен єси
Господи, навчи мене оправданням Твоїм».

– 245 –

_____________________________________________ Андріївський вісник
БЛАГОСЛОВЕННЯ – 1. Виголос священика або архієрея, яким розпочинається
богослужіння. Розрізняють виголоси: літургійний («Благословенне царство…»;
цим виголосом також розпочинаються Чин Хрещення і Чин Вінчання),
Всенічного бдіння («Слава Святій…») і звичайний («Благословен Бог наш…»;
перед рештою богослужінь). 2. Благословення хресним знаменням віруючих, яке
звершує священик або архієрей у визначений момент богослужіння з виголосом
«Мир усім». 3. Отримання благословення – форма вітання при зустрічі зі
священнослужителем; молитовне побажання благоденства, довголіття людині;
батьківське благословення – хрестоподібне осінення іконою (наприклад,
нареченого і нареченої їхніми батьками перед вінчанням).
БЛАГОЧИННИЙ – адміністративно-судова посада православного духовенства.
У першій половині ХІХ ст. при єпархіальному управлінні було утворено посаду Б
за прикладом періодевтів древньої вселенської Церкви, який мав повноваження
колишніх десятників (деканів) і попівських старост.
БЛАЖЕННИЙ (грец. Μακάριος, лат. beatus – блаженний, щасливий,
благоденствений, багатий). Ці грецькі терміни, що вживаються в декількох
значеннях, виражають переважно релігійно-моральний аспект даних станів. 1. В
античному (язичницькому) світі Б. зазвичай іменуються боги (постійний епітет у
Гомера), тому що вони втілюють мрію людини про щастя, а також люди, які
уподібнюються богам. Звідси міфологічний топонім: «Острови блаженних» –
місцеперебування душ прославлених героїв (Гесіод). 2. У сучасній православній
церковній термінології Б. – титул глав деяких Церков: патріархів, архієпископів
(у грецькій традиції архієпископ за рангом вищий від митрополита) і
митрополитів. 3. У давнину Б. також іменували святих, «які потай догодили
Богові», і тих, чия святість підтверджена переважно свідченням інших людей.
4. У Древній Русі Б. стали називати святих з розряду юродивих. 5. Крім того, в
церковних молитвах Б. іменуються також покійні добродії і вищі духовні особи.
6. Б. (лат. beatus) – прийняте в побуті іменування ряду святих Церкви,
насамперед Римо-Католицької, в тих випадках, коли шанування їм встановилося
до поділу Церков (1054 р.) і вони включені в православні святці (Блаженний
Августин, єп. Іппонійський, † 430; преподобний Ієронім Блаженний, Стридонський, † 420, – їхня пам'ять 15/28 червня). У самій Католицькій Церкві термін Б.
додається до святого на першому етапі його канонізації.
БЛАЖЕННІ – молитвослов'я, що складається з євангельських віршів (Мф. 5: 312; «Блаженні убогі духом ...»). Співається у третьому антифоні на Літургії в
неділю й деякі зі свят або на зображальних і деяких інших службах.
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БОГ – вища Істота, Творець усього видимого і невидимого, Дух; у Старому
Завіті (Торі) Бог найменований багатьма іменами, що виражають Його сущність,
діяльність, властивості й атрибути (наприклад, Ел, Еліон, Елоаг, Елогім, Шаддай,
Адонай, Саваоф), також має ім'я Ієгова або Ягве. В слов'янських мовах Його
називають також Сущим, Всевишнім, Предвічним, Єдиним та ін. Християни
вірують у Б. Єдиного у Трьох іпостасях (Особах) – Бог-Отець, Бог-Син і Бог-Дух
Святий. Отець – нерожденний, Син – предвічно народжується від Отця, Дух
Святий – предвічно походить від Отця.
БОГОГЛАСНИК – збірник духовних пісень, що були покладені на ноти і
використовувались під час або поза богослужінням вірними. Такі збірники
з’явились у ХVІІ–ХVІІІ ст. на Волині, в Збужжі, Холмщині, Підляшші та ін. У
них вміщувались піснеспіви святам, Богородиці та ін.; ці пісні – псалми, канти –
мають часто народний характер, наближаються за змістом до псалмів Давидових.
У середині ХІХ ст. з боку російської влади та Церкви Б. підлягали гонінню і
відбирались у народу. Однак і до сьогодні цей жанр церковної піснетворчості
надзвичайно розповсюджений в Україні та всіма досить улюблений.
БОГОРОДИЦЯ, МАТІР БОЖА, ЦАРИЦЯ НЕБЕСНА – у християн Діва
Марія, Матір Ісуса Христа Сина Божого, котра під дією Духа Святого непорочно
зачала і народила Його для виконання Божественного домобудівництва спасіння
людства. Офіційне визнання Діви Марії як Б. відбулось на ІІІ Вселенському
соборі 431 р. Б. присвячено багато релігійних свят, ікон. В Україні Б. здавна
вважалася заступницею перед Богом, покровителькою вірних.
БОГОРОДИЧНИЙ (грец. θεοτοκιον) – піснеспів на честь Божої Матері. Так
називається заключна стихира кожної групи стихир, яка завжди співається після
«І нині…» і містить прославлення Божої Матері. Тільки в дні великих свят
замість Богородичного співається на «Слава… І нині…» стихира свята. Б., який
містить одночасно з прославленням Богоматері догмат про втілення від Неї Сина
Божого або говорить про єднання в Ісусі Христі двох природ – Божественної і
людської – незлитно і нероздільно або розповідає про щось інше стосовно
Боголюдства Христового – називається догматиком і означає постанову, вчення,
догмат. Таку назву має Б., який є заключним після стихир на «Господи,
взиваю…» на всенічному бдінні: а) у недільні дні; б) служби з великим славослов’ям та вище; в) у дні віддання гласу. Автором «догматиків» вважається преп.
Іоанн Дамаскін. Всього їх 8, за числом 8 гласів. Число стихир буває різним, у
зв’язку із ступенем урочистості свята: 10, 8, 6 і 4. Це позначається в
богослужбових книгах спеціальною позначкою: стихири на 10, стихири на 8 і
т. п. Вказівки на ці цифри є дуже практичними і важливими для правильної
побудови богослужіння, що визначає число стихів псалма, які повинні співатися

– 247 –

_____________________________________________ Андріївський вісник
перед стихирою. Спочатку співається відповідний за рахунком стих псалма, а за
ним і сама стихира. При цьому, якщо стихир не вистачає, вони можуть повторюватися двічі або навіть і тричі, що інколи прямо позначається в богослужбових
книгах після стихири словами «двічі» або «тричі».
БОГОСЛУЖБОВІ КНИГИ – книги для здійснення богослужінь, містять
чинопослідування служб і богослужбові (статутні) вказівки. Поділяються на
священно-богослужбові та церковно-богослужбові. До перших відносяться
книги, запозичені з Біблії (Євангеліє, Апостол і Псалтир); до других – книги,
складені на підставі Святого Письма і Священного Передання Отцями і
вчителями Церкви (Служебник, Часослов, Октоїх, Мінея Місячна, Мінея
Загальна, Мінея Святкова, Тріодь Постова, Тріодь Цвітна, Типікон (або Устав),
Ірмологій, Требник, Книга молебних співів).
БОГОСЛУЖБОВІ КОЛА – певна повторювана послідовність богослужінь або
складових їхніх молитов. Поділяються на: добове, тижневе або седмичне, річне
(рухоме і нерухоме). Чинопослідування богослужінь містяться в богослужбових
книгах; богослужіння добового богослужбового кола містяться в Часослові,
седмичного – в Октоїху, річного – в Мінеї (рухомого – в Тріоді). З'єднання
рухомого і нерухомого річних богослужбових кіл здійснюється за допомогою
Маркових глав (названих за іменем їхнього укладача монаха Марка).
БОГОСЛУЖІННЯ – зовнішнє вираження релігійної віри у молитвах, жертвах і
обрядах різного виду; у зовнішньому висловлює внутрішній зміст самої віри і
релігійний стан душі; служіння, або служба Богу, що складається з читання та
співу молитов, читання Святого Письма, обрядів, здійснюваних за певним чином
(порядком), на чолі зі священнослужителем. Обряди при Б. є зовнішнім
вираженням віри. Через Б. православні християни входять у таємниче
спілкування з Богом, шляхом вчинення таїнств, і саме найважливішого з них –
таїнства Причастя (Євхаристії), таїнство з'єднання людини з Богом і отримують
від Бога благодатні сили для праведного життя. Метою Б. також є навчити
віруючих вчення Христового і спонукати їх до молитви, покаяння і подяки
Богові. Православне Б. дуже символічне, жодної дії не відбувається «для краси»,
в усьому є глибокий зміст, не зрозумілий випадковим відвідувачам. У міру
вивчення складу і уставу служби приходить розуміння глибини, сенсу і величі
богослужбових дій. Усі церковні Б. діляться на три кола: добове, тижневе і річне.
Богослужбовий церковний рік починається 1 вересня за старим стилем, а все
річне коло Б. будується в залежності від свята Пасхи.
БОГОЯ́ВЛЕННЯ
ГОСПОДНЄ;
ХРЕ́ЩЕННЯ
ГОСПОДНЄ;
розм.
ВОДО́ХРЕ́ЩА; ЙОРДА́Н – одне з 12 найголовніших (дванадесятих) свят.
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Встановлено на честь хрещення Ісуса Христа та явлення Бога в трьох іпостасях –
Отця, Сина і Святого Духа. Про цю подію розповідають три євангелісти: Мф. 3,
13-17; Мк. 1, 9-11; Лк. 3, 21-22Б. – з'явлення Бога перед людьми. За
євангельською оповіддю, в момент хрещення Ісуса Христа з'явився Святий Дух у
вигляді голуба. Тому християнське свято Хрещення Господнього має назву
Богоявлення. Богоявлення (19 січня) – велике свято різдвяно-новорічного циклу і
третє, після Різдва та Великодня, за значенням у християнському житті.
Досягнувши 30-річного віку, Ісус Христос прийняв хрещення в річці Йордан.
Вийшов на берег, а з небес йому почувся голос Бога-Отця, який назвав Ісуса
своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси назва – Б.
Православні та греко-католики вважають, що саме це свято засвідчує таємницю
Святої Тройці. Адже в цей день, за християнським вченням, з'явився Бог у трьох
іпостасях: Бог-Отець – в голосі, Син Божий – у плоті, Дух Святий – у вигляді
голуба. Вважається, що на Водохреща вода набуває цілющих властивостей і
зберігає їх протягом року. Тому в цей день у всіх містах і селах в церквах
освячують воду. Її дають пити хворим, нею освячують храми, будинки та ін. За
давньою традицією, церемонія освячення води відбувалася просто неба, на
берегах річок, ставків, озер. Ще напередодні Йордана вирубують із річкового
льоду великий хрест («Йордан»). Ця традиція нині відроджується, тому в
багатьох селах і містах України на Водохреще церемонія освячення відбувається
біля водойм. У місцевостях, де їх немає, освячують воду на церковних подвір'ях.
Напередодні Водохреща святкується третя кутя, яку називають "голодною".
Протягом дня віруючі нічого не їдять – постують. Сідають вечеряти, коли на небі
зійде вечірня зоря.
БОЖНИЦЯ – в древності дзвіниця, яку ставили там, де немає церкви, або над
могилами спочилих. Через прикрашання іконами вона і отримала назву Б.
(Лаврентіївський літопис під 1109 р., Іпатіївський літопис під 1161 р. і 1149 р.).
Інколи Б. означала богадільню або дім для прийому подорожніх.
БУРСА – 1. Торбинка, в якій переносять дароносицю до дому хворого. 2. У
середньовіччі Б. означала спільну касу будь-якої спільноти чи установи, напр.,
монастиря, братства та ін.; згодом почали використовувати для назви каси
гуртожитку учнів і самого приміщення гуртожитку. Б. називався спеціальний
гуртожиток при Києво-братській школі (згодом Київській Духовній академії).
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