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Православна церква на території Закарпаття має древні традиції. Одна з 

версій поширення християнство на території Закарпаття сягає кирило-

мефодіївських часів (друга половина ІХ століття), місцеві жителі прийняли 

християнство візантійського обряду ще до розділення церкви у 1054 році1.  

На теренах Іршавського району довгий час форпостом православ’я на 

противагу унії був Імстичівський монастир, який було засновано у другій  

половині XVII століття. Виникнення його пов’язане із діяльністю єпископа 

Іоаникія(Зейкана) останнього православного Мукачівського єпископа. До 20-х 

років ХVIII століття Імстичівський монастир продовжував залишатися 

твердинею православ’я на Закарпатті. У 1646 році відбулася Ужгородська унія. 

Довгий час монахи не приймали унії, але в 1727 році вони підкорилися 

мукачівському уніатському єпископу Юрію Бізанцію2. 

Відродження православ’я на Закарпатті розпочалося на початку ХХ 

століття у селі Великі Лучки Мукачівського району та селі Іза Хустського 

району. Цей період пов'язаний з іменем Олександра Кабалюка, який у 1905 

                                                           
1
 Гавриил (Кризина), игумен. Православная Церковь в Закарпатье (век ХХ) / Гавриил 

(Кризина), игумен – Київ, 1999. – С.8. 
2
Фенич В., Цапулич О. Малоберезнянський Свято-Миколаївський монастир та нариси історії 

чину св. Василія Великого на Закарпатті. – Ужгород, 2004. – С.32-35. 



 71 

році приєднався до православ’я і став головним ідеологом цього руху. На 

території Іршавського округу православ’я поширилося на такі села: Ільниця, 

Осій, Білки, Довге, Заднє. 

5 червня 1908 року в Іршаві відбулося судове засідання, присвячене 

питанню православного руху в окрузі. Учасники вирішили, що проти 

православних слід вести боротьбу із залученням державної влади. У 1907 році 

були проведені таємні збори у селі Ільниця, на яких було вирішено відправити 

Олександра Кабалюка на Афон3. 

Над ватажками православного руху були проведені два Мараморош-

Сиготські процеси, на яких були засуджені і представники Іршавського округу. 

Але навіть після цих судових рішень православна церква продовжувала 

зростати. У1925 році з’являється перший у ХХ столітті православний Свято-

Іоанно-Предтеченський монастир у селі Дубрівка Іршавського округу. Засновує 

його ієромонах Феодосій (Боршош)4. А через вісім років було засновано Свято-

Серафимівський скит у селі Заднє(тепер Приборжавське) Іршавського округу, 

які у подальшому стали центрами православної церкви на території 

Іршавського округу. 

В історії Закарпатського краю особливу роль завжди відігравали 

монастирі та ченці, які мешкали в них. Адже вони і до нині є осередками 

культурного розвитку. У них завжди зберігалися найважливіші джерела як 

тодішньої, так і більш ранньої історії краю. Також монахи багато часу 

проводили в молитвах, вивчали різні матеріали, через що монастирі і ставали 

осередками розвитку, навколо яких почали будуватись цілі села. 

Спеціальних досліджень присвячених аналізу джерел з історії 

православних монастирів Іршавщини немає. Джерела цього періоду можна 

розділити на декілька груп. Ми використаємо традиційний підхід групування  

                                                           
3
Данилець Ю. Православна церква на Закарпатті у перший половині ХХ столітті / Ю.Данилець. 

– Ужгород, 2009. – С.62 
4
Роман В. Свято-Іоанно-Предтеченський жіночий монастир у с.Дубрівка Іршавського району. – 

Ужгород, 2013. – С.6. 
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на неопубліковані (архівні документи)та опубліковані джерела(збірники 

документів). 

Важливою й основною групою неопублікованих джерел є архівні 

матеріали. В основному вони представлені фондами Державного архіву 

Закарпатської області. Документи чехословацькогоперіодузнаходяться у м. 

Берегові. В цей період були засновані обидва монастиріІршавського округу. Тут 

ми знаходимо дані про Дубрівськиймонастир,документи, що характеризують 

особовий склад та соціально-економічний стан5. Нами виявлено листи-

прохання ігумена Феодосія про постриг та рукоположення монахів. Досить 

цікаві документи, які стосуються розколу православних священників у період 

т.зв. «савватіївського розколу». Тут подаються листи ігумена Феодосія до 

Міністерства шкільництва та народного просвітництва на підтримку 

архієпископа Савватія6. 

Фонди, які представляють період радянської історії, знаходяться у 

м.Ужгород. Найбільше відомостей ми знаходимо у фонді Р - 1490 

«Уповноважений  Ради у справах релігійних культів при Закарпатському 

облвиконкомі в м.Ужгород». У цьому фонді зберігаються переважно документи 

післявоєнного періоду, але зустрічаємо зразки і 20-х років ХХ століття7. У 

справах подаються щорічні списки братії Свято-Іоанно-Предтеченського 

чоловічого скиту починаючи з 1948 по 1952 рр. Список братії за 1949 р. взагалі є 

цінним, так як в ньому подаються не тільки біографічні дані та рік вступу у 

монастир, а й місце пастирського служіння. Це дає змогу прослідкувати 

подальшу долю ченців. 

                                                           
5
ДАЗО – Ф.Р. – 21. – Оп. 9. – Спр.986 (Списки членів жіночих і чоловічих православних 

монастирів на Підкарпатській Русі і переписка про майновий стан монастирів).   
6
ДАЗО – Ф.Р. – 21. – Оп. 16. – Спр. 63. – На 145 арк.(Документи про розкол православних 

священників Підкарпатської Русі на прихильників празького православного архієпископа 

Савватія та прихильників православної Мукачівської єпархії, що визнавала юрисдикцію св.. 

Синоду Сербської православної церкви.) 
7
ДАЗО. – Ф.Р. – 1490. – Оп.4д. – Спр.17. – На 57 арк. 
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Не менш важливі документи про діяльність православного чернецтва та 

монастирів Іршавського району знаходяться в поточному архіві Мукачівської 

православної єпархії в м.Мукачево. У цьому архіві містяться документ-прохання 

ігумена Феодосія (Боршоша) до архієпископа Савватія про дозвіл на 

будівництво чоловічого скиту. Тут же зберігається і відповідь архієпископа 

Савватія (Врабець) на це прохання, у якій архієрей дає дозвіл на будівництво 

православної церкви і при ній будинку, призначеного для монастиря8.  

Документи, які знаходяться у єпархіальному архіві, лише тепер починають 

описуватися та систематизовуватися.  

Нами були використані матеріали, які стосуються чернецтва та 

монастирів на Іршавщині. Це статистичні відомості, урядові розпорядження, 

звіти, листи, укази та документи в яких представлена соціально-економічна 

історія монастирів.Зокрема слід виділити «Особову справу ігумена Феодосія 

(Боршош Г.Г.)». У названій справі містяться важливі біографічні дані про життя 

засновника православного монастиря у с. Дубрівка, автобіографія, укази 

єпископів, довідки, звіти9. 

Важливим для нашої теми є документ, в якому йдеться про ліквідацію 

Дубрівського монастиря. 8 вересня 1952 року правлячий архієрей Мукачівсько-

Ужгородської єпархії єпископ Іларіоня (Кочергін) видає наказ, згідно якого 

Свято-Іоанно-Предтеченський скит с.Дубрівка ліквідовується і припусується до 

парафіальної церкви цього ж села, як філіал храму. Ігумена Феодосія 

(Боршоша) призначено виконувати обов’язки настоятеля парафіяльного храму 

с.Дубрівка10. Цей документ поклав край існуванню одного з двох православних 

монастирів Іршавського району.   

Також цінні архівні документи зберігаються у власному архіві історика-

краєзнавця Андрія Світлинця. Зокрема це прохання ієромонаха Гермогена до 

                                                           
8
Савватій (Врабец), архієпископ. Повідомлення ігумену Феодосію (Боршош) про побудову 

чоловічого скита в с. Дубрівка, від 20.02.1925р. – на 1 аркуші. // Архів Мукачівської єпархії. 
9
Особова справа ігумена Феодосія (Боршош Г.Г.) // Архів Мукачівської єпархії. 

10
 ДАЗО. – Ф.Р. – 1490. – Оп.4д. – Спр.17. – Арк.75. 



 74 

архієпископа Савватія про дозвіл на будівництво скиту у селі Заднє, відповідь 

архієпископа про дозвіл будівництва. Тут же архієрей дає пораду настоятелю, 

що влада може не дозволити побудувати каплицю, краще хай він збудує 

будинок-келію, яку можуть використовувати для молитви11. 

Обмежена кількість інформація знаходиться у поточних архівах Свято-

Іоанно-Предтеченського жіночого монастиря у с. Дубрівка та Свято-

Серафимівського жіночого монастиря у с. Приборжавське. Зокрема це особові 

справи ігумень1213, духівників, списки сестер, укази, звіти.  

У особовій справі ігумені Феодосії (Марфинець Агафія Іллівна), 

знаходяться біографічні дані, документи зібрані ігуменею для відновлення 

монастиря у селі Приборжавське, архієрейські укази, грамоти та 

розпорядження про передачу будівлі Свято-Іоанно-Предтеченського монастиря 

у селі Дубрівка. 

Документи, які характеризують новітній період існування чернецтва та 

монастирів, зберігаються у поточному архіві Свято-Іоанно-Предтеченського 

жіночого монастиря у с.Дубрівка та Свято-Серафимівського жіночого 

монастиря у с.Приборжавське. Зокрема декілька документів розкривають 

передачу комплексу будівель колишнього Свято-Серафимівського монастиря 

єпархіальному управлінню. Один з документів подає інформацію, в якій 

йдеться про звернення Патріарха Московського і Всієї Русі Алексія ІІ та рішення 

Закарпатської обласної Ради народних депутатів, в якому просять підтримати 

рішення про передачу комплексу будівель Свято-Серафимівського монастиря в 

селі Приборжавське Іршавського району Закарпатської області для відновлення 

                                                           
11

 Документ від 29.11-12.12. 1938 року // ІєромонахГермоген (Скунзяк) // Особистий архів 

А.Світлинця. 
12
Особова  справа ігумені Феодосії (Марфинець) // Поточний архів Свято-Іоанно-

Предтеченського жіночого монастиря у с.Дубрівка Іршавського району. 
13
Особова справа ігумені Любові(Дацьо) // Поточний архів Свято-Серафимівського жіночого 

монастиря у с.Приборжавське Іршавського району. 
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жіночого монастиря14. Рішення було підтримано Радою по справам релігії при 

Раді Міністрів СРСР, після чого монастир став повноправним власником 

території та майна. 

У поточному архіві Свято-Іоанно-Предтеченського жіночого монастиря 

зберігається документ в якому вказується, що рішенням від 21 листопада 1996 

року за № 704 Іршавська РДА надає дозвіл жіночому монастирю святого 

Серафима Саровського села Приборжавське на відкриття скиту в наявному 

приміщення колишнього монастиря в селі Дубрівка Іршавського району15. 

До опублікованих джерел слід віднести Журнали Священного Синоду 

Української Православної Церкви, які представлені на офіційному сайті 

Київської митрополії  в яких подаються відомості про вирішення сучасних 

питань життя ченців та монастирів. Журнал № 60 від 23 грудня 2010 року, 

описує рапорт Преосвященного Феодора, архієпископа Мукачівського і 

Ужгородського рішення про затвердження настоятель кою Свято-Іоанно-

Предтеченського жіночого монастиря, що в с. ДубрівкаІршавського району 

Закарпатської області, монахині Серафими (Готри) з возведенням в сан ігумені 

та возложенням наперсного хреста за посадою, рішення Священним Синодом 

було підтримано16. 

На початку 2000-х років на території Іршавського району з’являється ряд 

нових православних монастирів: Свято-Введенський жіночий монастир у селі 

Кушниця, Свято-Іоанно-Богословський чоловічий монастир у селі Сільце, 

Свято-Пантелеймонівський жіночий монастир у селі Осій, Свято-Георгіївський 

чоловічий монастир у селі Заболотне. 

                                                           
14
Виписка із протокола № 17 від 08 жовтня 1990 року (Ради по справам релігій при 

Міністерстві СРСР) // Поточний архів Свято-Серафимівського жіночого монастиря у 

с.Приборжавське Іршавського району. 
15
Рішення Іршавської РДА від 21 листопада 1996 року // Поточний архів Свято-Іоанно-

Предтеченського жіночого монастиря у с.Дубрівка Іршавського району. 
16
Журнал Священного Синоду УПЦ №60 від 23 грудня 2010 року //http://orthodox.org. 

ua/article/zhurnali-zas%D1%96dannya-svyashchennogo-sinodu-ukra%D1%97nsko%D1%97-

pravoslavno%D1%97-tserkvi-v%D1%96d-23-grudnya-2010[останній візит 22.03.2015] 
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Офіційні документи, які підтверджують створення монастирів та 

призначення настоятельниць та намісників, зберігаються у Мукачівській 

православній єпархії, поточних архівах монастирів та на сайті Київської 

Митрополії, де представлені журнали Священного Синоду Української 

Православної Церкви. 

Зокрема Свято-Введенський жіночий монастир у селі Кушниця 

заснований у 1998 році, а офіційне відкриття відбулося 23 квітня 2002 року, 

підтвердженням цьому є  Журнал №15 рішення Священного Синоду УПЦ, у 

якому йдеться про рапорт єпископа Мукачівського та Ужгородського Агапіта 

(Бевцика) про відкриття Свято-Введенський жіночий монастир у селі Кушниця 

та призначення настоятелькою монахині Сусанни (Григи) з возведенням її в сан 

ігумені17. 

У поточному архіві цього ж монастиря зберігається важливе джерело, яке 

характеризує створення монастиря та його існування протягом перших 4 років. 

Цим джерелом являються спогади теперішньої ігумені монастиря ігумені 

Сусанни (Григи). У спогадах ігуменя розповідає, як вона протягом трьох років 

бачила один і той же сон, у якому височіла гора на околиці рідного села, а 14 

жовтня  1996 року ще й почула голос Божої Матері: “Вставай! Йди! Будуй 

монастир!”. Тоді,  уже немолода монахиня (60 років), повертається з Свято-

Різдва-Богородичиного монастиря села Липча, в Кушницю, до своїх родичів з 

пропозицією заснувати жіночий монастир. Згодом до неї приєдналася  

монахиня  Февронія (Барна).  Першими кроками був збір коштів  від 

односельчан  та родичів. Отримавши підтримку багатьох жителів села  та 

родичів вони звернулися до місцевої влади  про виділення  земельної ділянки 

на горі «Бритвінок», яку монахиня так часто бачила  у своїх снах18. 
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Витяг з Журналу № 15Священного Синоду УПЦ від 23 квітня 2002 року // 

http://monasteries.org.ua/synod/vytyagy/2010/23-04/journal15.html [останній візит 22.03.2015] 
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У архіві Свято-Пантелеймонівського жіночого монастиря містяться 

документи, які характеризують існування монастиря протягом перших 5 років 

існування як Свято-Пантелеймонівського храму. Багато інформації про 

засновника протоієрея Георгія Петровція, про подальше існування церкви, 

перетворення її на чоловічий монастир 26 липня 2005 року, затвердження 

намісника архімандрита Петра (Прядка). Ці дані підтверджуються Журналом 

№ 14 Священного Синоду УПЦ19 .З часом архімандрит Петро (Прядко) за 

власним бажанням залишив монастир та перейшов у клір Северодонецької 

єпархії. В монастир був призначений новий намісник – ієромонах Євфімій 

(Стрипський). Про це ми дізнаємося з Журналу Священного Синоду УПЦ №13 

від 18 квітня 2008 року20. 

В подальшому Свято-Пантелеймонівську обитель було реорганізовано на 

жіночий монастир. Документи,  що підтверджують цей факт, знаходяться у 

поточному архіві даного монастиря. Серед них – указ 

Високопреосвященнійшого Феодора, керуючого Мукачівською православною 

єпархією, в якому йдеться про призначення насельниці Свято-Успенського 

жіночого монастиря у селі Домбоки Мукачівського району інокині Сергії 

(Марційчук), в.о  настоятельниці новоствореного жіночого монастиря21. 

Непростий історичний розвиток й у Свято-Іоанно-Богословського 

чоловічого монастиря у селі Сільце. Основні документи, за якими можна 

дослідити діяльність монастиря у перші роки його існування представлені в 

поточному архіві монастиря, єпархіальному управлінні та на офіційному сайті 

Київської митрополії. Саме тут розміщені Журнали Священного Синоду УПЦ. 

В одному з них, за № 29 від 28 травня 2010 року йдеться про рапорт 
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 Журнал  Священного Синоду УПЦ №14 від 26 липня 2005 року   // http://archiv.orthodox.org. 

ua/ page-2060.html [останній візит 22.03.2015] 
20
Журнал  Священного Синоду УПЦ №13 від 18 квітня 2008 року //http://orthodox.org.ua/ru 

/svyashhennyy_ sinod /2008/04/21/2932.html [останній візит 22.03.2015] 
21
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архієпископа Феодора, керуючого Мукачівської єпархії  про створення 

чоловічого монастиря у селі Сільце. Члени Синоду підтримали клопотання 22. 

Останнім на теренах Іршавського району було створено Свято-

Георгіївський чоловічий монастир у селі Заболотнє. Інформація  про діяльність 

монастиря у перші роки його існування міститься у поточному архіві даного 

монастиря. Документи про офіційне відкриття чоловічого монастиря та 

призначення намісником ігумена Серафима (Вегеш) представлені на сайті 

Київської Митрополії, зокрема у Журналі №28 від 28 травня 2010 року 

Священного Синоду УПЦ23 . 

Про повсякденне життя чернецтва можна дізнатися з офіційного сайту 

Мукачівської православної єпархії. Тут можна простежити престольні 

святкування монастирів, відвідування обителей керуючим єпархією, збори 

намісників та настоятельниць монастирів, освячення храмів, постриг сестер та 

братії монастирів. 

Отже, основними джерелами по дослідженню історії православного 

чернецтва та монастирів на Іршавщині є архівні дані. Вони зосереджені в 

основному у фондах ДАЗО та у меншій мірі, у поточному архіві Мукачівської 

Православної єпархії. Цей пласт ще слабо опрацьований, але носить важливе 

значення для дослідника. У цілому, якщо розглядати всі документи то вони 

являються комплексом, за допомогою якого можна дослідити розвиток та 

існування православного чернецтва і монастирів на території Іршавського 

району, їхній зв'язок з населенням, владою. 
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