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10 Наукові записки БІНДЦ №5, 2018

Вступне слово

Науковий збірник, який ви тримаєте в руках, є ювілейним! 8 вересня 
2018 року виповнюється 10 років Богословсько-історичному науково-до-
слідному центру імені архімандрита Василія (Проніна). Завдяки цьому 
проекту, Мукачівська Православна єпархія УПЦ, не лише отримала пер-
ший у своїй історії локаційний центр, де вивчається теологія, історія, 
культура і церковна спадщина єпархії, але й почали реалізовуватися дов-
гоочікувані бажання кліру та мирян мати на Закарпатті окрему наукову 
установу. Науковий центр, який не лише б інтелектуально формував ду-
ховенство та паству, а й порушував «богословську тишу», якою огорнуло 
Мукачівську єпархію ХХ століття. Складний період, з його лихоліттями 
світових воєн, голодомору та комунізму, не давав змоги артикулювати 
своє богословсько-еклезіяльне бачення. Без повноцінного, актуалізованого 
входження в міжнародне богословське співтовариство, без діалогу з розло-
гою сім’єю акредитованих богословських факультетів, навряд чи можливе 
створення самобутньої школи богословської та історичної думки. Сьогод-
ні, завдяки цьому проекту, ми маємо можливість давати інтелектуаль-
ну відповідь на виклики українського контексту. Ми служимо потребам 
Церкви і суспільства, а також ділимося своїми здобутками зі Вселенською 
Церквою.

П’ятий випуск «Наукових записок» – це теж своєрідний ювілей ти-
танічної та кропіткої роботи наукових співробітників. Нині нас не поки-
дає мрія, щоб ця річниця не обмежувалася лише конфесійним науковим 
простором Православної Церкви, але включала інші Церкви Закарпаття 
та України. Адже, наукова місія, яку здійснює БІНДЦ, вже давно вийшла 
за межі конфесійності, у постконфесійний простір спільних для всіх хри-
стиян проблем і викликів. 

Науковий ритм 2017 року нам задала чергова наукова подія. 4 жовтня 
2017 року з благословення Блаженнійшого Онуфрія, митрополита Київсь-
кого і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви у 
Мукачеві була проведена Міжнародна наукова конференція, присвячена 
140-річчю від дня народження та 70-річчю від дня смерті православного
святого Закарпаття: «Життя та благословенні труди преподобного Олексія



11МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(Кабалюка)». Організаторами потужного Міжнародного наукового фо-
руму стали Мукачівська Православна єпархія Української Православної 
Церкви, Богословсько-історичний науково-дослідний центр імені архі-
мандрита Василія (Проніна), Міжнародний інститут Афонської спадщини 
в Україні, Кафедра історії України ДВНЗ «УжНУ», Архів Сербської Пра-
вославної Церкви, Державний архів Закарпатської області та Науково-до-
слідний інститут державно-конфесійного права та державно-церковних 
відносин УжНУ.

В науковий комітет конференції ввійшли: Ян Шафін, прот., проф., 
ThDr., PhD, декан Православного богословського факультету Пряшівського 
університету, Андрій Нікулін, прот., PhDr., PhD, замдекана Православного 
богословського факультету Пряшівського університету, Стефан Пружин-
ський, прот., doc. ThDr., PhD, замдекана Православного богословського 
факультету Пряшівського університету, Павел Марек, д.ф.н., д.п.н., к.і.н., 
проф. філософського факультету університету в Оломоуці, Мирослав 
Жупіна, doc. ThDr., PhD, замдекана Православного богословського фа-
культету Пряшівського університету, Сергій Федака, д.і.н., проф. кафедри 
історії України УжНУ. У конференції взяло участь понад 50 очних і заоч-
них учасників – відомих дослідників історії церкви, богословів, ієрархів та 
священнослужителів із семи країн світу (Чехії, Словаччини, Польщі, Росії, 
Болгарії, Сербії, України). Частина матеріалів конференції лягла в основу 
даного випуску наукового періодичного видання. 

На початку 2017 року, 4 квітня, виповнилося 120 років від дня народ-
ження та 50 років від дня блаженної кончини першої ігумені відновленого 
Мукачівського монастиря Параскеви (в схимі Ніни) (Прокоп) (†04.04.1967). 
За нашим благословенням в Мукачівському Миколаївському монастирі 
відбувся день пам’яті ігумені Параскеви (в схимі Ніни) (Прокоп) (30.04.1896-
†04.04.1967). В рамках програми заходів була звершена поминальна пана-
хида за матушкою Ніною та освячено пам’ятну дошку на її честь. Також, 
за участі духовенства, сестер обителі, науковців та журналістів відбувся 
«круглий стіл». Наприкінці роботи конференції відбулася презентація 
ювілейного відеослайду та поштової листівки. Нагадаємо, що у 2014 році 
про життєвий шлях ігумені Параскеви була видана монографія директо-
ра БІНДЦу, кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України 
УжНУ Ю. Данильця під назвою «Сповідниця імені Христового». 
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Сьогодні науковий проект БІНДЦ – це потужна команда науковців, 
які динамічно працюють в напрямі церковної історії, теології та архівозна-
вства. Співробітники центру беруть активну участь у різноманітних науко-
вих заходах, де на високому рівні представляють Мукачівську Православну 
єпархію. Чотири випуски «Наукових записок БІНДЦ» викликали пози-
тивні відгуки наукової спільноти України та зарубіжних країн. Це зайвий 
раз говорить, що ми на правильному шляху. 

Пройшов ще один рік в нашому житті. Перш за все, ми, дякуємо Богу 
за те, що Він нам посилає. Бажаю читачам «Наукових записок», щоб нові 
відомості, отримані після ознайомлення з текстом збірника, робили нас 
ближчими до Бога, вірнішими і відданішими Богу. Сподіваюся, що «Нау-
кові записки БІНДЦ», які Ви тримаєте в руках, розкриють перед Вами досі 
невідомі, часто трагічні, сторінки з історії нашої єпархії.

Архієпископ Мукачівський і Ужгородський 
+ ФЕОДОР
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ІІ. МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«Життя та благословенні труди преподобного Олексія (Кабалюка)», 

до 140-річчя від дня народження та 70-річчя від дня смерті 
православного святого Закарпаття.
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ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

• МУКАЧІВСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЄПАРХІЯ 

• БОГОСЛОВСЬКО-ІСТОРИЧНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР 

ІМЕНІ АРХІМАНДРИТА ВАСИЛІЯ (ПРОНІНА) 

• КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІО-

НАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

• МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ АФОНСЬКОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ 

• ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

• АРХІВ СЕРБСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

• НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНОГО 

ПРАВА ТА ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН УЖГОРОДСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
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Вітальне слово Предстоятеля УПЦ 
до учасників Міжнародної конференції

ЙОГО ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,
ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІШОМУ ФЕОДОРУ,

АРХІЄПИСКОПУ МУКАЧІВСЬКОМУ І УЖГОРОДСЬКОМУ,
ОРГАНІЗАТОРАМ, ГОСТЯМ ТА УЧАСНИКАМ

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦЇ НА ТЕМУ:
«ЖИТТЯ ТА БЛАГОСЛОВЕННІ ТРУДИ 

ПРЕПОДОБНОГО ОЛЕКСІЯ (КАБАЛЮКА)

Ваше Високопреосвященство!
Високоповажні учасники наукового форуму!

Щиро вітаю Вас з відкриттям Міжнародної наукової конференції, 
присвяченої 140-річчю від дня народження та 70-річчю від дня смерті пра-
вославного Святого Закарпаття, відомого місіонера та ревного сповідника 
Православ’я – преподобного Олексія (Кабалюка).

Православ’я на Закарпатті є багатим на свою неповторну та автен-
тичну церковну історію. За свою багатовікову історію Мукачівська єпархія 
пережила багато процесів, які сприяли становленню та ствердженню віри 
в цих землях. Звичайно, всі ці процеси були і є безпосередньо пов’язані з 
людьми, які є для нас еталонами подвигу та святості.

Одним з таких подвижників благочестя є преподобний Олексій (Ка-
балюк). Саме він, свого часу, став своєрідним маяком, який сяяв і своїм 
життям сприяв відновленню та поширенню православної віри в Закарпат-
ті. Так, на початку XX століття, під час руху за відновлення Православ’я, 
завдяки ревним місіонерським трудам Преподобного, в один день було 
хрещено сотні людей, а згодом в Православ’я з унії перейшло близько 14 
тисяч чоловік. Святий часто відвідував і підтримував молитовні зв’язки зі 
Святою Горою Афон, активно захищав Православ’я на всесвітньовідомих 
Мараморош-Сиготських процесах, його зусиллями у 1921 році була від-
новлена канонічна Православна Церква на Закарпатті, яка до 1945 року 
входила до Сербської Православної Церкви на правах автономії.
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Святий став уособленням цілої епохи. В умовах панування унії, він, 
не покладаючи своїх сил, зумів задати правильний курс церковної самоі-
дентифікації віри на Закарпатті. Будучи ченцем преподобний Олексій 
піклувався і про монашество на Закарпатті. Завдяки старанням Святого 
було відкрито чимало нових та відновлено багато старих обителей в 
Закарпатському краї. Як результат, за благословенні труди, спрямовані на 
відродження та утвердження Православ’я в Закарпатті, в 2001 році його 
було причислено до лику місцевошанованих святих Української Право-
славної Церкви.

Нині на території Закарпаття діє кілька молодіжних братств на честь 
преподобного Олексія (Кабалюка), освячено десятки храмів на честь його 
імені, відкрито кілька чернечих обителей, покровителем, яких є цей Свя-
тий. В Свято-Миколаївському чоловічому монастирі в с. Іза-Карпутлаш 
діє меморіальний музей преподобного Олексія Карпаторуського сповід-
ника, в тому ж монастирі знаходяться і його нетлінні мощі. Все це ще раз 
показує, наскільки сильною була постать і діяльність Святого на цій Богом 
благословенній землі.

Сьогодні перед нами стоїть важливе завдання об’єктивного вивчен-
ня різносторонніх церковних, історичних, богословських та агіорафічних 
аспектів постаті Святого. I тут розкривається широке поле для взаємодії 
між церковними вченими та світською історичною наукою. Дуже важли-
во, що сьогодні Мукачівська єпархія проводить цю наукову конференцію 
спільно з різними європейськими науковими інституціями. Сподіває-
мось, що ця співпраця принесе добрі плоди.

Згадуючи труди та подвиги святого Олексія (Кабалюка), ми просимо 
його молитовного заступництва за нашу Батьківщину та її боголюбивий на-
род. Бажаю учасникам і гостям конференції Божого благословення та плід-
них наукових звершень у вивченні icтopiї Православної Церкви на Закарпатті.

Благословення Господнє нехай перебуває з усіма Вами.

+ ОНУФРІЙ
МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ.
4 жовтня 2017 р.

м. Київ
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Вітальне слово митрополита Хустського і Виноградівського 
до учасників Міжнародної конференції

Ваше Високопреосвященство!
Високоповажні учасники наукового форуму!

Щиро вітаю Вас з відкриттям Міжнародної наукової конференції 
присвяченої 140-річчя від дня народження та 70-річчю від дня смерті пра-
вославного Святого нашого краю, подвижника, сповідника Православ’я, 
нашого земляка – преподобного Олексія (Кабалюка).

Наш край є багатим на церковну історію. Ще за часів Рівноапостоль-
них братів Мефодія і Кирила та їхніх учнів наші предки почали сповідува-
ти віру Христову. Вироблялися свої традиції. Люди стали настільки віру-
ючими та духовними, що не уявляли своє життя без Церкви, але в якусь 
мить від православних закарпатців це захотіли забрати. Влада захотіла 
нав’язати своє бачення. Всі ми знаємо про горезвісну Ужгородську унію 
1646 року, коли православних закарпатців без їхньої згоди зробили, так 
званими греко-католиками. Але Господь управляє світлом, а не людина. І 
Господь вірних своїх зберігає. Незважаючи ні на що Православ’я починає 
відроджуватися, починається православний рух на початку ХХ ст.

Одним із очільників цього руху відродження віри прабатьків є Препо-
добний Олексій (Кабалюк). Саме він, в той час став маяком, який показу-
вав дорогу до відновлення та поширення Православної церкви на нашій 
землі. На початку ХХ століття, під час руху за відновлення Православ’я, 
завдяки місіонерській діяльності Преподобного Олексія, люди почали йти 
за ним. Організували приміщення для богослужіння в своїх домах, хова-
ли богослужбову та православну літературу, незважаючи на покарання та 
штрафи, якщо її знайдуть. Любов людей до Преподобного була настільки 
велика, що в один день він міг хрестити сотні людей. Згодом в Православ’я 
з унії перейшло кілька десятків тисяч осіб.

Преподобний Олексій мав тісний зв’язок з колискою Православ’я – 
Святою горою Афон, де подвизалися багато закарпатців. Звідси він і привіз 
благословення для своїх земляків. Коли почалися гоніння на православ-
них Преподобний, будучи за океаном, повернувся в свій різний край, щоб 
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розділити участь своїх земляків на Мараморош-Сиготскому процесі. «Я 
Олексій Кабалюк, якого Ви шукаєте» – сказав Преподобний, явившись на 
суд, як колись сказав Спаситель у Гефсиманському саду. «Я Іісус, якого Ви 
шукаєте». Потім був арешт, суд і вирок – тюрма. Після в’язниці Преподоб-
ний повертається до своїх чад, яких духовно оформляв до своєї кончини. 

Преподобний Олексій (Кабалюк) зробив дуже багато для Православ-
ної Церкви на нашій землі. Став апостолом, сповідником віри Христової. 
Зумів прокласти правильний курс до Бога для своїх земляків, і не тільки 
земляків, тому, що Святого знають, як в Європі так і за океаном. Багато 
ченців стараються наслідувати Преподобному і на даний час. В 2001 р. його 
було причислено до лику місцевшанованих святих Української Православ-
ної Церкви. В Свято-Миколаївському чоловічому монастирі в с. Іза-Кар-
путлаш Хустської єпархії покояться нетлінні мощі Преподобного Олексія 
Карпаторуського сповідника.  

Для православних Закарпаття життя Преподобного Олексія є важ-
ливою сторінкою в церковній історії. Адже релігійне життя православних 
вірників є невід’ємною частиною нашого буття. Ми пам’ятаємо і повинні 
пам’ятати подвиг Преподобного для того, щоб відкрито і правильно мог-
ли повідувати нашу Православну віру Христову.

Згадуючи труди та подвиги Святого Олексія (Кабалюка), ми просимо 
його молитовного заступництва за нашу Закарпатську землю та її бого-
любивий народ. І хотілося б згадати слова Святого Миколая Сербського 
– «Наша віра – віра славна, наша віра-православна».           

Щиро бажаю всім учасникам плідної наукової праці та духовного 
зростання! 

Щиро вітаю Вас із чудовим почином! Нехай благословення Господа 
нашого Ісуса Христа буде з усіма Вами! 

+ МАРК, 
МИТРОПОЛИТ ХУСТСЬКИЙ І ВИНОГРАДІВСЬКИЙ.

4 жовтня 2017 р.
м. Хуст
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Вітальне слово до учасників Міжнародної конференції 
архієпископа Мукачівського і Ужгородського

Високоповажні науковці, отці, професори, учасники наукового форуму!
Щиросердечно вітаю всіх Вас з відкриттям Міжнародної наукової 

конференції присвяченої 140-річчю від дня народження та 70-річчю від 
дня смерті православного Святого Закарпаття, відомого місіонера та рев-
ного сповідника Православ’я – Преподобного Олексія (Кабалюка).

В історії Церкви Христової ми бачимо багато прикладів того, як віра в 
поєднанні з благочестям та ревністю приносила великі результати духовно-
го становлення віросповідної свідомості. Проповідь Христа його послідовни-
ками звершувалася в різні часи, різними методами та принципами. Образ 
життєвого подвигу святого Олексія показує нам його шлях проповіді та місії. 
Шлях непростий, тернистий та складний. Сьогодні – це стверджує кожен, хто 
знайомий з життєписом святого, його спадщиною та молитовним подвигом. 

На початку XX століття, коли Православ’я виходило з підпілля, Го-
сподь обрав власне Преподобного для служіння Церкві, Богу і людям. В 
історичному проміжку, коли відбувалося відновлення церковної ієрархії 
та адміністративного управління Мукачівської єпархії святий відіграв клю-
чову роль в цьому процесі. Створення нових парафій, відновлення черне-
чого життя, богослужбова сторона діяльності Мукачівської єпархії – все це 
проводилося за безпосередньої участі архімандрита Олексія.

Його міжнародні, церковні зв’язки з світовими центрами Право-
слав’я, наприклад Афоном, місіонерські подорожі до США – дивують. 
Преподобний був безпосереднім учасником ганебних Мараморош-Сигот-
ських судових процесів на яких захищав та відстоював свою віру мовою 
благочестя і правди. Він доклав всіх зусиль для виправдання та звільнення 
невинно засуджених в судових процесах, простих вірян. Все це тільки гар-
тувало святого, додавало натхнення та впевненості.

Його життя було сповнене і радощів і страждань, проте останні тіль-
ки прославляли Бога в дивному його святому. Прославлення Преподобно-
го стало подією в житті Українського Православ’я. Його канонізація стала 
свідчення того, що які б переслідування та утисків на були в історії Церкви, 
вони тільки зміцнюють Її.
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Важливим є й те, що подібні конференції ніколи не обмежуються 
лише поглядом у минуле та аналізом пережитого і здійсненого. Перше 
завдання, яке сьогодні перед нами стоїть – це визначення й окреслення 
майбутніх перспектив. Ми повинні незаангажовано вивчати архівний ма-
теріал, чисто і прозоро інтерпретувати джерела та вести відвертий діалог 
з тими, хто цього потребує. Нам також належить спільними зусиллями 
науки і релігії відповісти на запитання: які уроки ми взяли для себе від 
святого Олексія? Що ми повинні робити, аби історичні конфузи і гоніння 
на Церкву не повторювалися?

Сьогодні перед учасниками наукового форуму стоїть важливе завдан-
ня об’єктивного вивчення різносторонніх церковних, історичних, бого-
словських та агіорафічних аспектів постаті святого. Це завдання розкриває 
широке поле для взаємодії між церковними вченими та світською істо-
ричною наукою. Дуже важливо, що сьогодні Мукачівська єпархія прово-
дить цю наукову конференцію спільно з різними європейськими науко-
вими інституціями. Сподіваємось, що ця співпраця принесе добрі плоди.

Бажаю учасникам і гостям конференції Божого благословення та 
плідних наукових звершень у вивченні icтopiї Православної Церкви на За-
карпатті.

 
+ ФЕОДОР,

Архієпископ Мукачівський і Ужгородський,
4 жовтня 2017 р.

м. Мукачево.
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Husár Ján, protodiakon,

Prešov

Historická doba prorockej služby malých prorokov
Pochopiť obsah slov biblických spisov by bolo nemožné, ak by sme pri 

ich pozornom čítaní nepoznali aj všetky ostatné súvislosti, ktoré nám môžu 
k tomu napomôcť. Hovoríme o informáciách, ktoré sú výsledkom skúmania 
biblickej archeológie, histórie, lingvistiky či textológie a mnohých ďalších vied. 
Nepoznať historické súvislosti, v ktorých sa odohral biblický príbeh prorokov, 
nepoznať osobnosť proroka, nepoznať jeho charakter či pohnútky, ktoré ho 
viedli k vysloveniu proroctiev, sociálnej kázne či oznámeniu Božích dopustení, 
by bolo nielen ochudobnením, ale nevyhnutne by viedlo k nesprávnym 
záverom či dokonca k úplnému nepochopeniu ich posolstiev. A tak, aby boli 
slová malých prorokov o Božích zásahoch do histórie vyvoleného národa, Jeho 
ikonómii, či o sociálnych problémoch vo vyvolenom  národe viac zrozumiteľné, 
dôležité je poznať komplexné pozadie doby (náboženský stav národa, 
spoločenskú situáciu, politickú orientáciu, hospodársko-ekonomické zázemie a 
iné), v ktorej proroci predniesli Božiu vôľu v otázkach týkajúcich sa sociálneho 
útlaku či nespravodlivosti. A tak ako aj v dnešnej dobe o smerovaní spoločnosti 
veľkou mierou rozhodujú jej vedúci predstavitelia, potrebné je tiež pozastaviť 
sa nad náboženským a mravným stavom tých, ktorí viedli vyvolený národ 
k napĺňaniu Mojžišovho zákona po všetkých stránkach spoločenského života 
a teda aj k prijatiu Mesiáša.

Obdobie účinkovania malých prorokov obsiahlo v etape dejín Bohom 
vyvoleného izraelského národa veľkú periódu a zahrnulo v sebe mnohé 
spoločenské i náboženské premeny. Jeho väčšia časť prináleží tzv. obdobiu 
kráľov, ktoré bolo ukončené odvedením Židov do babylonského zajatia (r. 587)1 
a končí sa tzv. pobabylonským obdobím, v ktorom si Židia v Jeruzaleme znova 
vybudovali svoj chrám a ich každodenný život riadil miestodržiteľ (Zerubábel, 
Nehemiáš) v súlade s kňazskými požiadavkami. Nastala obroda duchovného 
života Božieho národa. 

Obdobie účinkovania dvanástich malých prorokov môžeme ohraničiť 
periódou od 9. do 5. storočia pred Christom, počnúc prorokom Joelom a končiac 

1 Roky a storočia sú vždy uvádzané pred narodením Isusa Christa.
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prorokom Malachiášom. Proroci Joel (Joel; 835-7962/Judsko), Jonáš (Jon; 793-753/
Izrael), Ámos (Am; 760-750/Izrael), Ozeáš (Oz; 753-722/Izrael), Micheáš (Mich; 
742-687/Judsko), Naum (Nah; 663-612/Judsko), Sofoniáš (Sof; 640-621/Judsko), 
Avakum (Av; 697–636/Judsko) a Abdiáš (Abd; od 587/Judsko) pôsobili v období 
kráľov a proroci Aggeus (Ag; 520), Zachariáš (Zach; 520-518) a Malachiáš (Mal; 
470-445) zas v období po návrate Židov z Babylonského zajatia.

Po rozdelení Dávidovho kráľovstva na dve časti (r. 931), Judsko (Južné 
kráľovstvo – Jeruzalem) a Izrael (Severné kráľovstvo – Samária), nastáva v 
živote vyvoleného národa zložité obdobie a smerovanie oboch kráľovstiev 
je rozdielne. Kým Judsko sa snaží o zachovanie pravého monoteistického 
náboženstva, Izrael, bez možnosti ustanoviť kňazov podľa zákona (z Levitov; 
3Kr/1Kr 13, 33-34) a bez chrámu, prechádza k preberaniu polyteistických 
praktík od okolitých pohanských národov, ktoré začali umiestnením dvoch 
zlatých teliat v Bétele a Dáne (3Kr/1Kr 12, 28-29; 4Kr/2Kr 10, 29). Bol to počiatok 
náboženského úpadku krajiny, ktorý nevyhnutne vyústil do jej zániku. Avšak aj 
Judsko čoskoro podľahlo vplyvu Samárie a vydalo sa na cestu zpohanšťovania 
pravého monoteistického náboženstva (3Kr/1Kr 14, 23-24). Tento neblahý 
vplyv mal veľmi významný dopad na sociálno-spoločenskú situáciu v Južnom 
kráľovstve.

Od počiatku existencie dvoch kráľovstiev nastávali medzi nimi vojenské 
konflikty, ktoré ešte väčšmi prehlbovali rozdielnosť v smerovaní oboch 
kráľovstiev (3Kr/1Kr 14, 30; 15, 7; 15, 16; 4Kr/2Kr 14, 8-14; 15, 37; 16, 5). 
Spoliehanie sa na moc cudzích veľmocí namiesto dôvery v pravého Hospodina 
bolo výrazným znakom izraelských kráľov, no neskôr i kráľov Judska. Táto 
dezorientácia privolávala namiesto pokoja iba ďalšie konflikty s omnoho 
silnejšími armádami a v krajinách vládla nespokojnosť a beznádej. Prehlbovala sa 
sociálna nerovnosť a bezprávie. Izrael i Judsko často napádali najmä Aramejčania 
(4Kr/2Kr 13, 22; 15, 37), Moabčania (4Kr/2Kr 13, 20) a potom Asýrčania, ktorí v 
r. 721 dobyli Samáriu a ukončili tak existenciu Severného kráľovstva. Judsko si 
„iba“ podrobili. Avšak po nástupe novej veľmoci – Novobabylonskej ríše – už 
Judské kráľovstvo, i keď intervenovalo o pomoc k Egyptu (nie k Bohu!), a jeho 
hlavné mesto Jeruzalem, padlo do rúk Nabukadnecara (Nabuchodonozora – 
587/6). To všetko sa stalo s vyvoleným národom na Hospodinov rozkaz (por. 
4Kr/2Kr 24, 3).

2 Datovanie období účinkovania prorokov je orientačné.
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Všetci izraelskí králi sú vo Svätom Písme vzhľadom k zachovávaniu 

monoteistického náboženstva kategoricky odsudzovaní, pretože konali 
zakázané bohoslužby a nasledovali prvého izraelského kráľa Jeroboama I. (931-
910) v modloslužbe a rôznych pohanských praktikách (modlárstvo, bohoslužby 
na výšinách, uctievanie pohanských božstiev Baála a Ašery, bohyne Sidóncov 
Aštarty, boha Amončanov Molocha, stavba chrámov a obetíšť pohanským 
bohom, prenasledovanie pravých Božích prorokov, sociálny útlak a dokonca aj 
ľudské obety; 4Kr/2Kr 17, 7-23). Biblia pri ich menách uvádza jasnú formulku: 
„Konal to, čo sa Hospodinovi nepáči“ (por. 3Kr/1Kr 14, 16; 15, 26; 15, 34; 16, 19; 16, 
25; 16, 30 a iné). A nakoniec, v Izraeli sa vystriedalo až osem dynastií kráľov, 
čo je jasným dôkazom odstúpenia od Hospodina a od pravej bohoúcty. Oproti 
tomu judskí králi (jedna Dávidova dynastia) sú vo Svätom Písme rozdelení do 
troch skupín: na tých, ktorí nasledovali príklad izraelských kráľov (najmä Ach-
aba) alebo konali modloslužby podľa vzoru národov, ktoré Hospodin vyhnal 
pred Izraelitmi (por. 4Kr/2Kr 21, 2-5. 21-22 a iné), na tých, ktorí odstránili mod-
loslužbu, no ponechali alebo trpeli tzv. výšiny (por. 3Kr/1Kr 15, 11-14; 22, 43-44; 
4Kr/2Kr 14, 3-4 a iné), a na tých, ktorí odstránili modlárstvo i výšiny (4Kr/2Kr 
18, 3-8; 23, 4-25; 2Krn 29-31). Tu treba vyzdvihnúť najmä úsilie judských kráľov 
Ezekiela (716-687) a Joziáša (640-609) o náboženskú reformu a povznesenie 
kultúrnej úrovne krajiny. Napr. Ezekielova reforma bola podnietená slova-
mi proroka Micheáša. Za kráľa Joziáša sa zas opätovne našla Kniha Zákona 
(4Kr/2Kr 22, 1-20) a opätovne sa začala sláviť Pascha (4Kr/2Kr 23, 23).

Pravý kráľ mal byť podľa Svätého Písma taký, ktorý bude zachovávať, 
čo žiada Hospodin, jeho Boh, ktorý bude kráčať Božími cestami, zachovávať 
Jeho zákony, príkazy, práva a nariadenia podľa slov zapísaných v Mojžišovom 
zákone (por. 3Kr/1Kr 2, 3). Pravý kráľ má nanajvýš spravodlivo a múdro 
spravovať ľud, slúžiť mu ako Hospodinov služobník, pretože je to Hospodinov 
vyvolený ľud a má byť neustále verný Bohu i legitímnemu monoteistickému 
kultu v jeruzalemskom chráme. 

Čím viac bol kráľ vzdialený od Boha a od dodržiavania Jeho prikázaní, tým 
viac trpel národ a krajina. Kam smerovalo kráľovo srdce, tam smeroval i celý 
národ. Ak konal kráľ, čo sa Bohu páči, aj Boh žehnal jeho i jeho ľud a krajinu. 
Ak konal kráľ, čo sa Bohu nepáči (v Izraeli a Judsku ich bolo 34 z 39 kráľov), 
aj Boh dopúšťal na neho i jeho krajinu rôzne pohromy v podobe vojenských 
invázií nepriateľov, neúrody pre sucho či vnútorné nepokoje. Vtedy v krajine 
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nastávalo zdieranie slabších, vykorisťovanie už beztak úbohých, utláčanie 
bezbranných, prelievanie nevinnej krvi, robenie z detí sirôt a zo žien vdov, 
vytváranie nespravodlivo chudobných, úplatkárstvo mocných, opilstvo kniežat 
a predstaviteľov najvyšších spoločenských vrstiev, nenávisť medzi najbližšími 
rodinnými príslušníkmi, falošnosť vo vzťahoch, prekrúcanie Božieho zákona podľa 
vlastných nešľachetných zámerov, nesúcit s blížnym a mnohé iné, sú to všetko 
Mojžišovmu zákonu neznáme skutočnosti. Vskutku sú to len niektoré zo sociálnych 
problémov, ktoré postihli obe kráľovstvá pre hriešnosť kráľa a ich obyvateľov. 

Práve kvôli neutešenej situácii v oblasti náboženstva, politiky i sociálnych 
otázok v období kráľov, Boh povoláva svojich služobníkov – prorokov, ktorých 
slovné (prejavy na zhromaždeniach) či skutkové (napr. Eliáš a jeho mokrá 
obeta za kráľa Achaba) zásahy mali upozorniť kráľa, vládnucu vrstvu i celý 
vyvolený národ na zlé smerovanie a prinavrátiť ich na cestu pravej zbožnosti. 
Vždy hovorili v mene Hospodinovom a ich poslaním bolo vyžadovať od kráľa i 
všetkého ľudu zachovávanie Božej zmluvy a príkazov v náboženskej, sociálnej 
a politickej oblasti ľudského života.

Nie všetci malí proroci sa venovali sociálnej problematike, no vo väčšine 
spisov nachádzame narážky na neutešenú sociálnu situáciu kráľovstiev, no 
čo je pre nás najdôležitejšie, proroci po zadefinovaní sociálneho problému a 
odhalení jeho skutočných príčin (podstaty) ponúkajú aj východisko (riešenie) 
z nich. Preto sú ich spisy neustále aktuálne a dobre aplikovateľné aj v dnešnej, 
spravodlivosti veľmi nenaklonenej, dobe. 

V knihách malých prorokov je zachytených mnoho spoločenských a so-
ciálnych problémov. Mnohé z nich, ak nie všetky, môžeme nájsť aj v súčasnej 
dobe. Každý prorok, ktorý sa v širšej miere zaoberal sociálnou problematik-
ou postupoval tak, že najprv vymedzil sociálny problém, poukázal na príčiny 
tohto neprirodzeného javu, podmienečne ohlásil dôsledky, ale najmä, ponúkol 
východiská, ktoré by zabezpečili vyriešene spoločensko-sociálnych problémov 
a nastolenie harmónie medzi Bohom a človekom i ľuďmi navzájom. V tom tkvie 
jedinečnosť biblických spisov.

Vo svojich spisoch proroci poukazujú najmä na neznesiteľný sociálny 
útlak, ktorý bol jedným z častých nástrojov vládnucej vrstvy, počnúc kráľom, 
cez sudcov, pravých i nepravých kňazov až k falošným prorokom. K jeho 
dosiahnutiu používali najmä metódu „sila nad zákon“. Z prostriedkov to boli 
najmä prekrúcanie práva či jeho úplné ignorovanie.
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Príčinou sociálnych problémov vo vnútri vyvoleného národa bol, 

podľa spisov malých prorokov, hriech, najmä však duchovné smilstvo, t.j. 
odvrátenie sa od pravej bohoúcty a uctievanie pohanských božstiev. Proroci 
často vytýkali všetkým spoločenským vrstvám odklon od Hospodinovho 
kultu, jeho zmiešavanie s okultnými prvkami kanaánskych náboženstiev 
(synkretizmus) a sekularizáciu vo všetkých činnostiach každodenného života. 
Viera a každodenný život sa rozchádzali. Vkrádali sa formalizmus, farizejstvo 
a duchovná ľahostajnosť. Z týchto pomýlených hodnôt vznikali všetky 
spoločensko-sociálne problémy, na ktoré proroci ostro poukazovali. Obchodníci 
okrádali falošnosťou mier a závaží, nedôvera sa vyplácala viac než dôvera, 
klamstvo a pretvárka boli bežnými javmi, pijanstvo a chudoba prekvitali. Vdove 
a sirote nik neprejavil ochotu pomôcť, kňazi mysleli na vlastné vrecko, sudcovia 
požadovali všimné a falošní proroci veštili dobré veci iba za honorár. A kde je 
Hospodin? Táto otázka rezonuje takmer u všetkých prorokov. Za dobré zlo, za 
vernosť neveru, za lásku nenávisť – takto sa správal vyvolený národ v očiach 
prorokov. Niet sa čo čudovať, keď proroci ohlasujú ohromné Božie dopustenia.

Avšak i z tejto situácie ponúkajú proroci východisko. Boh je neustále 
verný svojim prisľúbeniam, nevera je na strane Jeho ľudu. Preto treba v pr-
vom rade zanechať všetky pohanské zvyky a upäť sa na pravú bohoslužbu. 
Hľadať iba Hospodina a Jeho spravodlivosť. Opustiť neveru a veriť v naplnenie 
zmluvy s Bohom. To je východisko, ktoré ponúkli vyvolenému národu pro-
roci. Z Božieho zákona nikdy nevyústi bezprávie, nespravodlivosť či záhu-
ba. Vyviera z neho láska, spravodlivosť a milosrdenstvo. Tieto tri atribúty sú 
podstatou pravého uctievania Boha. Sú jedinou skutočnou obetou, ktorú môže 
človek Bohu priniesť a ktorá bude vždy Bohom prijatá.
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Резюме 
Стаття присвячена історичному фону пророцтва Дванадцятих Про-

років. У Екклезіастах Ісус бен Сіра говорив про «дванадцятьох пророків» 
(Екклезіяст 9:10) як параграф з Ісаєю, Єремією та Єзекіїлем. Таким 
чином, він вказав, що ці 12 пророцтв на той час вважалися одиницями 
і, мабуть, вже були написані разом на одній свиті, як це відбувається і в 
пізніші часи. Отці Церкви називали їх «Малими пророками», маючи на 
увазі невеликий розмір цих книг у порівнянні з основними пророчими 
книгами, і зовсім не припускають, що вони мають незначне значення. 
У традиційному єврейському каноні ці праці влаштовані у тому, що 
вважали їх хронологічним порядком: (1) книги, що надходили з періоду 
ассирійської влади (Осія, Йоіла, Амоса, Овадія, Іона, Міха), (2) ті, що 
написані під час занепаду Ассирії (Наум, Авабак, Цефанія) і (3) ті, 
що відносяться до постеклітичної епохи (Хаггай, Захарія, Малахія).  
З іншого боку, їх порядок в Септуагінті (дохристиянський грецький 
переклад): Хосея, Амос, Міха, Йоел, Овадія, Іона, Нахум, Авакум, 
Зеофанія, Оггай, Захарія, Малахія (порядок перші шість, ймовірно, 
були визначені довжиною, за винятком Йона, яка розміщена останніми 
серед них через її різного характеру).

Ключові слова: Свята Біблія, Малі пророки, Королівство Ізраїль, 
Нео-вавілонська імперія.
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Summary

The paper is about the historical background of the prophetism of the 
Twelwe Prophets. In Ecclesiastes, Jesus ben Sira spoke of “the twelve proph-
ets” (Ecclesiastes 9:10) as a unit parallel to Isaiah, Jeremiah and Ezekiel. He 
thus indicated that these 12 prophecies were at that time thought of as a unit 
and were probably already written together on one scroll, as is the case in later 
times. Church fathers called them the “Minor Prophets,” referring to the small 
size of these books by comparison with the major prophetic books and not at all 
suggesting that they are of minor importance. In the traditional Jewish canon 
these works are arranged in what was thought to be their chronological order: 
(1) the books that came from the period of Assyrian power (Hosea, Joel, Amos, 
Obadiah, Jonah, Micah), (2) those written about the time of the decline of Assyr-
ia (Nahum, Habakkuk, Zephaniah) and (3) those dating from the postexilic era 
(Haggai, Zechariah, Malachi). On the other hand, their order in the Septuagint 
(the pre-Christian Greek translation of the OT) is: Hosea, Amos, Micah, Joel, 
Obadiah, Jonah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi 
(the order of the first six was probably determined by length, except for Jonah, 
which is placed last among them because of its different character).

Key words: Holy Bible, The Minor Prophets, Historical background, King-
dom of Israel, Neo-Babylonian empire.
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Гук Олександр, протоієрей,
Хуст

Преподобний Олексій Карпаторуський та його епоха

Особливим обдаруванням для визначної людини слід вважати її ха-
ризму, у своїх діяннях бути співзвучним тому часу, в якому доводиться 
цей дар розкривати. Преподобний Олексій Карпаторуський у цьому від-
ношенні являє собою взірець, оскільки, у відповідності до історичних об-
ставин, він здійснив своє покликання як місіонер, сповідник та церковний 
діяч.

Йому доводилось бути у просторі і часі декількох історичних періодів, 
і кожному з них він зміг відповісти найвищим ґатунком свого поприща. 
Це свідчить про те, що він щиро втілював в життя справу Божу і милість 
Божа завжди перебувала з ним. Закономірним тому являється і підсумок 
цього покликання: належність його до сонму святих нашої Церкви.

Свою велику справу преподобний Олексій розпочав в історичному 
просторі Австро-Угорської імперії, де православна віра сприймалась в 
контексті геополітичної доцільності і не мала ніяких перспектив для віль-
ного і сприятливого буття. Віру предків необхідно було по суті відкривати 
заново, розповсюджувати і захищати. В цей час була потреба саме в місіо-
нерській діяльності, яку преподобний Олексій виконав на бездоганному 
рівні.

Гармонійно увійшов він в православний церковний простір. Цьому 
сприяли такі видатні імена як Олексій Геровський, митрополит Флавіан 
(Городецький), архієпископ Євлогій (Георгієвський), єпископ Антоній 
(Храповицький).

Владика Євлогій залишив спогади про те як майбутній подвижник 
карпаторуської землі побував на Афоні, де перейшов у православ’я, а в 
Яблочинсьому монастирі прийняв чернечий постриг, після чого був ви-
свячений в священний сан.

Надзвичайно плодотворну місіонерську діяльність розгорнув препо-
добний Олексій у себе на батьківщині: освячував молитовні будинки, хре-
стив, вінчав, сповідував. причащав.

Звичайно, це викликало стурбованість тодішньої влади, внаслідок 
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чого о. Олексій змушений був покинути рідну землю. Його місіонерське 
покликання знайшло своє продовження в США, в середовищі православ-
них земляків. Але настав час, коли від благодатного місіонерства треба 
було перейти до мужнього і самовідданого сповідництва. І цей перехід для 
о. Олексія був логічним і закономірним.

На Мараморош-Сігетському процесі він став символом карпаторусь-
кого подвижництва. Добровільно прибув на суд, щоб бути поряд зі своїми 
одновірцями, додавши їм мужності та впевненості.

Цей крок о. Олексія можна вважати вирішальним у його подальшій 
долі, оскільки остаточно визначив служіння рідній землі. 

Чехословацький період надав можливість для православного відрод-
ження: засновуються монастирі, будуються храми, відкриваються при-
ходи, створюються умови для православної освіти. І тут о. Олексій пока-
зав себе як надзвичайно креативний церковний діяч у всіх відношеннях. 
Він завжди на передньому краї церковного будівництва: в літургійному 
служінні, в місіонерських ініціативах, в навчальних закладах, у відносинах 
з державною владою.

Преподобному Олексію була притаманна природна мудрість, пом-
ножена на благодатні дари його духовної харизми. Вона спрямовувалась 
во славу Божу і на благо Матері Церкви у всі історичні етапи його жит-
тєвого шляху: австро-угорський, чехословацький, угорський, радянський.

Де б він не перебував, завжди був би на найвищому щаблі свого 
служіння: як афонський монах, на американській землі, або в будь-якому 
монастирі. Маючи такий широкий простір вибору, преподобний Олексій 
Карпаторуський присвятив своє життя рідному карпаторуському краю. У 
його духовному відродженні йому належить особливе місце.

Резюме.
Преподобний Олексій Карпаторуський проявив себе як унікальна 

постать в церковній історії Закарпаття. В повній мірі розкрилась його ба-
гатогранна обдарованість в залежності від потреб часу, які він бездоган-
но сприймав своєю глибинною духовною інтуїцією. Завдяки цьому, його 
діяльність має виняткове значення у відродженні православної віри на За-
карпатті.

Ключові слова: місіонерство, сповідництво, церковна діяльність.
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Summary
Rev. Oleksii Karpatorsky has shown himself as a unique figure in the 

church history of Transcarpathia. His multifaceted giftedness was fully 
disclosed, depending on the time that he flawlessly perceived with his deep 
spiritual intuition. Due to this, his activity is of exceptional importance in the 
revival of the Orthodox faith in Transcarpathia.

Key words: missionary activity, confession, church activity.
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Данилець Юрій, 

Ужгород. 

Діяльність преподобного Олексія (Кабалюка) 
у світлі нових архівних документів

Постать преп. Олексія (Кабалюка), безсумнівно, є найбільш знаковою 
в історії Православної Церкви на Закарпатті 1 пол. ХХ ст. Його діяльність 
привертала увагу як сучасників лідера Православного руху так і дослідників 
нашого часу. Відзначимо праці Денасія (Юшкова)1, анонімного автора 
під псевдонімом «Свидетель издалека»2, о. Георгія Станканинця3, Петра 
Халуса4, ієромонаха Гавриїла (Кризину)5, Валерія Разгулова та Кирила 
Фролова6, Григорія Рачука7. Багаторічні наші дослідження підсумовано 
в двох монографіях – «Обраний Божим Провидінням. Життєпис препо-
добного Олексія Карпаторуського сповідника»8 та «Viaţa Sfântului Alexie 
Carpatinul»9.

Стосовно публікації джерел про життєвий шлях преподобного 
Олексія (Кабалюка), то ця робота проводилася досить тривалий час. У 
1926 р. у м. Хуст відомий громадсько-політичний діяч Костянтин Бескид 
відав невеличку книжку, присвячену Другому Мараморош-Сиготському 

1 Денасий Пантелеимоновскій, святогорец-инок. Повесть об обращеніи и присоединеніи на Афоні 
Угрорусса уніата в Православіе и о русских, о православіи и об уніи в Прикарпатской подъяремной 
Руси прежде и теперь. – Шамордино: Типография Казанской Амвросиевской женской пустыни, 1913. 
– 90 с. 
2 Свидетель издалека. Изский Архимандрит о. Алексий (биографический очерк) // Православный 
Русский календар на 1929 г. – Владимирово, 1928. – С. 17-20.
3 Станканинец Г., прот. Схиархимандрит Алексий (Кабалюк) // ЖМП. – 1948. – № 2. – С. 69-70.
4 Халус П. Алексій Кабалюк – непохитний захисник закарпатського православ’я // Християнська 
Родина. – 1996. – 19 грудня. – С. 5; Той же. До 120-річчя з дня народження і 50-річчя з дня смерті о. 
Олексія Кабалюка та вшанування жертв Мараморош-Сигетського анти православного процесу 1914 
р. // Християнська Родина. – 1996. – 19 грудня. – С. 4-5.
5 Гавриїл (Кризина). Житіє схиархімандрита Алексія (Кабалюка) // Християнська родина, 1999, IV, 
14. – С. 4-8; Його ж. Житіє преподобного Алексія Карпаторуського, сповідника. – Хуст, 2001. – 32 с.
6 Разгулов В., Фролов К. Апостол Карпатской Руси. – Берегово, 2001. – 92 с. 
7 Рачук Г. Путь к святости. Преподобный Алексий Карпаторусский. – М.: Успенско-Казанский 
монастырь, 2009. – 448 с. 
8 Данилець Ю. Обраний Божим Провидінням. Життєпис преподобного Олексія Карпаторуського 
сповідника. – Чернівці: Місто, 2013. – 168 с.
9 Danileţ Iurie. Viaţa Sfântului Alexie Carpatinul / Traducere de Diana Guţu. – Bucureşti: Editura Areopag, 
2015. – 112 s.
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процесу. У тексті знаходимо кілька документів, які стосувалися о. Олексія. 
Зокрема, на ст. 24 розміщено лист о. Аурела Мотина, православного декана 
з Мішкольца, у якому він рекомендує Кабалюку, на час переслідування 
його у с. Великі Лучки, залишити село і повернутися в с. Ясіня10. На на-
ступній сторінці знаходимо посвідчення про рукоположення Олексія в 
сан ієромонаха, підписане архієпископом Холмським і Люблінським Єв-
логієм (Георгієвським)11. У 1937-1938 рр. на шпальтах офіційного видання 
Мукачівсько-Пряшівської Православної єпархії – журналі «Православный 
Карпаторусский Вестник» інок Олексій (Дехтерев) опублікував в три 
подачі «Мемуары Архим. Алексия»12. Упорядник подав невелику вступну 
частину до спогадів, наголосивши на тому, що архімандрит Олексій Ка-
балюк являється «одним из виднейших участников многолетней суровой 
борьбы за св. православие на Карпатской Руси»13. 

У 1945 р. ієромонах Василій (Пронін) у жіночому монастирі в с. 
Домбоки на Мукачівщині записав від архімандрита Олексія досить 
об’ємні спогади14. Вони були включені до додатків дисертації о. Василія 
на здобуття наукового ступеня «кандидат богослов’я» в Московській Ду-
ховній Академії. У 2005 р. ця праця вийшла друком, а у 2009 р. була пе-
ревидана. Багато для вивчення діяльності архімандрита Олексія зробив 
ієромонах Сергій (Цьока), який в 1960 р.  у Москві захистив дисертацію на 
тему: «Православие и иноческая жизнь в Закарпатье в первой половине 
ХХ ст.»15. Крім окремого параграфу про життєвий шлях преп. Олексія, 
автор ввів у науковий обіг виступ архімандрита на зборах православного 
духовенства, яке відбулося в м. Хуст 2 жовтня 1924 р.    

Олександр Кабалюк народився в с. Ясіня на Рахівщині 1 вересня 

10 Beskid K. Marmarossky proces u Marmosske Sihoti: obrazky z byvaleho mad’arskeho raje. – Hust, 1926. 
– С. 24. 
11 Там само. – С. 25. 
12 Мемуары Архим. Алексия / записал Алексий (Дехтерев), инок  // Православный Карпаторусский 
Вестник. – 1937. –  № 8. – С. 10-13; №9 – С. 12-16; 1938. – №10. – С. 4-8.
13 Мемуары Архим. Алексия / записал Алексий (Дехтерев), инок  // Православный Карпаторусский 
Вестник. – 1937. –  № 8. – С. 10. 
14 Рассказ архимандрита Алексия от 28 ноября 1945 г. // Василий (Пронин), архимандрит. История 
православной церкви на Закарпатье. – Ужгород: Мукачевская єпархія, 2009. С. 465-475.
15 Речь, которой Архимандрит Алексий (Кабалюк) открыл собрание православного духовенства 
Карпатской Руси в г. Хусте 19 сентября (2 октября) 1924 года // Сергий (Цьока), иеромонах. 
Православие и иноческая жизнь в Закарпатье в первой половине ХХ столетия. – Липча: 2013. – С. 
444-446.
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1877 р. в досить заможній селянській родині. У Державному архіві 
Закарпатської області (далі ДАЗО) нами виявлено церковну метричну 
книгу, де зафіксовані відомості про хрещення майбутнього подвижника, 
вказано імена батьків, хрещених, священика16.  Великі зміни у житті юнака 
відбулися після візиту на відпуст у Біксадський монастир у Трансільванії 
та зустрічі з тамтешнім ігуменом Аркадієм. У спогадах, записаних у 1945 р. 
ієромонахом Василієм (Проніним), архімандрит Олексій розповідав, що 
Аркадія вигнали із василіанського монастиря за співчуття православному 
рухові. Дослідивши періодику ми з’ясували, що мова йде про ченця, ігу-
мена Аркадія (Пасторі) (1844-1916), відомого благодійника та церковного 
діяча17. Незадовго до смерті, його, як і Кабалюка, звинуватили у шпіонажі 
на користь Росії.

Про знайомство із православ’ям та місіонерську роботу протягом 
1905-1907 рр. можна довідатися як із його спогадів, опублікованих о. 
Василієм (Проніним) так і з матеріалів Другого Мараморош-Сиготського 
процесу 1913-1914 рр. Зокрема, у акті звинувачення, виявленого нами 
в Австрійському державному архіві у Відні, вказувалося, що «великою 
подією в житті православного руху на Закарпатті було знайомство в 
будинку греко-католицького священика Стефана Бачинські в с. Ясіня 
Олександра Кабалюка та Олексія Геровського»18. Збереглися спогади О. 
Геровського про цей випадок, вони є надзвичайно цінними. У 1961 р. на 
шпальтах Нью-Йоркського часопису «Свободное слово Карпатской Руси» 
він писав: «Однажды, когда мы все, молодежь, развлекались в гостиной, 
приоткрылась дверь и показалась голова отца Бачинского. Он позвал меня 
в соседнюю комнату и, закрывши дверь, начал говорить о гонениях на 
православных в Изе. «Вы знаете, сказал он, что там происходит (мається 
на увазі с. Іза – автор), как там люди страдают и борются за старую веру. 
Им надо помочь. Я сам ничего сделать не могу, и никто из священников 
ничего не сделает, ибо мы все боимся. И я боюсь. Вы видите, у меня 
16 ДАЗО. – Ф. 1606. – Оп. 6. – Спр. 36. – Арк. 45.
17 Kinos affaire egy zardaszentelesnel  // Szamos. – 1900. – 12 augusztus. – 3 Old.; Tudőbetegek szanatoriuma 
a megyeben // Szamos. – 1907. – 12 augusztus. – 2 Old.; A magyar gör- kath. Püspökség vagyona //  Szat-
marmegyei Est. – 1914. – 21 marcius. – 2 Old.; Pásztory Árkád meghalt // Nyirvidek. – 1916. – 24 februar. 
– 5 Old.; Endrédi C. A Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspökség javadalmazása, anyagi alapjának eredete. In: 
Múlt nélkül nincs jövő, 2012. november 15-16., Debreceni Egyetem.
18 Österreichisches Staatsarchiv – ÖStA, HHStA Kabinettsarchiv, Geheimakten 27 (alt 29, 30), Politisches 
1913, fol. 83.
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большая семья. И если бы я начал помогать изянам, то мы все оказались 
бы на улице. Я даже со своими детьми в присутствии посторонних говорю 
только по-мадьярски. Но вы, внук Добрянского, должны что-то сделать 
для них, вы должны помочь им». Когда я его спросил, что я мог бы сделать 
для них, отец Бачинский ответил, что он мне даст человека, через которого 
можно будет помочь изянам. Он сказал мне, что среди его прихожан 
есть молодой человек, отбывший уже воинскую повинность, глубоко 
верующий, порядочный, который желает служить Церкви и поэтому не 
женится, несмотря на то, что ему уже тридцать лет. «Вот его следовало 
бы послать в Россию в какой-нибудь монастырь и там его подучить, затем 
дать ему возможность побывать в святых местах, в особенности в Киеве 
и Иерусалиме. Вот он-то, самый подходящий человек для того, чтобы 
помочь изянам и всем тем, которые борются за старую веру». По плану 
отца Бачинского указанный должен был затем вернуться на родину 
как иеромонах и отправиться в Изу. «У вас есть родственники в России, 
которые смогут устроить это дело». Затем о. Бачинский еще прибавил: «Я 
вас с ним познакомлю, но ваша встреча с ним должна состояться не в моем 
присутствии. Его зовут Александр Кабалюк». Отец Бачинский показал 
мне в окно дерево в саду. «Вот видите эту грушу, идите туда. Он к вам 
прейдет».  Я пошел в сад и расположился под грушей. Через некоторое 
время подошел ко мне молодой гуцул, стройный, красивый блондин с 
голубыми глазами. Отец Бачинский действительно не ошибся. Это был 
замечательный человек. Глубоковерующий… и готовый на подвиг. Его 
мечтою было побывать в святых местах, поучиться и вернуться на родину 
для того, чтобы помочь борцам за старую веру»19. 

Наступним важливим періодом в житті о. Олексія є поїздка на Святу 
гору Афон. Нововиявлені документи ДАЗО та архіву Пантелеймонівського 
монастиря на Афоні свідчать, що О. Кабалюк значний період часу 
підтримував листування із уродженцем Березова на Хустщині схимонахом 
В’ячеславом (Агостою)20. Під його впливом 8 липня 1908 р. Олександр 
урочисто переходить у православ’я. У книзі Денасія (Юшкова) добре 
описана ця подія, яка набула значного розголосу на Афоні. Приєднання 

19 Геровский А. Иза и Сиготский процесс // Свободное слово Карпатской Руси. – Нью-Йорк. –  1961. 
– Т. 3. – №№ 9-10.. – С. 6.
20 ДАЗО. – Ф. 151. – Оп. 2. – Спр. 775. – Арк. 17-18 зв.
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греко-католика до православної церкви викликало неабиякий резонанс на 
Святій горі. У збірнику – «Кодекс Заседаний Духовного Собора, состоящего 
при Игумене Русского Св.Пантелеимоновского Монастыря на Афоне» 
нами виявлено детальний запис про Кабалюка – «Обращение уніата в 
православие»21. «Присоединение было совершено по чину приходящих в 
православие от Римско-Латинского исповедания, но без миропомазания» 
– писав невідомий монах-святогорець22.

Із Афону Олександр Кабалюк повернувся на батьківщину, а потім 
поїхав в Яблочинський монастир на Холмщині, де прийняв чернецтво 
з ім’ям Олексій і був висвячений в сан ієромонаха. Щоб уникнути 
переслідувань в Австро-Угорщині через рукоположення в Росії, він 
знову вирушив на Афон, щоб попросити у настоятеля документи про 
приналежність до братії обителі. Згодом архімандрит Олексій згадував: 
«Было составлено прошение от епископа (Євлогія – автор) к настоятелю 
Пантелеймоновского монастыря на Афоне, чтобы они оттуда выслали в 
миссию, как монаха Пантелеймоновского монастыря. Второй раз поехал 
1910. Денасий был рад. Пожил там месяц-два, получил документы, чашу 
золотую, облачения три, книги, иконы (что в Хусте). И написали документ, 
что в духовный сан Пантелеимоновской обители во священника (посвя-
щен и направляется) в Угорскую Русь»23. 

В архіві Пантелеймонівського монастиря на Афоні нами виявлено 
лист настоятеля Свято-Онуфріївського монастиря архімандрита 
Серафима (Остроумова) на ім’я схіархімандрита Мисаїла (Сапегіна) від 
8 жовтня 1910 р. з приводу приїду Кабалюка. «К Вам на Святую Гору 
Афонскую из убогой смиренной обители Яблочинской отправляется за 
благословением Иеромонах Алексий, уроженец Угро-России, принявший 
у Вас на св. Горе в 1908 году Святое православие… Для него было бы очень 
важно, если бы Вы, Ваше Высокопреподобие, дали ему благословение Св. 
Горы на проповедь Св. Православие в Угро-России и о благословении Св. 
Горы дали ему удостоверение»24. Крім того, архімандрит Серафим просив 
21 Архив Русского Пантелеимоновского Монастыря на Афоне (далі АРПМА). Оп. 10. Дело 84. Док. 
А000118. Книга заседаний Духовного Собора старцев при игумене Русского св. Пантелеимонова 
монастыря на Афоне. 1889-1914 гг. – Л. 72.
22 Там же. – Л. 72.
23 Рассказ архимандрита Алексия от 28 ноября 1945 г… – С. 471.
24 АРПМА. Оп. 42. Дело 491. Док. А003042. Письмо архимандрита Серафима. Настоятеля Яблочин-
ского св.Онуфрия монастыря 1910 года. - Л. 1 об.   
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дозволити ієромонаху Олексію послужити в храмах монастиря, щоб 
«собрать свои силы к много трудному апостольскому служению»25.          

У згаданому вище акті звинувачення прокурор дає характеристику 
місіонерській роботі о. Олексія в 1909-1912 рр.: «Кабалюк Олександр… 
за фінансовою підтримкою Олексія Геровського мав змогу побувати в 
православних монастирях Росії, Єрусалима та Афону. Повернувшись 
звідти як православний монах, розпочав свою роботу по розповсюдженню 
православної віри (по дорученню графа В.Бобринського та братів 
Геровських) серед населення сіл Марамороської, Угочанської та Березької 
жуп. Вступив у зв’язок з активістами православної віри у селах Іза та 
Великі Лучки; крім того, на храмових свята в Маріаповчі, Біксаді, Хуст-
Бороняві, Великих Ком’ятах спілкувався з глибоко релігійними та 
довірливими особами, мешканцями Марамороського, Березького та 
Угочанського комітату… Повернувшись з поїздки в Єрусалим та Росії, в 
одежі, замаскованій під галицького єврея, він відвідував своїх колишніх 
прихильників та агітував їх для розповсюдження російських національних 
ідей та створення Російської Православної Церкви, пообіцявши їм 
фінансову підтримку з Росії»26. 

Повертаючись із Афону ієромонах Олексій мав зустріч із 
константинопольським патріархом Іоакимом ІІІ, а в 1911 р. від карло-
вацького патріарха Лукіана (Богдановича) він особисто отримав 
призначення помічником священика Мішкольцького приходу для 
обслуговування сіл Великі Лучки та Іза. У акті звинувачення зазначалося, 
що «напротязі 1911 р. у с. Великі Лучки, в 1912 р. у с. Іза з’явився 
Олександр  Кабалюк, як висвячений православний священик, та в обох 
селах, в організованих для нього русинськими православними вірниками 
молитовних будинках, після встановлення Андріївського хреста, як сим-
волу Росії, проводив обряди та служби. Публічними виступами направле-
ними на організацію православної церкви у 1912 р. крім с. Іза, Кабалюк 
проявив себе у селах Теребля, Дулово, Липча, Хуст, Березово та Кошельово, 
де він організовував таємні збори між своїми колишніми спільниками, на 
яких він агітував проти греко-католицької церкви та угорських державних 

25 Там же.
26 Österreichisches Staatsarchiv – ÖStA, HHStA Kabinettsarchiv, Geheimakten 27 (alt 29, 30), Politisches 
1913, fol. 83.
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установ, де були зачитані друковані видання привезені з Чернівців 
братами Геровськими, агітаційні листівки з Америки та Росії, православні 
молитовники та обрядові книги, які розповсюджувались між населенням, 
що вміло читати…»27.  

Незважаючи на відповідні документи про місіонерську роботу 
та дозвіл від окружного начальника, Кабалюка було затримано та під 
конвоєм доправлено с. Ясіня. Перебуваючи під домашнім арештом, 
ієромонах таємно їздив по всьому Закарпаттю та проповідував. Після 
кількох обшуків, рятуючись від арешту в червні 1912 р. Кабалюк їде до 
Чернівців, а звідти до Яблочина. Із монастиря на Холмщині о. Олексій 
прямує до Москви, де знайомиться із митрополитом Володимиром 
(Богоявленським), пізніше митрополитом Київським (1915-1918 рр.) – 
першою жертвою більшовиків серед архієреїв Православної церкви. У той 
час у Москві перебував архієпископ Алеутський і Північно-Американський 
Платон (Рождественський), який запросив ієромонаха поїхати з ним за 
океан28. За допомогою ресурсу «The Ellis Island database» нами виявлено 
інформацію про безпосередньо поїздку о. Олексія до США. У бортових 
журналах корабля вказано, що Кабалюк зійшов на судно 29 жовтня 1912 р. 
в порту м. Лієпая (Liepāja, Латвія). Плавання тривало більше двох тижнів, 
13 листопада пароплав «Росія» ввійшов в бухту Нью-Йорка, а пасажири 
висадилися на острів Елліс29. Про діяльність закарпатського місіонера на 
американському континенті відомо не багато. За спогадами Кабалюка, він 
«прожил в Америке пол года» та отримав від єпархіальної влади дозвіл 
відвідувати всі «карпаторусские приходы, где беседовал с переселенцами, 
проповедывал и служил»30. Ієромонах Сергій (Цьока) подає інформацію, 
що о. Олексій отримав від владики Платона «приход среди своих 
православных земляков-карпатороссов», серед який продовжував свою 

27 Österreichisches Staatsarchiv – ÖStA, HHStA Kabinettsarchiv, Geheimakten 27 (alt 29, 30), Politisches 
1913, fol. 83 зв.
28 Мемуары Архим. Алексия / записал Алексий (Дехтерев), инок  // Православный Карпаторусский 
Вестник. – 1938. – №10. – С. 8.
29 Kabaljuk Alexey// https://www.jewishgen.org/databases/EIDB/engine/gold.html?username=005027 
023026030075020014000012031017006048026020013029001075021011027075006021&password=0250
15022026024012026031&pid=603420080139&type=passenger  [останній візит 19 січня 2018 р.].
30 Мемуары Архим. Алексия / записал Алексий (Дехтерев), инок  // Православный Карпаторусский 
Вестник. – 1938. – №10. – С. 8.
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пастирську діяльність31. Про досить тісні контакти із архієпископом Пла-
тоном можна судити із листування, яке виявлено та введено нами в науко-
вий обіг в окремій статті32. 

У листі до редактора газети «Свѣтъ» протоієрея В. Туркевича від 10 
березня  1914 р. американський архієрей писав: «О. Алексія я знаю, ибо 
находился cъ нимъ въ самомъ близкомъ общеніи, когда онъ подолгу 
проживалъ у меня здѣсь. И какое дѣйствительное удовольствіе составляла 
для меня бесѣда съ этимъ добрымъ монахомъ простецомъ, который 
никогда и единымъ словом не обмолвился о политикѣ, а только всегда 
горѣлъ огнемъ ревности по Бозѣ; никогда не говорилъ о возможности осво-
божденія Прикарпатской Руси изъ-подъ власти Австріи, а лишь мечталъ 
о наступленіи того счастливаго времени, когда и въ Австріи можно будет 
«по православному Бога хвалить»33.

Перебуваючи на чужині, Кабалюк регулярно отримував із Австро-
Угорщини листи, у яких описувалося переслідування православних. У 
1913 р. «Галицко-русское благотворительное общество» видало в Санкт-
Петербурзі брошуру під назвою «Преследования за православную веру 
в Угорской Руси», яка містила окремі листи до ієромонаха Олексія та 
інших емігрантів у США34. 15 грудня 1912 р. рідна сестра Кабалюка – Ва-
силина, повідомляла про масові обшуки та арешти на Мараморощині. 
«Враги приходят ночью, ломают двери, берут, что увидят, и арестуют»35. 
Детальніше про насильство над селянами писав молодший брат Олексія 
– Юрій. «Ваши письма мы сожгли; письмо в котором был Ваш адрес, мы 
оставили, но ночью пришли жандармы и конфисковали его, потому теперь 
неточный адрес. Конфисковали тоже книги у сестры у сестры Василисы, а 
теперь ждет нас суд… Военное положение способствует гонениям; нельзя 
появится на улицу, нельзя зайти к родным, а то тебя сейчас заподозрят в 

31 Сергий (Цьока), иеромонах. Православие и иноческая жизнь в Закарпатье в первой половине ХХ 
столетия. – Липча: 2013. – С. 102.
32 Данилець Ю. К истории православия в Угорской Руси накануне Первой мировой 
войны (по материалам американской газеты «Светъ») // Русин. – 2014. – №3. – С. 9-21.
33 Там само. – С. 15-16; Отклик Американской Православной Руси на неправедный Мармарошский суд 
// Свѣтъ. – 1914. – 26 марта.
34 Преследования за православную веру в Угорской Руси: (с приложением и снимками подлинных 
писем). – Спб.: Галицко-Русское благотворительное общество, 1913 – 43 с. 
35 Письмо Василисы Кабалюк, 15 декабря 1912 г. // Преследования за православную веру в Угорской 
Руси. – С. 24. 
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шпионаже»36. Про переслідування православних вірників у Березькій жупі 
довідуємося із епістолярію жителів сіл Великі Лучки та Білки. У листі до 
ієромонаха Олексія від 3 січня 1913 р. невідомий селянин описував розмах 
релігійного руху в комітаті. «После посещения Вами Мункача и наших 
Лучек, не только Лучки, но и другие известные Вам села: Спасово, Горонда, 
Страбичово, Давидково, Ракошино, Ключарки, Комята, Зареча, Чингава, 
Ильница и Билки перешли на православие»37.     

У своїх спогадах о. Олексій згадував, що у багатьох листах із «старого 
краю» наводився факт арештів селян та багатомісячного тримання у 
в’язницях до початку суду. Вірники писали, що суд постійно відстрочували, 
через відсутність «головного обвинуваченого», тобто Кабалюка. Щоб 
полегшити участь заарештованих, ієромонах повертається в додому і 
добровільно здається владі у Мараморош-Сиготі. Не будемо детально 
зупинятися на самому суді, про який ми писали у цілому ряді праць38, 
лише зазначимо, що на даний час ми маємо у своєму розпорядженні біль-
шість основних документів процесу. Звернемо лише увагу на окремі фак-
ти,  які стосувалися о. Олексія. Зокрема його звинувачували у проведенні 
обрядів і богослужінь таємних молитовних будинках, організації таємних 
зборів, агітації проти греко-католицької церкви та угорських державних 
установ. У провину Кабалюку також ставилося те, що він організував 
прий няття на навчання в Яблочинського монастир юнаків з Угорської Русі 

36 Письмо Юрий Кабалюка, 15 декабря 1912 г. // Преследования за православную веру в Угорской 
Руси. – С. 25.
37 Письмо неизвестного крестьянина из с. Великие Лучки, 3 января 1913 г. // Преследования за 
православную веру в Угорской Руси. – С. 26.  
38 Данилец Ю. Антирусинский судебный процесс 1913-1914 гг. в Мараморош-Сиготе на 
страницах львовских газет «Дело» и «Дело и Новое cлово» // Русин. – 2014. – №2. – С. 
249-269; Його ж. К истории православия в Угорской Руси накануне Первой мировой войны (по 
материалам американской газеты «Светъ») // Русин. – 2014. – №3. – С. 9-21; Його ж. Підготовка та хід 
судового процесу в Мараморош-Сиготі 1913-1914 рр. // Наукові Записки Богословсько-історичного 
науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна). –№ 3. – Мукачево: Мукачівська 
православна єпархія, 2014. – С. 110-125; Його ж. К вопросу о подготовке второго Мараморош-
Сиготского процесса против православных Закарпатья // Славянский альманах 2014. Вып. 1–2. – М.: 
Индрик, 2014. – С. 110-122; Його ж. Трансформации в жизни православной церкви на Закарпатье 
в 1939-1945 гг.// Русин. – 2015. – №2. – С. 61-79; Його ж. Иркутская газета «Сибирь» как 
источник по истории Второго Мараморош-Сиготского процесса 1913-1914 гг. // Вестник Томского 
государственного университета. – 2017. – № 415. – C. 59-70; Його ж. Часопис «Kurjer Lwowski» як 
історичне джерело з історії переслідування православних вірників на Закарпатті (1913-1914 рр.) // 
Pravoslavný teologický sborník. – Prešov, 2017. XLІІI (28). – С. 110-125.
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та отримав, для облаштування домашньої каплиці в с. Ясіня, церковну лі-
тературу і ритуальні речі. Окремо у судовому вироку знаходимо звину-
вачення в поширенні забороненої літератури, періодичних видань, ікон 
тощо39. Серед газет згадуються допущені цензурою в Чернівцях – «Вера и 
Церковь» та «Русская правда».  

3 березня 1914 р. було винесено вирок – 32 чоловік було засуджено до 
різних строків ув’язнення і сплати великого грошового штрафу. Ієромонах 
Олексій (Кабалюк) був засуджений до 4 років і 6 місяців. Про процес 
багато писала тодішня преса. Нами опрацьовано публікації із більше 
сотні різноманітних видань. Про переслідування православних писали 
газети американські, канадські, австралійські, австралійські, сінгапурські, 
французькі і т.д. видання.

Покарання ієромонах Олексій відбував у різних в’язницях: п’ять 
місяців в Мараморош-Сиготі, сім – в Дебрецені, далі в Шопроні за 
Дунаєм. Після завершення строку ув’язнення був переданий воєнним 
властям в Мараморош-Сиготі, звідти переведений в Дьормот. В липні 1918 
р. на станції Мішкольц Кабалюку вдається сісти на потяг з російськими 
військовополоненими, що направлявся в Росію. Далі був довгий період 
лікування в лікарні Києво-Печерської Лаври. Цей етап у житті о. Олексія 
можна прослідкувати на основі спогадів двох видатних церковних діячів 
першої половини ХХ ст. – митрополитів Євлогія (Георгієвського) та 
Антонія (Храповицького). «Я был в Житомире, когда неожиданно явился 
ко мне о.Алексей Кабалюк – писав митрополит Євлогій. Изможденный, 
измученный, с гноящейся раной во всю грудь... Оказалось, что, 
выпущенный из тюрьмы революционерами, он бросился на вокзал и 
забился в пустой вагон товарного поезда, уходившего на Украину. Где-
то ночью, на остановке, удостоверившись, что австрийская граница уже 
позади, он выскочил и добрался до Житомира. Я послал его к доктору. 
Опасаясь встречи на Волыни с австрийцами, я отправил его в Киев, где его 
поместили для лечения в больницу Киево-Печерской Лавры»40. 

У 4 томі видання «Жизнеописание блаженнейшего Антония, 
митрополита Киевского и Галицкого» розміщено спогади келійника про 
39 Arhivele Naţionale ale României, Baia Mare. – Fond: Prefectura Jud. Maramures, Parcetul Inn. 1086. – Nr. 
Artului 656. – Р. 23. 
40 Путь моей жизни : Воспоминания Митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его 
рассказам Т. Манухиной. – М., 1994 // http://www.wco.ru/biblio/books/evlogy1/main.htm
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відвідини митрополитом ієромонаха Олексія, коли той знаходився на 
лікуванні у госпіталі Києво-Печерської лаври. «Владыка… обернувшись, 
спросил: «а где здесь мой о. Кабалюк?». Владыка называл его «мой» 
потому, что по распоряжению владыки его поместили в этот госпиталь. 
Он был ранен штыком в грудь – австрийцы над ним издевались и 
штыком пронзили его «за измену» Австрии и унии. Подходит владыка 
к кровати о. Алексия, он стремится подняться, владыка его уговаривает 
лежать без движения , ему вредно шевелиться. О. Алексий исхудалый, 
слабый, с длинными русыми волосами, такой же бородой, маленькими 
голубыми глубоко сидящими глазами, говорит чуть слышно знакомым 
мне карпаторусским акцентом. Он мне очень как-то сразу понравился, я 
подошел и поцеловал ему руку. Он конфузливо ее одернул. Владыка сел к 
нему на кровать, гладил его голову, гладил руки, говорил ласково, ласково, 
как мог только один владыка говорить. Часто навертывались слезы на 
глазах владыки, и он их незаметно смахивал просто рукой. Отец Алексий, 
раза два заливался слезами. «Ну, что, мой милый батюшка о. Алексий, 
тяжело лежать вам здесь?». «Нет…не тяжело… а только рана иногда… 
иногда сильно болит…» – еле слышно произнес о. Алексий. «Помоги вам 
Бог перенести эти боли терпеливо: если они тяжелы, то за то святы эти 
ваши раны, ибо приняты за правду Христову, за веру православную – пусть 
вас это утешает. Знайте, что раны ваши будут ублажаться и воспеваться, 
как воспеваются св. Церковью раны мучеников. Пусть Сам Господь будет 
вам в помощь»41.                

У травні 1919 р. ієромонах Олексій повертається на Закарпаття та 
активно включається в релігійне життя краю. В 1921 р. його було обрано 
настоятелем Свято-Миколаївського монастиря в с. Іза та зведено в сан 
ігумена. У 1923 р. підвищений до сану архімандрита. З 1924 р. стояв на чолі 
Духовної Консисторії Карпаторуськоїї автономної православної церкви 
Сербського патріархату. За відсутності єпископів він повноцінно керував 
єпархією. Він імені православних Підкарпатської Русі неодноразово їздив 
до Праги та Белграду, брав участь у засіданням Священного Синоду та 
Собору СПЦ. Підтримував та був причетний до будівництва жіночих 

41 Схи-Архимандрит Алексій (Кабалюк) // Православный путь. Церковно-богословско-философский 
ежегодник: Приложение к журналу «Православная Русь» за 1984 год. – Джорданвилль, 1985. – С. 
46-48.  
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монастирів у с. Липча та Домбоки, чоловічого скиту в Городилові та 
монастиря в Тереблі. 

У 1925 р. архімандрит Олексій відмовився від настоятельства та почав 
розбудовувати православний храм у м. Хуст. При ньому він заснував 
інтернат для учнів Хустської гімназії. Письменник Олександр Сливка 
(1909-2008) згадував, що в м. Хуст православні вірники збудували церкву 
і біля неї продовгасту будівлю. «Ця хата використовувалася як фара для 
архімандрита Олексія, котрого обрали собі для священика. Будинок 
був досить великий, архімандрит займав лише одну кімнату. Тому він, 
очевидно, порадившись з православними вірниками, вирішив поселити 
там учнів гімназії з православних родин. Купили дошки, змайстрували 
дерев’яні ліжка, столи, лавиці»42.

Газета «Церковная правда» в №2-3 за 1925 р. повідомляла: «В Хусте 
находится единственное православное общежитие для русских детей 
учеников при православном храме Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Живет там 25 детей. Помогайте, кто может…»43. Те ж періодичне видання, 
описуючи життя хустської православної громади в 1926 р., вказувало, що 
вона складається з 1320 вірників, має у володіння «фарский дом с интерна-
том для мальчиков»44.

15 липня 1929 р. в газеті «Православная Карпатская Русь» було опу-
бліковано статтю архімандрита Олексія (Кабалюка). Він повідомляв, що 
вихованці інтернату успішно завершили навчальний рік. «Воспитан-
ники, окончившие четыре класса гимназии, изъявили желание идти по 
духовной линии и поступают в духовную семинарию в Сербии, с целью 
приобретения богословских знаний»45. Архімандрит закликав батьків сер-
йозно задуматися над майбутнім своїх дітей, всіляко сприяти їм в отри-
манні освіти. О. Олексій окреслював завдання, котрі ставилися перед керів-
ництвом інтернату. «Необходимо построить – здание интерната, приюта, 
соответствующее гигиеническим предписаниям. Кроме приюта, необхо-
димо детям и надлежащее питание. Материальная поддержка родителей 
так незначительна, что является только дозой поддерживающей их 

42 Спогади О. Сливки від 6 березня 2006 р. Записав Ю. Данилець. Архів автора. – Арк. 1.  
43 Церковная правда. – 1925. – №2-3. – С. 39.
44 Из церковной жизни // Церковная правда. – 1926. – №3-4. – С. 31. 
45 Алексий (Кабалюк), Учебный год в Густ. гимназии окончен // Православная Карпатская Русь. – 
1929. – 15 июля. – С. 4.
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существование»46. Наприкінці статті розміщено звернення до благодійни-
ків у Чехословаччині та на Американському континенті, з проханням нада-
ти фінансову підтримку для інтернату. 

1 липня 1931 р. «ПКР» розмістила інформацію про передачу право-
славного інтернату під управління єпархіального керівництва. «Владыка 
при приеме Интерната наименовал о. Алексея пожизненным попечите-
лем интерната, а самому интернату присвоено название: Православный 
епархиальный интернат имени архимандрита Алексея (Кабалюка)»47. 
Перед початком нового навчального року періодично в газетах друкува-
лися оголошення про набір до інтернату. Наприклад, влітку 1932 р. архі-
мандрит Олексій (Кабалюк) повідомляв: «в новом учебном 1932-1933 году 
будет 11-12 свободных мест для учеников 1-го класса Хустской державной 
реальной гимназии. Для принятия в интернат необходимо подать проше-
ние в Епархиальное управление через Интернат. По сложении учеником 
испыта в гимназии, родители его приходят в интернат и тут подают про-
шение о приеме ученика в интернат и получают наставление в выработке 
свидетельства худобности. Плата за содержание в интернате принимается 
деньгами и натурой»48.

У 1935 р. у православному календарі «Об’єднаного Руського 
Православного Братства в Америці» було надруковано статтю «Русская 
православная бурса в Хусте». Автор статті відзначав особливу заслугу 
архімандрита Олексія, котрий «понял, что наша будущность в молодежи, 
в тех, что нас заменят, коли нас не станет». Протягом десяти років, «через 
бурсу отца Алексия прошло больше як 200 хлопцев. Из них двенадцать 
сдали матуру в гимназии и учатся теперь в университетах. Многие пошли 
в Сербию, в духовные семинарии, чтобы там учитися на православных 
священников. Часть учеников поступила в учительские семинарии, и 
будет учителями»49. 

Про діяльність православного інтернату у 1936-1940 рр. також 
довідуємося із спогадів багаторічного директора Хустської середньої 

46 Там само.
47 Епархиальный Интернат // Православная Карпатская Русь. – 1931. – 1 июля. – С. 3. 
48 Прием в православные епархиальные интернаты // Православная Карпатская Русь. –  1932. – 1 июля. 
– С. 4. 
49 Русская православная бурса в Хусте // UROBA Православный Календарь на 1935 годъ // http://www.
carpatho-russian-almanacs.org/UROBA/UROBA1935/seminary.php. (візит 21 січня 2018 р.).



44 Наукові записки БІНДЦ №5, 2018

школи-інтернату Івана Магули (1923-2006). У розмові з нами у березні 
2006 р. він повідомив, що втупив на навчання в Хустську гімназію в 1936 
р. та разом з іншими хлопцями з с. Дубового на Тячівщині поселився в 
інтернаті. «Прийняли нас в інтернаті добре, умови були на той час не дуже 
хороші, бо інтернат існував на обмежені ресурси. Приміщення інтернату 
складалося з кількох спалень, їдальні, коридору та ванної кімнати. Крім 
того у цьому ж будинку жив архімандрит Олексій та функціонувала 
каплиця. На той час ми не мали грошей щоб платити приватну квартиру 
і тут нам обіцяли допомогти навчатися. В інтернаті проживало багато 
таких людей, які вийшли в життя завдяки тільки допомозі архімандрита 
Олексія та його безкорисливій роботі» 50. Серед них письменник І. Чендей, 
доктор біологічних наук, проф. С. Стойко, письменники І. Калинич та П. 
Продан, генерал-полковник В. Вальо, І. Волощук, В. Олексій, І. Чопей, Д. 
Чопей, В. Урста, Ф. Сабов, В. Сабов, Ю. Попадинець та інші. 

Іван Магула високо оцінював діяльність архімандрита Олексія 
(Кабалюка). «Він був хорошою людиною, добрим організатором, не 
мав корисливих цілей, чим міг тим нам допомагав. Тоді всі учні, що 
проживали в інтернаті, привозили щось з дому. Хто солому, хто дрова, 
хто зерно, для того щоб якось підтримувати умови життя в інтернаті. 
Кухарями були монахині, завскладом теж була монахиня. Був у нас один 
вихователь на 90 учнів – емігрант Борисов, людина освічена і вимоглива. 
Інколи архімандрит Олексій допомагав нам і грошима. Наприклад, їхали 
ми додому і позичали від нього гроші, потім хто йому повертав, а хто 
не повертав ніколи. Він і не пам’ятав кому скільки позичав, запише на 
папірець, поставить десь за ікону і на цьому все і закінчувалося. Майже 
ніхто за інтернат гроші не платив»51. Після окупації Закарпаття в 1939 р. 
Угорщиною державна підтримка інтернату припинилася, але учні про-
довжували в ньому проживати. Архімандрит Олексій намагався всіляко 
підтримувати вихованців, допомагав дровами, харчами, коштами. Під час 
відкриття школи-інтернату в Хусті та його розбудови в радянський період 
І. Магула багато запозичив від архімандрита Олексія, особливо в плані ви-
ховної роботи52.

50 Спогади І. Магули від 6 березня 2006 р. Записав Ю. Данилець. Архів автора. – Арк. 1. 
51 Там само. – Арк. 2. 
52 Там само.



45МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
26-27 листопада 1944 р. архімандрит Олексій (Кабалюк) брав участь 

у роботі Першого з’їзду Народних Комітетів, що проходив в Мукачеві. 
Він був обраний делегатом від м. Хуст53. Також, в грудня 1944 р. побував 
у складі православної делегації в Москві з проханням про перехід Мука-
чівсько-Пряшівської єпархії під юрисдикцію Московського патріархату54. 

Підготувавши духовний заповіт та прийнявши велику схиму 2 грудня 
1947 р. архімандрит Олексій помер в Домбокському монастирі. Зміст 
заповіту опубліковано нами в 2004 р. в книзі «Православні монастирі 
Хустського району»55. Звідти тіло померлого було перевезено до Ізького 
монастиря, де поховано на братському цвинтарі. 13 березня 1999 р. відбу-
лося віднайдення мощей, а 8 липня 2001 р. було ухвалено рішення Свя-
щенного Синоду УПЦ про причислення схиархім. Олексія (Кабалюка) до 
лику місцевошанованих святих. 21 жовтня 2001 р. відбулась канонізація, 
яку очолив Предстоятель УПЦ, митрополит Київський і всієї України Во-
лодимир (Сабодан). Мощі сповідника знаходяться в Свято-Миколаївсько-
му монастирі в с. Іза-Карпутлаш Хустського району. 

Таким чином, нові документи про діяльність архімандрита Олексія 
(Кабалюка) дають можливість по-новому висвітлити раніше невідомі факти 
його біографії. Матеріали австрійських і румунських архівів розкривають 
складний процес відродження православ’я та переслідування вірників 
за звинуваченням у антидержавній діяльності. Документи архівів Афону 
свідчать про міцні зв’язки краю із центрами світового православного світу, 
а спогади провідних діячів РПЦ ставлять постать архімандрита Олексія 
(Кабалюка) в ряд видатних церковних персон ХХ ст. 

Резюме
У статті проаналізовано окремі аспекти біографії духовного лідера 

православних Закарпаття 1 пол. ХХ ст. – архімандрита Олексія (Кабалюка). 
Автор розкриває досі невідомі факти його діяльності до Першої світової 
війни, в часи включення краю до складу Чехословаччини, Угорщини та 

53 Сабов Ф. Ми обирали своє майбутнє. – Ужгород: ВАТ „Видавництво „Закарпаття”, 2002. – С. 18-38. 
54 Данилец Ю. Поездка делегации Мукачевско-Пряшевской православной епархии в Москву и 
канонический переход в состав РПЦ (на материалах ГАРФ) // Rocznik teologiczny. – 2017. – Rok LIX. 
– Z. 1. – C. 131-150.
55 Данилець Ю. Православні монастирі Хустського району (ХХ століття) / Передмова проф. Д. 
Данилюка. – Ужгород: Ґражда, 2004. – С. 136. 
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СРСР. Охарактеризовано контакти ієромонаха із монастирями Афону, 
Холмщини та Російської імперії, розкрито період його перебування на 
лікуванні в госпіталі Києво-Печерської лаври. На нових документах та 
матеріалах преси з’ясовано роль Кабалюка у заснуванні інтернату для 
православних учнів Хустської гімназії та післявоєнної інтеграції єпархії до 
складу РПЦ.

Ключові слова: вірники, ієромонах, Олексій (Кабалюк), православні, 
церква.

Summary
Activities of St. Alexis (Kabalyuk) in the light of new archival documents 

The article analyzes some aspects of the biography of the spiritual leader of the 
Orthodox Transcarpathia of the first half of the ХХ century – Archimandrite 
Alexis (Kabalyuk). The author reveals still unknown facts of his activity before 
the First World War, at the time of the inclusion of the province into Czecho-
slovakia, Hungary and the USSR. The contacts of the hieromonk with the mon-
asteries of Afon, Kholmshchyna and the Russian Empire were described, and 
the period of his stay on treatment at the hospital of the Kyiv-Pechersk Lavra 
was revealed. On new documents and press materials, the role of Kabalyuk in 
setting up a boarding school for Orthodox students of Khust high school and 
the post-war integration of the diocese into the ROC.

Key words: faithful, hieromonk, Alexis (Kabalyuk), Orthodox, church.
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Данилець Наталія, 

Ужгород

Викладання Закону Божого для православних учнів 
на Підкарпатській Русі в 1920-30 рр. у світлі нових архівних документів

Питання викладання Закону Божого на Підкарпатській Русі 
для православних учнів різних рівнів шкіл недостатньо досліджено в 
українській історіографії. Разом з тим, зустрічаємо наукові розвідки по 
іншим регіонам України1.  Дослідники історії церкви лише побічно торка-
лися цього питання, аналізуючи політику чехословацької та угорської вла-
ди щодо релігії в першій половині ХХ ст. Після відновлення православної 
церкви на Закарпатті та утвердження юрисдикції Сербської православної 
церкви духовенство розпочало планомірну роботу щодо офіційного ви-
знання права викладання Закону Божого в школах. З документів архівів 
відомо, що при храмах священики навчали дітей основних молитов, цер-
ковної історії тощо, але до шкіл їх не допускали. 

За словами історика Ю. Данильця, тільки в 1928 р. чехословацький 
уряд ухвалив рішення від 10 квітня 1928 р. за № 6383-28-1, за яким дозво-
лив викладання Закону Божого православного віросповідання в держав-
них школах2. Разом з тим, виникла проблема відповідного освітнього рівня 
духовенства, яке намагалися вирішити відкриттям курсів, на яких виклада-
ли професори гімназій. Крім того, священикам, які прагнули отримувати 
державне фінансування за викладання Закону Божого, було запропонова-
но пройти екстернатне навчання в гімназіях та отримати відповідну освіту.  

Поступово чехословацький уряд упорядкував правила фіксування 
наявності православних учнів у школах. В № 8 «Урядового вѣстника» 
1 Романюк Ю. Особливості вивчення Закону Божого і церковного співу в церковнопарафіяльних 
школах Поділля наприкінці ХІХ ст. // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.23). 
– Хмельницький інститут МАУП, 20013. – С. 223-232; Лебедев Д. Церковно-приходские школы в 
системе начального образования Екатеринославской губернии (на примере Мариупольского уезда) в 
конце ХІХ – начале ХХ веков // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк: ІПШІ МОНУ і НАНУ „Наука 
і освіта”, 2007. – №1. – С. 46-51; Зибачинський І.  Церковнопарафіяльні школи Північної Бессарабії 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного 
університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Том 16: На пошану професора 
А.О.Копилова. – С. 220-231.
2 Данилець Ю. Православна церква на Закарпатті у першій половині ХХ ст. – Ужгород: Карпати, 
2009. – С. 142. 
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Шкільного відділу Цивільного управління Підкарпатської Русі в Ужгороді 
від 25 жовтня 1927 р. вказувалося, що управителі шкіл не мають права 
відмовляти в записі дітей шкільного віку в урядові книги в рубриці 
«віросповідання» «греко-восточными, если предложится управѣ школы 
письмо, що змѣна вѣроисповѣданя була урядово переведена в окружном 
политичном урядѣ»3.

Звернемо більш детальну увагу на розпорядження Міністерства 
Шкільництва і Народної освіти від  10 квітня 1928 р. На його основі Цивільне 
управління Підкарпатської Русі видало розпорядження за №33.586 від 26 
травня 1928 р. «О научованю религіѣ грековосточного вѣроисповѣданя в 
державних народних и горожанських школах на Подкарпатской Руси». 
У документі зокрема вказувалося, що з 1 вересня 1928 р. дозволяється 
викладання релігії православним учням при наступних умовах: «1. Научо-
ваня на основѣ окремых просьб дозволяеся у всѣх высшенаведеных школах, 
де находиться опредѣленое число школоповинных дѣтей спомянутого 
вѣроисповѣданя, як то наведено в розпоряженю школьного оддѣла з 
дня 2. новембра 1922, чие. 23.377-22 (Урядовый Вѣстник, чис. 6., роч. II.), 
без огляду на то, ци в мѣстѣ школы є, або не, органиизована и признана 
церковна община спомянутого вѣроисповѣданя, насколько епархіяльна 
управа сего вѣроисповѣданя повѣрить научованя религіѣ, нею назначено-
му духовнику, або свѣтскому учителю, способному предподавати религію. 

Такими предподавателями, послѣ постановленя § 17. закона з дня 28. 
юлія 1927, чис. 319, в згодѣ з § 17., закона з дня 24. юнія 1926 чис. 104 Зб. з. 
и р., можуть бути особы, котрѣ мають горожаньство в Ческословацькой 
републицѣ. 

На переходный час, в надзвычайных случаях при необходимости 
може бути научованя религіѣ дозволено духовникам, немаючим 
ческословацького горожанства назначеными епархіяльною управою, а то 
на основѣ окремых просьб, однако лиш на один учебный рок. Од таких 
учителѣв религіѣ не може бути принята службова присяга або обѣт 
вѣрности, при чом дозволеня може бути хотяколи одкликано.

3. Просьбы о дозволеню научовати религію спомянутого вѣрои-
сповѣданя треба заосмотрити слѣдуючими документами:

3 Розпорядженя з дня 9 октобра 1927, чис. 68.767, о выповнюваню рубрики «вѣероисповѣданя» в 
урядовых школьных книгах // Урядовый вѣстник. – 1927. – №8. – С. 82.
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а)  документом о горожаньствѣ,
б)   декретом именованя од епархіяльноѣ управы,
в) списком школоповинных дѣтей спомянутого вѣроисповѣданя, 

потвердженым односною управою школы, в групах, як то наведено в 
розпоряженю школьного оддѣла, чис. 23.377-22.

Управам высшенаведеных школ сим предписуєся, щоб список дѣтей 
греко-восточного вѣроисповѣданя, родичѣ которых одповѣдаютъ, евент. 
удовлетворили постановленям закона з дня 23. апрѣля 1925, ч. 96 36. з. а р., 
предложеный им одповѣдными законными заступниками церк. общины 
(священик, куратор, епарх. власть), безодкладу потвердили.

При самом научованю управителям школ предписуеся строго 
придержоватися предписов розпоряженя чис. 23.377-22.

5. Дѣтей греко-восточного вѣроисповѣданя, одповѣдно постановле-
ням § 6., зак. чис. 96-25 Зб. з. и р. в рубриках «Вѣроисповѣданя», школьных 
урядовых книг треба означувати «Греко-восточный», скорочено «гр. вост.».

6. Нагорода за научованя религіѣ спомянутого вѣроисповѣданя буде 
установлена и выплачувана одповѣдно розпоряженю школьного оддѣла 
цив. управы ч. 23.377-22, а тоже постановленю гл. I., ст. IV., закона з дня 13. 
юнія 1922, чис. 251 36. з. и р.

Право надзора в повной мѣрѣ лишаеся державным школьным 
органам»4. 

Таким чином, майже десять років знадобилося чехословацькому уря-
ду щоб урівняти православну церкву у правах із іншими конфесіями у пи-
таннях викладання Закону Божого в школах. 

У статті вводяться в науковий обіг документи, що характеризують 
процес підготовки та запровадження Закону Божого для православних 
учнів у містах Мукачево та Ужгород. Слід зазначити, що у цих населених 
пунктах, в окреслений історичний період, були невеликі православні гро-
мади, які, однак, стрімко зростали. Документи виявлені нами в Архіві Му-
качівської православної єпархії. 

4 Розпорядженя з дня 26 мая 1928, чис. 33.586 о научованю религіѣ грековосточного вѣроисповѣданя 
в державних народних и горожанських школах на Подкарпатской Руси» // Урядовый вѣстник. – 1927. 
– №8. – С. 71-72.
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Документи

№1
Русскій православный приходъ

гор. Мукачево.
Дня 20 іюля года 1927

№ 21.
Содержаніе: преподаваніе з.б.

Епархіяльному Управленію Карпаторуской Православной Церкви 
                                                                                     в Ужгородѣ.

Въ отвѣтъ на полученное распоряженіе относительно преподаванія 
Закона Божія за № 557/27 дня 28 іюня честь имею донести следующее.

Въ начальныхъ школахъ города Мукачева оффиціяльно по всѣхъ кл. и 
отдѣленіяхъ учащихся православнаго вироисповидания неимѣется.

Въ Мукачевской державной Реальной Гимназіи согласно 
статистическимъ даннымъ, имѣется всѣхъ учащихся 19 человѣкъ. И такъ:

І. кл. – 4.
ІІ. кл. – 6.
ІІІ. кл. – 1.
ІV. кл. – 6.
V. кл. – 1.
VI. кл. –
VII. кл. – 1.
VIII. кл. –
Итого 19 человѣкъ.
Эти свѣдѣнія, относительно 19 человѣкъ записаны какъ православные, 

в то время списокъ поименной говоритъ что всѣ учащіеся греко-кат. 
вѣроисповѣданія, а только 

в 1 кл. Б) Варга Георгій
Čеska І кл. Д) Евгенія Нова.
          ІІ кл. С) Ярополкъ Лоскотъ, Марія Мартиновичева.
Рус. ІІІ А) Владимиръ Мартиновичъ.
       IV А) Василій Бабичъ.
                 Варфоломей Бутьокъ.
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                 Михаилъ Варга.
                 Феодоръ Кешеля.
                 Андрей Майоръ.
       IV Б) Клариса Волобуева.
       V В) Петръ Линтуръ.
      VІ      -----------------------
      VІІ    Елена Семенова.
      VІІІ   -----------------------
По моему личному опросу переименнованные считаютъ себя 

православными всѣхъ 13 человѣкъ посѣщавші Реальн. Гимназію учебный 
26/27 годъ. Многія здѣсь поименованные  посѣщали гр. к. церковъ даже 
исповѣдывались тамъ (по ихъ словамъ) ради боязни, получить плохую 
отмитку. (таковы факты были)

Дальнейшего распоряженія относительно преподаванія Зак. Б. отъ 
Епархіальнаго Управленія жду.

Печать Русско-Православнаго прихода     Протоіерей Іоаннъ Гр. Илечко5

              гор. Мукачево.

№2

Дирекція державной реальной гимназіи въ Мукачевѣ

Чсло: 858                                                     Предмет: Объ обученіи зак. Божого
12.Х. 27                                                                      учениковъ гр. вост. вѣросп.
П.Г.

Протоіерею Іоанну Илечкѣ въ Мукачевѣ
Розовая улиц. 43

Дирекція державной реальной гимназіи въ Мукачевѣ симъ сообща-
етъ, что въ шк. 1927/28 записалось всего 14 учениковъ греко-восточного 

5 Про про. І. Ілечко дет. див.: Данилець Ю. Протоієрей Іоанн Ілечко // Сповідники та Подвижники 
Православної Церкви на Закарпатті в ХХ ст. / Авт. кол.: Ю. Данилець – голова авт. кол., архієпископ 
Феодор (Мамасуєв), архієпископ Антоній (Паканич), прот. О. Монич, А. Світлинець, Д. Анашкін, С. 
Канайло, В. Міщанин, ієромонах Пімен (Мацола), прот. В. Юрина. – Ужгород, 2011. – С. 102-105; Да-
нилець Ю. З історії репресій проти православного духовенства на Закарпатті: протоієрей Іоанн Ілечко 
(1883-1958) // Pravoslavný teologický sborník. – Prešov, 2015. XLI (26). – С. 142-154.
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вѣроисповѣданія, такъ что это количество не достигаетъ державою требуе-
маго числа, потому ученіе закону Божому по гр. восточному вѣроисп. не 
можетъ быть подержано на счетъ державы.

                                                                        въ Мукачевѣ 13 октября 1927
                                                                                    Н. Драгула, директоръ

№3

Русско-Православный приходъ гор. Мукачево

дня 21 октября 1927 г.
№31.
предметъ: Препод. зак. Бож. въ гимназіи въ Мукачевѣ.
прилож. І.
 Епархіальному управленію Карпаторусской православной церкви 

въ Ужгородѣ
При семъ прелагою копію, отношенія за № 858, съ дня 13/Х. 2 дирек-

тора гимназіи въ Мукачевѣ полученное на мой запросъ поданный 8-го 
сентября по дѣлу учениковъ мукачевской гимназіи православного вѣро-
исповѣданія. Лично я сомнѣваюсь о точности данныхъ мнѣ директоромъ 
гимназіи, но провѣрить офіціально, къ сожалѣнію, не имѣю права.

                                                                     Протоіерей Іоаннъ Гр. Илечко

№4
Настоятель русскаго православного прихода гор. Мукачева

№34
Мукачево дня 19/Х 1928 г.

Епархіальному Управленію Карпаторусской Православной Церкви
въ Хустѣ

Въ отвѣтъ на отношеніе Епар. Управ. съ дня19/Х с.г. за № 1441. сооб-
щаю, что мною было послано требованіе въ Реал. Гимназію въ Мукачевѣ, 
прислать мнѣ списокъ учащихся, Православнаго вѣроисповѣданія, но до 
сихъ поръ его не получилъ какъ только получу немедленно пошлю Епарх. 
Управленію.
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Мною было послано аналогичное требованіе и въ другіе учебные 

заведенія въ Мукачевѣ, отвѣтъ полученъ отъ: Торговельной Академіи 
и «Мѣщанской Школы» въ которыхъ находится по одному ученику 
Православ. Вѣросповѣданія.

Настоятель прихода гор. Мукачева               Протоіерей Іоаннъ Илечко

№5
Настоятель прихода гор. Мукачева

№ 60.
Дня 14 Декабря 1928 г.

Епархіальному управленію 
Карпаторусской Православной Церкви  въ Хустѣ

Въ отвѣтъ на отношеніе Ваше съ дня 10- ХІІ 1928 г. за № 2017 сооб-
щаю слѣдующее: Мною было отвѣчено дня 19/Х с.г. за №34 с.г. что мною 
былъ посланъ запросъ во всѣ учебныя заведенія находящіяся въ Мукачевѣ 
сколько находится учащихся, отвѣтъ получилъ, только отъ Торговельной 
Академіи, и Мѣщанской Школы, въ которыхъ находится только по одному 
ученику православнаго вѣроисповѣданія.

Отъ Гимназіи и Учительской Семинаріи до сихъ поръ не получилъ 
отвѣта.

Частнымъ образомъ у себя на квартирѣ преподаю Законъ Божій ко-
торый посѣщаютъ 4 человѣка два раза въ недѣлю. Въ елиментарныхъ шко-
лахъ дѣтей православнаго вѣроисповѣданія нѣтъ.

Когда учебникъ Закона Божія будетъ утвержденъ Преосвященнымъ 
то прошу прислать въ книжный магазинъ «НАША РОДНАЯ РѢЧЬ» въ 
Мукачевѣ.

Настоятель прихода гор. Мукачева                 Протоієрей Іоаннъ Илечко

№6
Настоятель Православнаго прихода Гор. Мукачева

№134.                                                                            Мукачево дня 7/Х. 1931
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Епархіальному Управленію 
Карпаторусской Православной Церкви

 Въ Мукачевѣ

Только что получено мною оффиціальное извѣщеніе о числѣ уча-
щихся въ Горожанской Мукачевской школѣ которое то и предлагаю.

Такъ какъ за малымъ числомъ учащихся въ упомянутой школѣ не 
допускается Законоучитель къ преподаванію З.Б. въ зданіи, мною было 
оффиціально подано прошеніе къ Директору, дабы онъ распорядился 
дочастно, чтобы ученики Православнаго вѣроисповѣданія, посѣщали 
уроки Зак. Бож, въ Гимназіи въ указанные часы, что и исполняется тѣми 
учениками, которые не связаны съ поѣздкой по желзѣной дорогѣ.

Протоіерей Іоанн Илечко

№7
Настоятель

Православнаго Прихода въ Мукачевѣ.
Русскій православный приходъ

          гор. Мукачево.
Дня 7 октября года 1931
№ 131.
Содержаніе: список учен. Гимназіи прав. вѣроисп. и
Приложеніе: 1.

Епархіяльному Управленію 
Карпаторуской Православной Церкви  

в Мукачевѣ.

Получилъ окончательныя данныя, относительно числа учениковъ в 
Гимназіи, православного вѣроисповѣданія в Мукачевѣ, или место рожде-
нія, а так – же по числу учащихся и время – т.е. 2 часа въ недѣлю, въ которыхъ 
предписано имъ заниматься по Зак. Божого пришлось раздѣлить на двѣ 
группы учащихся, а именно: І. группа, – І. ІІ. ІІІ. кл., IV–VIII кл. ІІ. группа.

Въ первой группѣ, надѣюсь, что удасться строго придерживаться 
программы и плана.

Съ второй группой, будетъ трудней, но так как во второй группѣ 
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только 7 человѣкъ, то на сколько позволитъ имѣющіеся учебники, тоже 
по возможности исполнится все по предложенному Епарх. Управ., плану 
и программе.

Протоіерей Іоаннъ Илечко

№8 
Настоятель рус. Православнаго прихода гор. Мукачева

№142                                                                       Мукачево дня 23/Х. 931. 

Епархиальному Управленію Карпаторусской Православной Церкви
Въ Мукачевѣ

Всѣ ученики Гимназіи до 4-го класса безпрепятственно посѣщаютъ 
уроки Закона Божія, пропуски бываютъ случайные, по тѣмъ или другимъ 
причинамъ, но отнюдь не провинѣ Дирекціи Гимназіи или Законоучителя.

Ученики старшихъ классовъ 5-8 посѣщаютъ уроки до обѣда другіе 
послѣ его, и тѣмъ паче нѣкоторіе ученики, пріѣзжаютъ изъ ближайшихъ 
селъ, а всеже всѣ они, злонамѣренно не пропускають уроковъ Закона Божія.

Дирекція Р.Р. Гимназіи, всегда идетъ на встрѣчу ученикамъ 
Православнаго вѣроисповѣданія, и не препятствуетъ посѣщенію ими 
уроковъ Зак. Божія.

Протоіерей Іоанн Илечко

№9
3493/ 31.                                                                 Мукачево, 19-ІХ/2-Х 31.

О представленіи списка учениковъ.
Настоятелю православнаго Прихода 

въ г. Мукачево
Протоіерею о. Іоанну Илечко.

Согласно распоряженію Временно-Управляющаго Епархіей Прото-
сингела о. Д-ра Іустина, предлагается Вамъ представить въ Епархіальное 
Управленіе списки всѣхъ православныхъ учениковъ г. Мукачева съ ука-
занімъ, откуда они родом.

По распоряженію Временно-Управляющаго Епархіей
Секретарь Епархіальнаго Управленія 
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№10
Настоятель Р.Православнаго прихода гор. Мукачева.

Предметъ: Преподаваніе З.Б. началось.
№ 125.                                                                        Мукачево дня 25/ІХ. 1931 г.

Епархіальному Управленію Карпаторусской Православной Церкви
Въ Мукачевѣ

Честь имѣю донести, что преподаваніе Закона Божьяго въ 
Мукачевской Реальной Гимназіи и въ Чешской Элементарной начато, 
списковъ окончательныхъ всѣхъ учащихся еще у меня неимѣется, такъ 
какъ мною было предложено на съѣздѣ Благочинныхъ въ Мукачевѣ подать 
свѣдѣнія всѣхъ учащихся въ учебныхъ заведѣніяхъ въ Мукачевѣ, но до сихъ 
поръ такихъ свѣдѣній не поступило.

Пока въ Гимназіи находится всего только – 22 учен., а въ Чешской 12 
чел., котрые аккуратно посѣщаютъ уроки З.Б.

Въ самомъ ближайшемъ времени, будетъ мною точный списокъ 
всѣхъ учащихся представленъ Епархиальному Управленію.

Кромѣ того поданъ мною запросъ во всѣ учебныя заведѣнія въ 
Мукачевѣ; Учит. Сем., Городское Училище и въ Народную Школу въ 
Росвиговѣ, сколько имѣется въ нихъ воспитанниковъ Православнаго 
вѣроисповѣданія, отвѣтъ получилъ пока только отъ Городского Училища, а 
отъ другихъ нѣтъ. Если въ ближайшее время не получу отвѣта, свой запросъ 
повторю, и о всемъ мною предпринятомъ немедленно Епархиальному 
Управленію донесу.

Протоіерей Іоанн Илечко

№11
Настоятель Русскаго Православнаго прихода гор. Мукачева. Пр. І. 

Илечко
Содержаніе:     Преподаваніе Закона Божія.
№ 79                                                                                       Мукачево 6/Х. 1932 г.

Епархіальному Управленію Карпаторусской Православной Церкви
Въ Мукачевѣ
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Сообщаю Епархіальному Управленію, данныя относительно 

преподаванія Закона Божія, во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, для учениковъ 
Православнаго вѣроисповѣданія, въ Мукачевѣ, а именно:

І. Въ Гимназіи, числится всѣхъ учен. 42. чел. груп. 2. въ каждой груп, 
2 часа въ недѣлю.

ІІ. Въ Горожанской школѣ – 12. чел. І. груп. въ недѣлю 1. часъ.
ІІІ. Въ Чешской народной школѣ – 11. чел. 1. груп. въ недѣлю 1. часъ.
IV. Въ Росвиговѣ народная школа – 10 чел. 1. груп. въ двѣ недѣли 1. 

часъ.
Всѣхъ же учениковъ                                                                     75 чел.  
Групъ                                                                                               5.
Учебныхъ часовъ въ мѣсяць                                                        26.
 Мѣстомъ преподаванія Закона Божія, служать школьныя зданія.

Протоіерей Іоаннъ Илечко
Законоучитель.

№12

Получено 18 дня 
Мѣсяца IV. 1931

Вход. № 1265. Дѣло № 12. 

Къ дилу Ужгорода.
Написано Др. Гомичкову

съ просьбой дать
справку за № 1284.

Секретарь 

Отъ настоятеля Православнаго прихода въ Ужгородѣ
№ 24/1932.                                                     Ужгородъ, дня 10 ноября 1932.
Предметъ: Преподаваніе Закона 
Божія въ школахъ

Епархіальному Управленію Карпаторусской Православной церкви 
въ Мукачевѣ.
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По распоряженію Вашему № 63, §2. честь имѣю сообщить слѣдующіе:
 Православныхъ ученыковъ въ ужгородскыхъ школахъ есть: 

1) въ руськой гимназіи въ разныхъ классахъ 9.
2) въ ческой 6
3) въ руськой гражданкѣ 2 
4) въ ческой 6
5) въ русской народной 3
6) въ ческой 2
7) въ юбилейной 14.

Для преподаванія З.Б. удалось получить помѣщеніе въ 
ческословенской гражданской школѣ, гдѣ по суботамъ науки нѣтъ. Здѣсь 
сходятся ученики гимназисты отъ V до VIII кл. по суботамъ отъ 8–9 часовъ 
(до сихъ поръ еще не приходили), а пополудни отъ 2–3 часовъ гимназисты 
I–V кл. и ученики обоихъ гражд. школъ, которые уже сходились хотяй и 
не въ полномъ числѣ.

Въ ческой юбилейной народной школѣ приходилось бы намъ дать 
помѣщеніе по двухъ недѣляхъ один разъ, но къ тому рѣшеніе Школьного 
Отдѣла еще не пришло. Будемъ искать способъ, какъ бы и сіи могли 
учитися З.Б.

Съ глубокимъ уваженіемъ
Протоіерей Михаилъ Мейгешъ

настоятель прихода    

№13

Епархіальное Управленіе                                   Мукачево 23/ІХ 1933. 242 
№ 12.

Православной Епархіи                                       Его преподобію
Мукачевско-Пряшевской                                  Исполняяющему должность
№ 3099 1933.                                                      Помошника настоятеля прихода
Мукачево.                                                           о. іером. Аверкію6 въ Ужгородѣ.   
 

6 Про ієромонаха Аверкія (Таушева) дет. див.: Герман (Подмошенский). Святитель Аверкий Джордан-
вилльский. Житие, воспоминания о владыке. – М. : Русскiй Паломникъ, 2009. – 112 с.; 
Данилец Ю. Миссионерская деятельность архиепископа Аверкия (Таушева) на Закарпатье (1931-1940 
гг.) // ΧΡΟΝΟΣ. Церковно-исторический альманах. – № 3. – Минск, 2016. – С. 50-65.
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Въ отвѣтъ на Вашъ Запросъ № 38 18/ІХ с.г. сообщаемъ Вамъ что 

собрать всѣхъ православныхъ дѣтей при Вашемъ приходѣ для уроковъ 
Зак. Божія церковн. Житія и русскаго языка было бы весма желательно и 
необходимо.

Слѣдуетъ только позаботится о помѣщеніи т.к. зимой храмъ не могъ 
бы служить этой цели.

Получивъ удостовѣреніе правленій школъ о числѣ православныхъ 
дѣтей, Вы бы могли получать и гонораръ отъ государства. Нѣчто подобное 
дѣлается съ учениками народныхъ школъ въ Хустѣ. 

Однако Церковно-приходскій совѣтъ долженъ былъ бы взять 
патронатъ надъ школой и заботы по матер. сторонѣ преимущественно о 
помѣщеніи. 

Если Ваше учрежденіе въ семъ школьн. году откажется въ состояніи 
существовать, тогда концемъ сего школн. года благоволите о семъ донести 
тогда Еп. Упр-ію, после чего можно будетъ рѣшать вопросъ о возможности 
открытія настоящ. Церк.-приход. школы.

Съ Благословениемъ
Мукачевско-пряшевский

Епископъ.

№14
Православный церковный приходъ въ Ужгородѣ.  

№ 77 / 1936.                                                       Ужгородъ, 15/28 сентября 1936.
Предметъ: Докладъ о преподаваніи Закона Божія
въ учебныхъ заведеніяхъ г. Ужгорода.

Отвѣтъ на №
отъ дня        
Приложенія:                           

Епархіальному Управленію
Православной Мукачевско-Пряшевской Епархіи въ Мукачевѣ.

Настоящимъ честь имѣю доложить, что мною путемъ личнихъ хлопо-
товъ въ управленияхъ мѣстныхъ учебныхъ заведеній и въ Школьномъ ре-
фератѣ соорганизовалъ следующїя регулярния заняття по Закону Божїю:
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1) Державная Реальная Гимназїя (въ русской 23 ученика + въ чешской 
9 уч.) – 2 часа еженедѣльно.

2) Чешская Гражданская Школа (9 учениковъ) – 2 часа ежемѣсячно, 
туда же ходять изъ Русской Гражд. Школы, 1 ученикъ.

3) Русская Народная Школа (8 учениковъ) – 2 часа ежемѣсячно.
4) Чешская Народная Школа (15 учениковъ) – 1 часъ ежемѣсячно.
Кромѣ этихъ опредѣленныхъ часовъ мнѣ удалось исходатайствовать 

въ Чешск. Гражд. Школѣ и въ Русской Народной Школѣ еще по 2 часа въ 
мѣсяцъ безвозмездного преподаванїя, заниматься по 1 часу. Учительская 
Семинарія въ Ужгородѣ является церковнимъ греко-католическимъ учеб-
нымъ заведеніемъ, куда православние учащіеся вообще не принимаются.

Еженедѣльная программа занятій слѣдующая:
Среда: Русская Народная Школа – 11.10–12.00 часовъ дня.
           Чешская Народная Школа – 12.10–13.00 часовъ дня.
           Державная Реальная Гимназія – 2.50–3.50 часовъ дня.
Пятниця: Чешская Гражд. Школа – 12.20–13.05 часовъ дня.
Субота: Державная Реальная Гимназія – 3.45–4.30 пополудни.

Іеромонахъ Аверкій.

№15
Православный церковный приходъ въ Ужгородѣ.

Приложеніе къ № 44/1937.
№ 19.                                         Ужгородъ,………………………. 193
Предметъ:
Отвѣтъ на №                      
отъ дня                           
Приложенія:       

Списокъ православныхъ учениковъ въ Ужгородѣ.             
 Русская Народная Школа:

1. Михайликова Екатерина
2. Купрій Василій
3. Магура Елена
4. Гаргай Елисавета
5. Райчинець Ева
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6. Герда Иванъ

Чешская Народная Школа:

1. Крезе Александръ
2. Куфтина Наталія
3. Баренблатъ Галина
4. Порѣцій Сергій
5. Чаплыгинъ Константинъ
6. Виницкій Константинъ
7. Стефановичъ Елена
8. Бальцаръ Лидія
9. Гагатко Андрей
10. Зарубина Александра
11. Колесникова Наталія
12. Зарубина Юлія
13. Новакъ Алексій
14. Захаровъ Василій

Чешская Гражданская Школа:
1. Яникъ Владиміръ
2. Мордакъ Владиміръ
3. Бальцаръ Вѣра
4. Викъ Надежда
5. Шмегликъ Борисъ
6. Ставничъ Браголюбъ
7. Ондрачекъ Владиміръ

Державная Реальная Гимназыя (Рус. и Чеш.)
Младшая группа

1. Козикъ Иванъ
2. Петровъ Владиміръ
3. Рогаль Михаилъ
4. Гаргай Ирина
5. Мавроммати Любовъ
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6. Тимченко Вѣра
7. Гундеръ Юрій
8. Гаргай Юлія
9. Герда Ольга
10. Андрашко Александръ
11. Бальцаръ Марія
12. Гаргай Марія
13. Викъ Георгій
14. Бехине Георгій
15. Гушекъ Константинъ
16. Пипкова Елена

Старша група

1. Андрашко Василій
2. Діомидовъ Юрій
3. Голова Галина
4. Стевановичъ Ирина
5. Новакъ Михаилъ
6. Бартошевичъ Николай
7. Оконь Лидія
8. Маркушъ Владиміръ
9. Волкаръ Мирославъ
10. Фейеръ Валерій
11. Сѣдаковъ Владиміръ
12. Пипка Владиміръ

Іеромонахъ Аверкій
Настоятель Православнаго Прихода

въ Ужгородѣ.

№16
Православный церковный приходъ въ Ужгородѣ.

№ 103/1937                                         Ужгородъ, 28 апрѣля / 11 мая 1937
Предметъ: Отвѣтъ объ учениках 4-го класса Ужгородской Гимназіи
Отвѣтъ на № 1973/37.                     
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отъ дня 7 мая 1937.                           
Приложенія:                    

Епархіальному Управленію
Православной Мукачевско-Пряшевской Епархіи

въ Мукачевѣ.

  Въ отвѣтъ на вышеуказанный Вашъ запросъ честь имѣю сообщить, 
что въ 4-омъ классѣ Ужгородской гимназіи вообще нѣтъ православныхъ 
учениковъ мужескаго пола, а только 2 ученицы: Бондаръ Марія и Таргай 
Марія.

Игуменъ Аверкій.

№17

Православный церковный приходъ въ Ужгородѣ.
№ 206/1937                                         Ужгородъ, 13/26.ХІ. 1937

Предметъ: 
О преподаваніи Закона Божія въ гимназіи и горожанской школѣ

Отвѣтъ на № 4250/37.                     
отъ дня 25 ноября 1937.                           
Приложенія:              

Епархіальному Управленію
Православной Мукачевско-Пряшевской Епархіи въ Мукачевѣ.

Въ отвѣтъ на вышеуказанный запросъ честь имѣю сообщить, что 
занятія въ ужгородской гимназіи (русской и чешской) происходитъ у меня 
въ двухъ группахъ по часу въ недѣлю съ каждой группой отдѣльно:

Младшая група (съ I по IV классъ) каждый вторникъ 2.50–3.35 часа 
дня.

Старшая группа (съ V по VIII классъ) каждую суботу 2.50–3.35 часа 
дня.

Въ Русской Гражданской Школѣ имѣется лишъ одна ученица 
православнаго вѣроисповѣданія; потому отдѣльнаго преподаванія не 
разрешается. 

Въ Чешской Гражданской Школѣ имѣется четверо учащихся 
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православнаго вѣроисповѣданія и разрѣшается преподаваніе 1 часъ в 
мѣсяцъ.

Я попросилъ у Директора заниматся по 1 часу каждую недѣлю, (ко-
нечно безвозмездно) причемъ на эти уроки приходитъ и единственная 
ученица изъ Русской Гражданской Школы. Занимаюсь каждую пятницу 
отъ 12 час. 10 мин. До 12 час. 55 мин.

Игуменъ Аверкій.

№18
Епархіальному Управленію

Православной Мукачевско-Пряшевской Епархіи въ Мукачевѣ.
Согласно данного мнѣ декрету № 4255/37 я провелъ дня 11.ХІІ. 1937 

г. інспекцію преподаванія Закона Божія въ держ. реальн. гимназіи въ 
Ужгородѣ.

Въ Ужгородской гимназіи всего 16 учениковъ; еженедѣльно о. Аверкій 
имѣетъ всего два урока: во вторникъ дня низшихъ классовъ и въ субботу 
для высшихъ классовъ.

Изъ 8 православныхъ ученниковъ, группы высшихъ классовъ, на 
урокѣ участвовало всего 4 ученика;

Успѣхъ въ познаніяхъ – довольно хорошій. Неудобно только, что за-
коноучитель не вполънѣ слышитъ; ученики этимъ пользуются: могутъ 
подсказывать другъ другу и за спиной смѣятся. Между законоучителемъ 
и учениками нѣтъ большой оффиціальности; живутъ какъ остальные 
добродушные професора съ учениками.

Имена отсутствующихъ и пройденный матеріалъ о. Аверкій 
записываетъ въ особыхъ бланкахъ для необязательныхъ предметовъ 
сшитыхъ въ тетрадку.

Директору гимназіи я не могъ лично явиться, такъ какъ его тамъ 
послѣ обѣда не было.

Мукачево, 15 декабря 1937 г.
Съ совершеннымъ почтеніемъ

Игуменъ Николай.

Резюме
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У статті вводяться в науковий обіг досі не відомі документи про 

запровадження та викладання Закону Божого у містах Мукачево та 
Ужгород. Автор аналізує передумови прийняття закону про дозвіл 
викладати релігію для православних учнів, наголошуючи на тому, що уряд 
протягом десяти років дискримінував православну громаду. Наводяться 
прізвища учителів релігії та окремих учнів, які слухали предмет. 

Ключові слова: гімназія, Закон Божий, навчання, православна цер-
ква, школа. 

Summary
The article introduces into the scientific circle still unknown documents re-

lated to the start of teaching Religious Education in the cities of Mukachevo and 
Uzhhorod. The author analyzes the preconditions for passing the law which 
allowed teaching religion to Orthodox pupils, stressing that the Orthodox com-
munity had been discriminated by the Government for ten years. The names of 
the teachers of Religious Education and certain students who were taught the 
subject have been mentioned. 

Key words: gymnasium, Religious Education, teaching, Orthodox Church, 
school.
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Дьяконов Алексей, 
Нижний Новгород

Первая кафедра митрополита Николая (Кутепова)

В самом сердце Подкарпатской Руси, как исторически принято назы-
вать современную Закарпатскую область Украины, на правом берегу реки 
Латорица, что в г. Мукачево, на склоне горы Чернечьей, вершина которой 
покрыта вековым дубовым лесом, стоит древний монастырь. Его стены 
и храмы хранят воспоминания о самых разных вехах своей истории: это 
были и светлые дни спокойствия и благоденствия, и тревожные времена, 
когда это тихое место становилось предметом ожесточенной борьбы мест-
ного русинского населения с коварными и беспощадными завоевателями.

Но всегда в стенах этой святой обители теплилась монашеская жизнь, 
в храме шла Божественная служба, и к Богу возносилась горячая и искрен-
няя молитва. Обитель эта – Свято-Никольский Мукачевский монастырь.

Обитель
Славяне, проживавшие на 

склонах Южных Карпат, по сви-
детельству Василия Базиловича 
(1742-1821 гг.), протоигумена Ни-
кольского монастыря, приняли свя-
тое Крещение в 863 году благодаря 
проповеди святых братьев-просве-
тителей славянских земель Кирил-
ла и Мефодия, чьи имена здесь и по 
сей день очень чтятся. Именем ве-
ликих словенских учителей называ-
ют главные площади, центральные 
улицы, воздвигают им памятники 

рукотворные и памятники духа, молитвенно обращаясь к ним за помо-
щью и поддержкой. Русины, местное славянское племя, проживали и на 
окрестных территориях, в том числе в Угорщине (Венгрии).
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В 10-11 столетиях между Венгерским королевством, в состав которого 

тогда вошло Подкарпатье, и Киевской Русью установились тесные друже-
ственные отношения, которые особенно прослеживаются в династических 
связях двух стран. Известно, что племянник первого венгерского короля 
Иштвана (970-1038) Андрей, будущий угорский король, воспитывался при 
дворе киевского князя Ярослава Мудрого и был женат на его дочери Ана-
стасии. Этот союз способствовал тому, что впоследствии, когда Андрей 
вернулся в свои родные земли уже как правящий монарх, вместе с ним в 
Венгрию пришла из Киевской Руси и её культура и стремление к укрепле-
нию Православия среди населения славянских территорий королевства.

Вместе с королем Андреем и его супругой Анастасией в Венгрию при-
шли монахи из Киево-Печерского монастыря. Они поселились в Мукачеве 
на Чернечьей горе, выкопав в склоне этой горы  пещеры, подобные киев-
ским. Как свидетельствует ряд источников, недалеко от этих пещер мона-
хи-пустынножители открыли целебный источник, который, как и пеще-
ры, существует и сегодня в двух километрах от стен современной обители.

Несколько столетий пролетело незаметно и вот мы узнаем, что в лето 
1339 года из Подолии в Угорщину прибывает православный князь Феодор 
Корятович. Как свидетельствует Мукачевская летопись, венгерский король 
Кароль Первый с радостью принимает подольского князя и отдает ему во 
владение всю мукачевскую доминию с окрестными селами и городами, 
центром которой становится неприступный замок Паланок в Мукачеве. 

Князь, будучи ревностным православным христианином, заботится 
об укреплении Православия в своих новых владениях, обходя их и воздви-
гая новые храмы. Рассказывают, что однажды во время осмотра своих зе-
мель князь подвергся нападению огромной змеи, но молитвенно призвав  
на помощь святителя Николая, князь Феодор был избавлен от смертель-
ной опасности. И в благодарность за чудесное и скорое спасение князь дал 
обет возвести в честь святителя Христова Николая храм.

Спустя некоторое время, во исполнение данного обета, обходя берега 
реки Латорицы в поисках подходящего места для строительства, Феодор 
Корятович увидел над рекой ангела, который указывал на гору на правом 
берегу реки. Эта гора впоследствии стала называться Чернечьей и именно 
здесь, на указанном ему месте князь построил деревянную церковь во имя 
святителя Николая, а также небольшой корпус для монахов. 
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Марта, 8 дня 1360 года новооснованный монастырь получил от князя 
дарственную грамоту, согласно которой за обителью были закреплены две 
деревни («Лавки» и «Бобовище») со всеми повинностями, а также боль-
шие земельные угодья, мельница и виноградники. Монахи-пустынножи-
тели, обитавшие в пещерах на другой стороне горы, были переселены в 
новооснованный монастырь.

Мукачевская летопись повествует об этом так: «… в честь и память 
святителя Христова Николая положи храм сей (Корятович – авт.) и уведе 
вон иноков в лето 1360, дня 8 марта, Божиим о всех промышлением». Так в 
карпатских землях появился один из древнейших монастырей этого края. 

Время правления первого игумена – Луки, согласно историческим 
свидетельствам, считается временем расцвета обители. Она получает юри-
дические права на свои владения и начинает вести летописание. 

Как было заведено в те давние времена, монастыри были главными 
центрами духовности и просвещения в окрестных землях. Насельники 
обители на Латорице переписывают книги и обучают детей в монастыр-
ской школе. В обители формируется обширная библиотека, состоящая из 
бесценных древних рукописей. Одной из таковых является «Псалтырь», 
переписанная монахами обители на пергаменте с неизвестного экзем-
пляра 15 века. Эта книга сегодня считается древнейшим памятником ру-
синской литературы.  Говорят, что русско-украинский философ Григорий 
Сковорода бывал в Мукачевском монастыре и работал в монастырской 
библиотеке.

Со времени своего основания и вплоть до конца 15 столетия Николь-
ский монастырь имел особые права и особую юрисдикцию духовного цен-
тра Подкарпатской Руси, а игумен обители представлял собой высшую 
церковную власть. В 1491 году по решению Константинопольского патри-
архата в Подкарпатье учреждается епархия, и первый её епископ Иоанн 
избирает Мукаческий монастырь в качестве своей постоянной резиденции. 

Следующее, 16 столетие стало для обители на Латорице временем су-
ровых испытаний, поскольку в 1537 году во время войны между австрий-
скими Габсбургами и трансильванскими князьями она была почти пол-
ностью разрушена, а большая часть монастырских архивов и документов 
погибла. Однако сразу после этой трагедии, уже в 1538 году при епископе 
Василии началось восстановление монастыря, продолжавшееся 12 лет.
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Еще столетие минуло, когда в Подкарпатской Руси произошло со-

бытие, изменившее весь ход истории Православия в этом горном крае. 24 
апреля 1646 года в Ужгородском замке собрались 63 клирика Мукачевской 
епархии (из состоявших на тот момент в штате епархии шестисот). Со-
брание, которое возглавлял монах-василианин епископ Петр Партений, 
несмотря на протесты духовенства и мирян епархии, приняло решение о 
заключении соглашения с Римско-Католической церковью, что впослед-
ствии было названо Ужгородской Унией. 

Основой этого соглашения стало признание Папы Римского главой 
Православной Церкви в Подкарпатье при сохранении восточного право-
славного обряда, в том числе и церковно-славянского языка. Так появи-
лась т.н. Униатская Греко-католическая церковь. 

Со временем неизбежно черты католического обряда очень глубо-
ко проникли в православное богослужение, а греко-католики на протя-
жении всех последующих столетий пытались подменить собой канони-
ческое Православие в крае, причем очень настойчиво, что впоследствии с 
прискорбием констатировал епископ Николай (Кутепов), возглавлявший 
кафедру уже в середине 20 столетия.

Архипастырем в Мукачеве в годы после принятия Унии был епископ 
Иоанникий (Зейкан). Трудами этого архиерея в Никольском монастыре 
была построена первая каменная церковь – ротонда, сооруженная на сред-
ства молдавского воеводы Константина Басараба. Однако дни монастыря 
уже были сочтены. Епископ Иоанникий вместе с братией за это время не-
сколько раз изгонялись из обители, а окончательное изгнание произошло 
в 1664 году, когда трансильванская княгиня София Батори, католичка по 
вероисповеданию, передала монастырь греко-католикам. 

С 1664 по 1946 год обитель находилась в ведении католического орде-
на монахов-василиан. Именно в этот период сложился современный ар-
хитектурный облик монастыря. В 1766-1772 гг. под руководством архитек-
тора Дмитрия Раца возводится ансамбль каменных зданий, а в 1798-1804 
гг. строится величественная Свято-Николаевская церковь. При монастыре 
сохранялись ценная библиотека, насчитывавшая более 6000 редких книг и 
рукописей, и монастырский архив. 

После вхождения в состав СССР в 1946 году Подкарпатская Русь ста-
новится Закарпатской областью Украинской ССР. В это время на террито-
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рии всей Западной Украины и в том числе и Закарпатья начинается про-
цесс возвращения греко-католиков в лоно Православной церкви, поэтому 
в апреле 1947 года Мукачевский Никольский монастырь был возвращен 
православным, но теперь обитель стала женской. Во главе с первой насто-
ятельницей – игуменией Параскевой (Прокоп) здесь поселились монахи-
ни из других монастырей Закарпатья, закрытых в это время. Кроме этой 
обители в 1961 году в епархии действовал еще один женский монастырь 
– в Чумалёво. 

С Мукачевским Никольским монастырем связано и еще одно извест-
ное имя – архимандрита Василия Пронина (1911-1997). Этот выдающийся 
церковный деятель и ученый оставил после себя множество церковных, 
исторических, археологических и научных трудов. Архимандрит Василий 
является автором исследований по истории Мукачевской епархии, а так-
же автором многих статей в советской и заграничной церковной прессе. 
Однако более всего архим. Василий известен как опытный духовный на-
ставник и, с момента своего перевода в Мукачевский Никольский мона-
стырь в 1951 году, бессменный духовник этой обители, а по распоряжению 
епископа Мукачевского и Ужгородского Николая (Кутепова) от 21 февра-
ля 1962 года – еще и почетный епархиальный духовник. Имя архимандри-
та Василия Пронина носит сегодня улица, ведущая к монастырю.

Первая кафедра
С сентября 1961 года по октябрь 1963 года мукачевским архипасты-

рем был молодой епископ Николай (Кутепов) . Это была его первая архи-
ерейская кафедра: «… За Божественной Литургией 10 сентября 1961 года 
в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры митрополитом Крутицким 

и Коломенским Питиримом 
… архимандрит Николай, 
содействующу Святому Духу, 
рукоположен во епископа 
Мукачевского и Ужгород-
ского», - сообщает нам Удо-
стоверительная грамота за 
подписью Святейшего патри-
арха Московского и Всея Руси 
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Алексия I (Симанского), который напутствовал нового архипастыря слова-
ми: «Божие благословение на служение в Мукачевской епархии» (письмо 
преосвященному епископу Мукачевскому и Ужгородскому Николаю от 28 
сентября 1961 г. из Архива митрополита Николая).

С самых первых дней в Закарпатье стало ясно, что служение моло-
дого епископа не будет легким. Он сразу столкнулся с противодействием 
со стороны греко-католиков, выражавших открытую враждебность к но-

УДОСТОВЕРИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА

Настоящая видана Епископу НИКОЛАЮ (в мире КУТЕПОВУ
Николаю Васильевичу ) в том , что за Божественной Литурги-
ей 28 августа/10 сентября 1961 года в Успенском соборе

Троице-Сергиевой Лаври - Митрополитом Крутицким и Коло-
менским ПИТИРИМОМ, Митрополитом Херсонским и Одесским
БОРИСОМ, Архиепископом Здмонтонским и Канадеким ПАНТЕЛЕ-
ЙМОНОМ,Архиєпископом Ярославским и Ростовским НИКОДИМОМ,
Епископом Подольским КИПРИАНОМ, Епископом Костромским и
Галичским НИКОДИМОМ и Епископом Таллинским и Зстонским

АДЕКСИЕМ - он, Архимандрит НИКОЛАЙ, содействующу Святому

Духу .рукоположен во Епископа МУКАЧЕВСКОГО и УЖГ0Р0ДСК0Г0.

\ -<у/ +

L Щ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

ш‘2,

УПРАВЛЯКЗДИЙ
М0СК0ВСК0И ПА

АРХИЕПИСКОП ТУЛЬС
C/ <J 2

12 сентября 1961 г.
1988.
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вому православному архипастырю. Кроме того, религиозная обстановка 
в Закарпатской области была очень напряженной и любой конфликт мог 
вызвать совершенно непредсказуемые последствия. 

К А Н Ц Е Л Я Р И Я
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ

£%' CeSfArtJirJ/O'Гнм/ Г

ISTo^@6$
Москва, Г-34. Чистий пер., 5.

Тел. Г 6-63-84. ПРЕОСВЯЩЕННОМУ ЕПИСКОПУ МУКАЧЕВСКОМУ
И ЖГОРОДСЯОМУ Н Й К О Л А Ю.

Канцелярия Московской Патриархии сообщает
Вашему Преосвященству резолюцию ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА,
положенную на Вашем рапорте от 23/1Х-1961 г.:

"1961. Сент. 27. Божие благословенне на служе-
ние Преосвященного в Мукачевской епархии".

^АЙШЕПИСКОП ТЮІЬСКИЙ И БЕЛЕВСНИЙ,J( 4 ***
УПРАВЛЯЩИЙ ДЕШШЙ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ.
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Не складывались у епископа Николая отношения и с Уполномочен-

ным Совета по делам религий, который по прошествии некоторого вре-
мени в справке-характеристике на нового епископа, направленной в Мо-
скву, в частности писал: «..Как правящий архиерей (еп. Николай – авт.) 
зарекомендовал себя с отрицательной стороны. Любой поднимаемый 
уполномоченным Совета служебный вопрос решает только тогда, когда 
по телефону проконсультируется со знакомыми ему правящими архиере-
ями в РФ ... В начальных служебных беседах Николай высказывает уполно-
моченному Совета свое мнение примерно так: «поймите, что не все под-
нимаемые вопросы я буду решать». В практической деятельности так и 
делает. Еп. Николай за незначительную пьянку отстранил от службы на 
приходе монаха Варнаву... Приведенные и им подобные примеры создают 
препятствия в успешном выполнении законодательства о культах по сни-
жению религиозности в области... Дальнейшее пребывание еп. Николая 
правящим архиереем Мукачево-Ужгородским считаем нежелательным. 
16 апреля 1963 года». (ГАЗО, ф. Р-544, оп. 3, ед. хр. 55, л. 48-52). Столь не-
лестный отзыв о деятельности еп. Николая со стороны Уполномоченного в 
то же время свидетельствует о стойкости и преданности этого архипасты-
ря истинам Церкви Христовой.

За два года своего служения в Закарпатье владыка Николай много 
сделал для укрепления Православия во вверенной ему епархии. Соглас-
но сведениям из архивных документов, прибыв на кафедру, он выборочно 
проверил 26 приходов и констатировал несоответствие годовых отчетов его 
предшественников реальному положению дел. В отчетах утверждалось, что 
с наследием унии в Закарпатской области покончено и в церквах всё совер-
шается по Уставу РПЦ. Однако ни в одном из 26 храмов владыка не нашел 
правильно устроенного престола, почти нигде не было лампадок. Со сторо-
ны Горнего места престолы имели ниши, в которых хранились свечи, огар-
ки, книги и т.п. На престолах вместе с Евангелием находились униатские 
служебники, чаши не имели надлежащих изображений, дискосы были без 
подставок. Исповедь иереи принимали сидя на переносной исповедальни-
це. Во многих храмах существовали миссийные кресты и крестная дорога. 
Везде оставались иконы с изображением католического Сердца. Почти во 
всех храмах стояли скамьи, а в некоторых местах они даже были пронумеро-
ваны, как в театре. Все церковные обряды также имели униатскую окраску. 
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Вот как, например, об-
стояли дела в кафедральном 
соборе г. Мукачева: «Символ 
веры поется с «filioque», ка-
нон не читался, из шестопсал-
мия читались только первый 
и последний псалмы; свя-
щенник, выходя на пропо-
ведь, обращался к верующим 
со словами «Слава Иисусу 
Христу!» (чисто униатское 
обращение); в соборе было 
более чем достаточно лавок; 
собиравший пожертвования 
звонил в колокольчик; пре-
стол был уставлен цветами, 
положенной свечи на нем не 
было; во время причастия не 
пелось «Тело Христово при-
имите…», запивка не пред-
лагалась… В седмичные дни 
Великого Поста в некоторых 
приходах служится Литургия 
св. Иоанна Златоустого…». 
(ГАЗО, ф. Р-544, оп. 3, ед. хр. 
52, л. 26-27). 

В целях искоренения вы-
явленных нарушений епископ 
Николай стремился ввести 

на приходах единообразие в богослужении и соблюдение православного 
Устава, упорядочить дисциплинарные и финансовые дела епархии. В про-
токоле собрания благочинных от 17 декабря 1962 года читаем: «Слушали 
предложение преосвященнейшего епископа Николая, который сказал, что 
для того, чтобы в храмах нашей епархии совершалось однообразное богослу-
жение, необходимо каждому приходу иметь Типикон и совершать службы 
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согласно Уставу» (из Архи-
ва митрополита Николая).

Способствовал этому и 
сам архиерей, совершая «об-
разцовые» богослужения в 
городских и сельских прихо-
дах епархии. В частности, в 
одиннадцатом номере «Жур-
нала Московской патриар-
хии» за 1962 год сообщается, 
что «преосвященный Нико-
лай совершил в воскресенье 
третьей недели Великого по-
ста – 1 апреля 1962 года – Бо-
жественную литургию в хра-
ме г. Виноградова, 20 мая – в 
воскресенье четвертой недели 
по Пасхе – в храме г. Тячев, а 
в воскресенье 24 июня Боже-
ственную Литургию в храме г. 
Берегово». Во время богослужений владыка совершал рукоположения, на-
пример, 4 августа 1962 года в Вознесенском храме г. Хуста он совершил ру-
коположение в сан диакона выпускника Волынской духовной семинарии 
Иоанна Вучкана. Кроме того, за всеми богослужениями преосвященный 
владыка произносил поучения.

Отдохновением от тяжелых архипастырских трудов была для Влады-
ки молитва в соборном храме Мукачевского Никольского монастыря, где, 
как и у всех его предшественников, была его резиденция.

Насельницы обители и сегодня с теплыми чувствами вспоминают 
молодого епископа, а сам Владыка восхищался укладом жизни монасты-
ря, порядком, рукоделиями монахинь и разумной политикой настоятель-
ницы. По рассказам монахинь, владыка Николай всегда брал их с собой в 
качестве певчих в многочисленные поездки по приходам епархии, ведь в 
Закарпатье не принято в храмах иметь свои хоры.

Одна их таких поездок осталась в истории благодаря памятному фо-
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тоальбому, подаренному архипастырю клириками храма св. вмч. Дими-
трия Солунского села Верхне Водяное Раховского района. На Троицу 1962 
года в этом обновленном трудами и заботами селян храме, расположен-
ном на вершине горы Магорича, состоялось освящение главного престола. 
5 июня Владыка прибыл в село. Далее памятный фотоальбом фиксирует 
все значимые моменты этого события: восхождение к храму на вершину 
горы вместе с певчими монахинями, селянами и духовенством; освящение 
престола храма; торжественное богослужение, приветствие селян и спуск 
с горы в село.

6!

03?@80@E
Московский
И ВСЕЯ РУСИ

У К А З

ПРЕОСВІНЕШОМУ ЕПИСКОПУ МУКАЧЕВСКОМУ НИКОЛАЮ

В ознаменование моего 50-летнего служения
Святой Православной Церкви в Епископском сане

и в память нашего сошестного церковного служе-
я нахожу справедливим удостоить Ваше

Преосвященство награждения нашим церковним
Орденом св.кн.Владимира П степени.

ния ,

Е>!u.
<5 rSiО«8

11 мая 1963 г.
Троицкая Лавра.

\ Vvox̂ i W I'M?
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Удивительно в этой поездке, как и во многих других, не нашедших, к 

сожалению, отражения в этой фотолетописи, то единодушие, с которым 
все селяне встречают своего архипастыря. Транспарант с надписью «На 
многая лета Владыко!», который мы видим на одной из фотографий, со-
вершенно невозможно было бы представить себе в 1960-е годы, ни в од-
ной другой епархии, особенно в России. Но здесь, на древней карпаторус-
ской земле, православный русинский народ всегда любил богослужение и 
очень трепетно сохранял свои христианские традиции несмотря ни на что.

На Пасхальной седмице 1963 года епископ Николай узнал о награж-
дении его орденом святого князя Владимира II степени, а осенью поста-
новлением Святейшего Патриарха и Священного Синода епископ Нико-
лай (Кутепов) был переведен на Омскую кафедру.

Как вспоминал потом Владыка, служить на Мукачевской кафедре было 
очень непросто, но его главной целью было, как он сам говорил, «дальней-
шее оправославливание приходов Мукачевско-Ужгородской епархии» (из 
Протокола собрания благочинных от 17 декабря 1962 года из Архива ми-
трополита Николая), что он по мере своих сил и возможностей и делал.

Встреча патриархов
Помимо обязанностей по вверенной ему Закарпатской епархии епи-

скоп Мукачевский и Ужгородский Николай (Кутепов), будучи архипа-
стырем молодым и деятельным, выполнял также общецерковную пред-
ставительскую работу. В частности, с 5 по 20 октября 1961 г. в СССР по 
приглашению патриарха Московского и Всея Руси Алексия I (Симанско-
го) находилась делегация Сербской православной церкви во главе с патри-
архом Германом (Джоричем) (1958-1990 гг.). Делегация посетила Москву, 
Ленинград, Загорск и Одессу, о чем нам повествует памятный альбом, 
сохранившийся в Архиве митрополита Николая. Молодой епископ Му-
качевский был в числе многих иерархов Русской Православной Церкви в 
составе делегации, принимавшей высокого гостя с Балкан.

В Одессе два патриарха служили Божественную Литургию в Свято-У-
спенском кафедральном соборе города, в сослужении членов делегации, 
в том числе и епископа Николая (Кутепова) .  Потом, как отмечают офи-
циальные источники, «между патриархом Алексием и патриархом Гер-
маном состоялся обмен мнениями по вопросам развития контактов и со-
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трудничества между Сербской и Русской православными церквями. Было 
принято совместное коммюнике, в котором, в частности, отмечалось, что 
оба патриарха «свидетельствуют необходимость большего напряжения 
усилий их церквей в содействии установлению на земле прочного и спра-
ведливого мира и призывают все поместные православные церкви и инос-
лавные церковные объединения соединить свои усилия для совместной 
борьбы за торжество на Земле идей мира и справедливости» (Ф.Р6991. Оп. 
2. Д. 436. Л. 163) . Встречи и беседы двух предстоятелей проходили в атмос-
фере братской любви и полного взаимопонимания.

 Следует заметить также, что Одесса всегда была местом отдыха Свя-
тейшего патриарха Алексия I (Симанского), а затем и патриархов Пимена 
и Алексия II. Именно там, в Одесском Свято-Успенском мужском мона-
стыре располагалась патриаршая летняя резиденция, находящаяся у са-
мого Черного моря. Именно сюда, в Город у Моря, в свою летнюю рези-
денцию Святейший патриарх Алексий пригласил своих почетных гостей 
из Сербии, о чем нам рассказывает уникальная фотолетопись.

В этой обители была построена отдельная двухэтажная патриаршая 
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резиденция, устроен обширный сад с фонтанами, прекрасный виноград-
ник и просторная беседка с видом на море, а непосредственно под мо-
настырем располагался т.н. Монастырский пляж. Святейший патриарх 
Алексий (Симанский) так характеризовал свое пребывание здесь: «я дышу 
морским воздухом, принимаю массаж, ванны морские и надеюсь улуч-
шить свое здоровье и самочувствие» (из письма Уполномоченному по де-
лам религий Куроедову В.А.). Не меньшее удовольствие от пребывания в 
Одессе получили и высокие сербские гости. Как отмечал патриарх Алек-
сий в другом письме уполномоченному: «В Москве и Лавре все будет как 
всегда в полном порядке, несколько беспокоит нас прием их в Ленинграде 
и Киеве, если будет хорошее время, то одно из этих мест мы постараемся 
заменить Одессой, где наши гости всегда бывают с особым удовольствием». 
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Делегация в Ужгороде

Другую иностранную делегацию принимал сам епископ Николай 
(Кутепов) уже в Закарпатье. 7 сентября 1962 года в Ужгород прилетела 
делегация Национального совета церквей Христа США в сопровождении 
представителей ОВЦС Московского Патриархата. Гости посещали и осма-
тривали реформатские церкви Закарпатской области, а в конце визита по-
сетили Ужгородский православный собор. Как отмечается в пространном 
докладе о пребывании американской делегации в Мукачевской епархии, 
«православный собор на них оставил очень хорошее впечатление». Насто-
ятель ужгородского кафедрального собора о. Михаил Пензель объяснил 
гостям, что униаты, вернувшиеся в лоно Православной церкви, не знали 
красоты православного богослужения, так как им объясняли, что Право-
славие это что-то отсталое. А сейчас убедились в красоте и чистоте Право-
славия». Убедились в этом и американские гости. А еще он добавил, что 
«к нам в Закарпатье Святейший патриарх Алексий (Симанский) посылает 
самых лучших архиереев». (Доклад о пребывании делегации НСЦ Христа 
США в г. Ужгород 7-11 сентября 1962 г. из Архива митрополита Николая).
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Резюме
Известный церковный деятель Русской Православной Церкви второй 

половины ХХ века – митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай 
(Кутепов) (1924-2001), начинал свое епископское служение в Мукачевской 
и Ужгородской епархии в 1961 году. В течение двух лет своего служения 
он стремился исправить богослужебную и религиозную жизнь епархии в 
соответствии с каноническими правилами Церкви. В Мукачевской епар-
хии он принимал разные иностранные делегации, в частности из США, а 
также принимал участие в общецерковных мероприятиях: в октябре 1961 
года он участвовал в приеме в СССР сербского патриарха Германа (Джо-
рича).

Ключевые слова. Митрополит Николай (Кутепов). Мукачевская 
епархия. Никольский монастырь. Архив митрополита Николая. Нижего-
родская духовная семинария. 

Summary
Famous religious figure of the Russian Orthodox Church in the second half 

of the twentieth century – the Mitropolitan of Nizhny Novgorod and Arzamas 
Nikolai (Kutepov) (1924-2001) began his Episcopal Ministry in Mukachevo and 
Uzhgorod diocese in 1961. For two years of his Ministry, he sought to correct 
the liturgical and religious life of the diocese in accordance with the canonical 
rules of the Church. He took different foreign delegations in the diocese of 
Mukachevo, particularly from the USA and has participated in Church-wide 
events. In October 1961, he participated in the reception in the USSR of the 
Serbian Patriarch Germanos (Coric).

Key words: Mitropolitan Nikolai (Kutepov). The Mukachevo eparchy. 
St. Nicholas monastery. Archive of Mitropolitan Nicholai. Nizhniy Novgorod 
theological seminary.
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Віктор Кічера,
Ужгород

Адміністративні та фінансові обмеження Церкви
 на Підкарпатській Русі у 20-х рр. ХХ ст.

З утворенням Чехословацької держави 1918 р. та модернізаційних 
заходів уряду проводилася секуляризація у всіх сферах суспільного життя, 
що спостерігалося аж до 2 лютого 1928 року, коли було підписано угоду 
між ЧСР і Апостольською столицею. Стосувалися дані заходи і Церкви, 
передовсім Греко-Католицької в новоутвореній республіці1. Але найпер-
ше секуляризація стосувалася фінансів і церковних маєтків, котрими най-
більше володіла Греко-Католицька Церква в Чехословаччині.

У Чехословаччині починаючи із 1918 р. новоутворена держава мала 
усю повноту влади для проведення секуляризації. Саме Католицька 
Церква в оцінці чиновників молодої Чехословацької держави вважалася 
антидержавною силою, як вказує Володимир Бурега2. Досить цікаву 
концепцію подає Станіслав Голубец, зокрема бачення Прагою модернізації 
Підкарпатської Русі, котра, на думку автора відбувалася без урахування 
традицій і особливостей регіону3.

Про непрості стосунки держави і Церкви має ряд досліджень Юрій 
Данилець, котрий досліджує передовсім міжконфесійні питання. На думку 
вченого законодавство Чехословаччини регулювало можливість переходу 
в іншу конфесію, проте основною проблемою залишалося невирішеність 
на думку автора, майнових питань4. Із цього можемо робити висновок, 

1 Modus vivendi mezi Svatým stolcem, a Československou republikou. In.: Marek Šmíd – Michal Pehr – Ja-
roslav Šebek – Pavel Helan [eds.]. Československo a Svatý stolec III. Diplomatická korespondence a další 
dokumenty 1918 – 1928. Výberová edice. Praha : Masarykův ústav a Archiv ČR, 2015, s. 565.
2 Бурега В. Власть и православная Церковь в Чехословацкой республике в 1920-1930-е годы // 
Государство и церковь в ХХ в.: эволюция взаимоотношений, политический и социокультурный 
аспекты. Опыт России и Европы / Отв. ред. А. И. Филимонова. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 
2011. С. 231-265. – С. 231-236.
3 Holubec, S. (2014) “We bring order, discipline, Western European democracy, and culture  to this land of 
former oriental chaos and disorder”. In Włodzimierz Borodziej, Stanislav Holubec, Joachim von Puttkamer 
(ed.). Mastery and Lost illusions. Space and Time in the Modernization of  Eastern and Central Europe. 
Oldenburg, Wissenschaftsverlag, Munchen: Publication of the Imre Kertész Kolleg Jena. Vol. 5. 2014.  P. 
221-250. – P. 246.
4 Данилець Ю. «Релігійна війна» на Підкарпатській Русі в 1920 рр. // Наукові записки Ужгородського 
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що вигоду з цього конфесії однозначно не мали, а роль «третейського суд-
ді» залишалася за державою. Про непрості стосунки Греко-Католицької і 
Православної Церков Юрій Данилець розкриває в листах апостольського 
адміністратора Пряшівської єпархії Діонісія Нарядія, котрий інформував 
владу про поширення православ’я у Східній Словаччині та проблеми на 
цьому фоні з майновими спорами за церковне майно і його приналеж-
ність до відповідної конфесії5.

Порівнюючи відносини Церкви і держави в Словаччині та на 
Підкарпатській Русі, словацький вчений Ярослав Цораніч подає схожу 
ситуацію непростих відносин чиновників ЧСР та Греко-Католицької 
Церкви з центром в Пряшеві. Найбільша проблема виникла уже в 1922 
році, коли треба було призначити нового єпископа. Проте влада ЧСР 
не хотіла на посаду особу, котра мала минуле пов’язане з Угорщиною, а 
тому місцевому духовенству важко було отримати єпископський престол. 
Врешті, лише апостольським адміністратором у Пряшеві стає єпископ 
крижевацький Донісій Нарядій. Проте важливо є те, що і держава, і 
Апостольська столиця намагалися впливати на рішення по обранні 
єпископа6. Так, наприклад, існував консультор при Рефераті Міністерства 
шкіл і народної освіти (МШіНО), котрий був своєрідним посередником 
між Церквою та державою, що було ще одним важелем відносин і впливу 
держави.

За 1920 р. існує меморандум за підписом єпископа Антонія Папа 
про переслідування Греко-Католицької Церкви на Підкарпатській Русі. 
Єпископ пише, що політичні і релігійні агітатори більшовики, анархісти 
і москвофіли агітують проти Греко-Католицької Церкви. Часто це 
відбувається за пасивністю місцевої влади, а інколи навіть за її допомоги, 
пишеться в меморандумі. Одурманені люди відбирають маєтки Церк-
ви і використовують їх. 15 громад перейшло в іншу віру. Єпископ апе-
лює до закону, бо в 4 випадках порушено законодавство. Наприклад, с. 
Великі Лучки, де громада перейшла, але будову не мають право викори-

університету. Серія: Історично-релігійні студії. – Випуск 5. –Ужгород, 2016. – С. 224-225.
5 Данилець Ю. Документи апостольського адміністратора Пряшівської єпархії, єпископа Діонісія 
Няраді на тему православного руху (на матеріалах архіву в Кошіцах) //  Historia Radu bazilianov sv. 
Jozafata / Jaroslav Coranic (ed.). – Prešov, 2017. С. 167-173.
6 CORANIČ, J.: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1918 – 1939. Prešov: Vydavateľstvo 
Prešovskej univerzity, 2013, s. 69-73. ISBN 978-80-555-1032-3.
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стовувати, вказує єпископ. У другому пункті, владика Пап наполягає, що 
переслідування Церкви робиться теперішньою владою. Інколи священики 
йшли з села через погрози знищення майна і смерті й живуть в бідності, 
бо агітатори не дозволяли давати платню священику. Випадкові люди 
інколи навіть не священики, незаконно приходять у державу і починають 
агітувати проти Греко-Католицької Церкви. Єпархіальна влада без уряду 
є беззуба проти терору, який загрожує і майну вірників, зазначає єпископ 
Пап. Не є нормально в державі забирання церков, крадіжка майна та 
вигнання священиків. Відповідно до законів, вказує владика, просимо і 
вимагаємо: 1. Церкви і маєтки повернути законним власникам; 2. Щоб 
влада енергійно протидіяла подібним речам; 3. Щоб політики більшовики 
і релігійні агітатори були вислані за межі республіки7. Безумовно, що ме-
морандум владики Папа має гостру форму, згадуючи не раз і причетність 
православних, але по суті влада в даних випадках адміністративно не втру-
чалася у міжконфесійні зміни, що відбувалися в республіці, проте в інших 
напрямках всіляко намагалася обмежувати греко-католицьку ієрархію, не 
кажучи вже про хаос в майнових питаннях.

Існує велика справа-звіт від 19 листопада 1921 р. рахункової Палати 
Чехословаччини до Президії Міністерство шкіл і народної освіти в Празі 
про перевірку від 23 жовтня до 6 листопаду відділу по релігії МШіНО в 
Ужгороді та Братиславі, де по штату на Підкарпатті працювало 4 особи, 
але двоє переведені на іншу роботу, хоч праця їх добра, вказується у звіті. 
Погано, що чиновники не знають руську мову, йдеться як зауваження у 
документі. Далі йде мова про фінансування Угорським королівським 
Міністерством культів і загального шкільницва додаткових виплат 
окремим особам, котрим збільшено в розмірі 12000 крон8 в графі за 
службу та додатково 2000 крон. Це платили 4 канонікам, причому двом із 
них як воєнна допомога. Цікаво, що Реферат шкільництва платив каноніку 
Симеону Сабо 1000 крон, що вважаємо недоцільним, а іншим канонікам 
тим часом не платили. Вказується у звіті, що ЧСР не може визнати такий 
стан плат для каноніків. Натомість необхідно встановити нове рішення 
по оплаті, бо зовсім не платити не можна через спротив каноніків і їхню 

7 Národní archiv, Praha. F. 371. Presidium Ministerstva školství a národní osvěty, k. 796. A Rozluka, 47 I., 
inv. č. 38206/1920.
8 Мається на увазі валюта Австро-Угорщини.
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опозицію, що згодом могло поширитися і на греко-католицьку капітулу 
в Пряшеві.

Окремо у тому ж звіті Рахункової палати йдеться про семінарію в 
Ужгороді, де навчалося 37 богословів, з них: 1 курс – 14 осіб, 2 курс – 9, 3 
і 4 курси по 7 богословів. За законом, ще 20 грудня 1911 р. фінансування 
Угорським королівським Міністерством культів і загального шкільницва 
для семінарії в кількості 56 студентів, з 3 керівниками і 3 професорами 
становило 39 600 крон. Далі аналізують чиновники, що не всі оплати були 
виплачені, а дехто на взуття додатково отримував 1000 крон, хоч по закону 
не мали це мати. Доктор теології Й. Грагаші, додатково як парох отримує 
платню з приходу Доманинців9. 

Згідно закону Міністерства шкільництва ЧСР від 26 липня 1921 р. усі 
виплати на семінарію були зупинені, що призвело до значних труднощів 
цих керівників і семінарії загалом. Голова Рахункової палати Кунц й 
автор звіту вказує, що після цього прийшов до нього професор Стефан 
Фенцик і просив якнайшвидше вирішити це питання для семінарії. Також 
церковний референт доктор Подгаєцький інформували, що владика 
Антоній Пап чинить великий мадяризаційний тиск на професорів та 
студентів семінарії, тому дуже би добре було зробити виплату як субвенцію 
на семінарію до рук самих професорів, які би могли бути незалежні від 
єпископа Папа. Це питання важко вирішити, бо єпископ Пап, як вказано 
у звіті, брав гроші на хлопчачу семінарію, але її не існувало, бо хлопців 
Пап віддав на виховання до отців василіан, котрі опікувалися гімназією в 
Ужгороді. А тому попадання грошей за призначенням не буде вирішено 
на шкоду державі10. 

Іншою проблемою є урівняння платні з іншим духовенством. 
Згідно протоколу в Ужгороді  від 17 березня 1921 р. на рік священикам 
призначалося 2400 к.ч.11, але конгруа була призначена 2400 лише керівни-
цтву семінарії, а згідно закону сейму від 4 квітня 1921 р. духовенство на 
Підкарпатській Русі не отримало плату 2400 як в Словаччині і мало лише 
1500 і 500 к.ч. за знецінення, тобто їх платня досягала 2000 к.ч., що треба 

9 NA, Praha. F. 371. Presidium Ministerstva školství a národní osvěty, k. 796. A Rozluka, 47 I, inv. č. 
4067/1923.
10 NA, Praha. F. 371. Presidium Ministerstva školství a národní osvěty, k. 796. A Rozluka, 47 I, inv. č. 
4067/1923.
11 Тут уже мова про валюту Чехословаччини – чехословацька крона (к.ч.)
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вирішити і зрівняти з словацьким духовенством. У звіті зокрема говориться, 
що для духовенства на Підкарпатській Русі нараховано 1,481,406 к.ч., але до 
кінця 1921 року плата духовенству на Підкарпатській Русі не зміниться. З 
цього зрозуміло, що уряд ЧСР прекрасно володів фінансовим становищем 
Церкви на Підкарпатській Русі намагаючись економычними важелями 
обмежити духовенство, першопричиною чого, на думку урядовців, було 
мадяронство ієрархії12. 

Проте, як не парадоксально, держава дійсно урівняла плату духовенства, 
але не на рівні пряшівського (2500 к.ч.), а на рівні ужгородського (1500+500 
к.ч.), тобто скоротивши на 500 к.ч. Існує окремий документ від 18 лютого 
1922 року за яким греко-католицьке духовенство переведено, як все інше 
в республіці, на платню 1500 плюс 500, а духовенство у Пряшеві має бути 
приведено до відповідності ужгородського, тобто у бік зменшення13. Це чіт-
ко вказує на скорочення плати духовенству, а отже і помірну секуляриза-
цію, намагаючись очевидно отримати лояльність духовенства до держави.

Окремо подано протокол з Ужгорода ще від 27 жовтня 1921 р. на 
семінарію, поіменно на кожного каноніка, професорів і єпископа скільки 
отримували від угорської держави на кінець 1917 р. Наприклад, єпископ 
Антоній Пап 12 тис. крон, але оскільки не склав присягу, то не отримує від 
ЧСР плату. Пенсіонери отримують платню від свого єпархіального фонду. 
Цікаво, що Церковний Реферат просить збільшити платню священичим 
вдовам і сиротам, бо платня їх така мала, що вони живуть в страшній біді 
і бідності14. Тобто держава аналізувала найперше потреби загалу, але й 
враховувала політичну лояльність вищого духовенства використовуючи 
фінансовий інструментарій, а тому детальні, навіть поіменні звіти, були не 
випадковими15.

Варто згадати і про ліквідацію коблини і роковини 1922 р., тобто 
обов’язкових натуральних плат духовенству та відробітки на користь 
Церкви. Це також тодішньою ієрархією сприймалося як обмеження їх 
12 NA, Praha. F. 371. Presidium Ministerstva školství a národní osvěty, k. 796. A Rozluka, 47 I, inv. č. 
4067/1923.
13 NA, Praha. F. 371. Presidium Ministerstva školství a národní osvěty, k. 796. A Rozluka, 47 I, inv. č. 
4067/1923.
14 NA, Praha. F. 371. Presidium Ministerstva školství a národní osvěty, k. 796. A Rozluka, 47 I, inv. č. 
12096/1921.
15 NA, Praha. F. 371. Presidium Ministerstva školství a národní osvěty, k. 796. A Rozluka, 47 I, inv. č. 
4067/1923.
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діяльності. До загальних майнових та міжконфесійних спорів додавалося 
питання відміни коблини і роковини та забезпечення духовенства, 
котре не мало жодного доходу після цих законів. Натомість держава 
намагалася використовувати саме ці фінансові важелі для контролю за 
Церквою. Так, наприклад, існує меморандум духовенства, що стосувався 
питання відміни коблини та роковини і забезпечення духовенства 
пожитками від уряду16.

4 липня 1923 р. Міністерство закордонних справ Чехословацької 
республіки (МЗС ЧСР) просить МШіНО встановити чіткі кордони 
католицьких діоцезій з іншими державами, зокрема щодо маєтків, в тому 
числі для вирішення двосторонніх питань з Римом. Це порушувалося 
передовсім через питання мадярського впливу. Згідно майнового звіту, то 
Пряшівське єпископство мало винниці на Підкарпатській Русі. Мукачівське 
єпископство мало свої маєтки також в Угорщині в п’яти населених пунктах, 
сільськогосподарську землю в розмірі 3510 кадастральних гольдів, млин та 
один будинок17. Цікаво, що такий аналіз робився через угорський вплив, 
як уже зазначається в даному документі. А  тому слідом за фінансовими 
обмеженнями мали бути адміністративні, зокрема посередництвом кор-
дону із залученням МЗС ЧСР.

Таким чином, починаючи із 20-х рр. ХХ ст., завдяки архівним 
документам, довідуємося про велику чисельність державних звітів, у 
котрих детально аналізуються прибутки і витрати греко-католицького 
духовенства. Такий аналіз був не випадковий, адже влада намагалася 
вивчати лояльність духовенства, підозрюючи його в мадяронстві, 
обмежуючи фінансові виплати на семінарію та окремим духівникам. 
Владика Антоній Пап через опозицію до влади взагалі не отримував 
державної плати. Аналізувалося також майно єпархій, котре могло 
знаходитися за межами Чехословаччини, що було також спробою 
обмежити пересування духовенства через кордон по лінії МЗС ЧСР. 
Тобто, документи підтверджують намагання уряду ЧСР використовувати 
усі важелі фінансові та адміністративні для зондування лояльності 
духовенства до держави.
16 NA, Praha. F. 371. Presidium Ministerstva školství a národní osvěty, k. 796. A Rozluka, 47 I, inv. č. 4995-
pres/1920.
17 NA, Praha. F. 371. Presidium Ministerstva školství a národní osvěty, k. 796. A Rozluka, 47 I, inv. č. 
110451/1923-ІІІ
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Резюме
Починаючи із 20-х рр. ХХ ст., завдяки архівним документам, 

довідуємося про велику чисельність державних звітів, у котрих детально 
аналізуються прибутки і витрати греко-католицького духовенства. Такий 
аналіз був не випадковий, адже влада намагалася аналізувати лояльність 
духовенства, підозрюючи його в мадяронстві, обмежуючи фінансові 
виплати на семінарію та окремим духівникам. Владика Антоній Пап через 
опозицію до влади взагалі не отримував державної плати. Аналізувалося 
також майно єпархій, котре могло знаходитися за межами Чехословаччини, 
що було також спробою обмежити пересування духовенства через кордон 
по лінії МЗС ЧСР. Тобто документи підтверджують намагання уряду ЧСР 
використовувати усі важелі фінансові та адміністративні для зондування 
лояльності духовенства до держави.

Ключові слова: адміністративні обмеження, держава, духовенство, 
греко-католики, Чехословаччина. 

Summary
Beginning in the 20’s of the 20th century, thanks to archival documents, 

we are studying a large number of state reports, in which the profits and 
expenses of the Greek Catholic clergy are analyzed in detail. Such an analysis 
was not accidental because the authorities tried to analyze the loyalty of the 
clergy, suspecting him in the pro-Hungary ideas, limiting financial payments 
to the seminary and individual spiritualists. Bishop Antony Pope, through 
opposition to state power, did not receive a state fee at all. It also analyzed 
the property of the dioceses, which could be outside of Czechoslovakia, which 
was also an attempt to limit the movement of the clergy across the border by 
the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. That is, the documents 
confirm the efforts of the government of the Czechoslovak Republic to use all 
the financial and administrative levers for sensing the loyalty of the clergy to 
the Czechoslovakian state.

Keywords: administrative constraints, clergy, Greek Catholics, 
Czechoslovakia, state.
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Ужгород

Міжконфесійні взаємини серед карпатоукраїнських студентів
Чехословаччини у другій половині 1930-х рр.

Карпатоукраїнських студентів (під цим визначенням розуміємо 
студентів, які походили з сучасної Закарпатської області (Україна) та 
Пряшівського краю (Словаччина) та визначали власну національність 
адекватними тому часу етнонімами: «русин», «підкарпатський русин», 
«руський», «карпаторосс», «русский», «українець», «підкарпатський украї-
нець», «закарпатський українець» тощо), які здобували освіту у вищих на-
вчальних закладах міжвоєнної Чехословаччини, можна сміливо навати 
мініатюрним віддзеркаленням усієї карпатоукраїнської інтелігенції того 
часу. Як і старша інтелігенція, ця невелика за чисельністю спільнота була 
розділена на кілька конкуруючих таборів за ознаками національно-мовної 
ідентичності та партійно-політичних уподобань. З часом до цього додався 
й розподіл за принципом конфесійної приналежності, що теж суттєво по-
значився на взаємовідносинах у студентському середовищі.

Автор цих рядків свого часу вже робив спробу розкрити дану тему 
у статті «Становлення і діяльність конфесійних об’єднань закарпатсько-
го студентства в міжвоєнній Чехословаччині та міжконфесійні взаємини 
у студентському середовищі 1920-1930 рр.»1. Однак через обмеженість за-
лученої джерельної бази вона містила кілька прикрих хронологічних та 
фактографічних неточностей, а також ряд суттєвих пробілів. На відміну 
від тієї статті у пропонованому дослідженні увагу зосереджено на періоді 
другої половини 1930-х рр., коли міжконфесійні взаємини серед карпато-
українського студентства були найбільш напруженими. Тут також введено 
низку нових джерел та розкрито ряд маловідомих фактів, які сприяють 
більш об’єктивному висвітленню досліджуваної проблеми.

Основний етап процесу самоорганізації карпатоукраїнських сту-
дентів за конфесійним принципом відбувся впродовж 1929-1933 рр. 
1 Куцов К.О. Становлення і діяльність конфесійних об’єднань закарпатського студентства в міжвоєнній 
Чехословаччині та міжконфесійні взаємини у студентському середовищі 1920 – 1930 рр. / Куцов К.О. 
// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія / [Редкол.: М.М. Вегеш (голова) та 
ін.)]. – Вип. 26. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2011. – С. 142 – 146.
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Першою організацією, утвореною за цим принципом, стало «Общество 
Греко-Католических Студентов» (ОГКС), засноване 3 листопада 1929 р. у 
Празі. У перші роки свого існування воно тримало нейтралітет у націо-
нально-мовному питанні, тому його членами були як представники ру-
софільського товариства «Возрожденіе», так і проукраїнського «Союзу 
Підкарпатських Руських Студентів». Керівні ж посади в організації були 
пропорційно розділені між русофілами та українофілами2. Проте такий 
стан справ тривав недовго, і вже восени 1931 р. русофіли, користуючись 
своєю чисельною перевагою, повністю відсторонили представників про-
української меншості від керівництва товариством. У відповідь на це усі 
студенти-народовці невдовзі оголосили про централізований вихід з лав 
ОГКС3. А за рік по тому – 13 листопада 1932 р. вони утворили у Празі аль-
тернативне «Товариство Українських Католицьких Студентів», щоправда 
через бюрократичні перепони легалізувати його статут на той момент не 
змогли4. Додамо також, що ще 25 травня 1932 р. подібне об’єднання під 
назвою «Союз Українських Католицьких Студентів» зуміли організувати і 
невдовзі зареєструвати підкарпатські та пряшівські студенти-українофіли, 
які навчалися у Братиславському університеті5. 

Кульмінацією конфесійного структурування карпатоукраїнського 
студентства стало створення 29 листопада 1933 р. у Празі православно-
го товариства «Пролом» (офіційна назва – «Общество карпаторусских 

2 Листъ до Редакціи / [За ОГКС въ Прагh]: П.В. Кофлановичъ предсhдатель вр, С.В. Анталовскій, 
секретарь вр // Душпастырь [Ужгородъ]. – 1930. – № 8-9. – С. 228-229. 
3 Изъ Духовной жизни Карпаторусскихъ Студентовъ въ Прагh // Душпастырь. – 1931. – № 11. 
– С. 271; Národní archiv [České republiky], Praha (NAP). – F. 820: Ruské a ukrajinské emigrantské 
spolky a organizace v ČSR – RUESO. 1918-1945. – Kart. 43. – Obs.: Svaz podkarpatských rusínských 
studentů v Praze. 1927-1939. – Sign. 268-1: Korespondence vedeni spolku s ukrajinskými spolky a 
činiteli v ČSR (1932). – L. 36.
4 NAР. – F. 820. – Kart. 33. – Obs.: Spolek (Tovarystvo) ukrajinských katolických studentů v ČSR se sídlem 
v Praze. 1932-1937. – Sign. 212: Zápisy o valných hromadách spolku (1932-1937). – L. 28-29; NA ČR. – F. 
820. – Kart. 33. – Obs.: Spolek (Tovarystvo) ukrajinských katolických studentů v ČSR se sídlem v Praze. 
1932-1937. – Sign. 211: Stanovy spolku (1932-1936). – L. 1a; Центральний державний архів громадських 
об’єднань України (ЦДАГО України). – Ф. 269: Колекція документів «Український музей в Празі». 
– Оп. 1. – Спр. 901: Статут Товариства українських католицьких студентів. Протоколи установчих 
і загальних зборів, членських сходин Товариства, списки його членів, заяви про вступ. Листування 
Товариства з студентськими громадами і установами в ЧСР, Закарпатті з організаційних, фінансових 
та інших питань» (18 жовтня 1936 р. – 22 червня 1938 р.). – Арк. 13. 
5 Науменко Є. З життя українських студентів в Братиславі під час першої ЧСР (1920 – 1939) // Дукля 
[Пряшів]. – 1999. – № 4. – № 5-6. – С. 52.
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православных студентов «Пролом» в Праге»), яке об’єднало близька 100 
студентів-русофілів6. Зауважимо, що цій події передував перехід до пра-
вослав’я 36 греко-католицьких студентів (членів ОГКС), невдоволених на-
ціонально-мовними поглядами нового Мукачівського єпископа Олексан-
дра Стойки (1890-1943). Офіційний перехід відбувся 28 серпня 1933 р. у 
Мукачеві під час святкування Успіння Пресвятої Богородиці7.

Після виходу з празького ОГКС православної групи, ситуація всере-
дині організації ще впродовж кількох років лишалася нестабільною, а її 
взаємини із Мукачівським єпископом Олександром й далі були неодно-
значними. З одного боку, у 1934 р. єпископ був обраний почесним членом 
ОГКС8. З іншого – серед багатьох активістів товариства зберігалося упе-
реджене ставлення до Стойки за його національно-мовні погляди. Мова 
йде про так звану групу «русских националистов», яка навіть не цуралися 
публічно схвалювати нападки на єпископа у опозиційній до нього пресі, 
оскільки, як стверджували вони: «Нападеніе на личности никогда нельзя 
отождествлять съ нападеніем на Церковь и ея догмы»9. Саме на цих на-
строях вміло грали лідери православних студентів, вихваляючи їх як «ра-
дикальные и рѣшительные шаги молодого поколенія»10. З огляду на це, 
досить високим залишався ризик нового переходу членів ОГКС у право-
слав’я з націоналістичних міркувань. 

Суттєве послаблення впливу греко-католицької церкви (а радше Му-
качівської єпархії) на празьких студентів-русофілів розумів й місцевий 
греко-католицький парох о. Василь Гопко (1904-1976). 20 грудня 1934 р. 

6 Хроника // Карпаторусскій Голосъ [Ужгородъ]. – 1933. – 13 декабря. – С. 3.
7 Торжественный переходъ в Православіе карпаторусскихъ интеллигентовъ во главѣ съ поэтомъ А. 
Карабелешемъ въ Мукачевскомъ Кафедр. Соборѣ // Православная Карпатская Русь [Владимірова]. – 
1933. – № 16-17. – С.8; Архівний сектор Управління СБУ, Закарпатська обл. (АС УСБУ, Закарпатська 
обл.). – Ф. 7: Кримінальні справи на осіб, знятих з оперативного обліку. – Спр. С-6014: По обвинению 
Фенцик С.А., Гаджа В.Г. и другие в числе 11 человек в 8 томах (31 марта 1945 – 31 января 1946 г.). – 
Т. 3. – Арк. 81.
8 Державний архів Закарпатської області (ДАЗО). – Ф. 151: Правління Мукачівської греко-католицької 
єпархії, м. Ужгород. 1646 – 1948 рр. – Оп. 18. – Спр. 327 Переписка с церковними приходами, 
Обществом греко-католических студентов в Праге о сборе средств в пользу вышеуказанных 
студенческих обществ (15 грудня 1934 р. – 16 квітня 1936 р. ). – Арк. 3.
9 Приветствіе отъ греко-католическихъ студентовъ въ Прагѣ / А.А. Фариничъ, Е. Фендя, Е.В. 
Иванчовъ, И.И. Гебей, С.И. Ковачъ, М.Н. Удутъ, В.В. Варга, Н.И. Пайкошій, А.А. Шпеникъ, Ф.Ф. 
Манайловъ, М.И. Добошъ, Т.В. Лизакъ, П.П. Гендеръ, С.И. Добошъ // Карпаторусскій Голосъ. – 1934. 
– 2 марта. – С. 9.
10  -ровъ [Шлепецький І.]. Воспоминанія о меморандумѣ // Дневникъ [Прага]. – 1935. – 16 іюня. – С. 2.
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у листі до єпископа Олександра він припускав, що поширювачем «шиз-
москвофільства» між студентами є товариство «Возрождение» й не реко-
мендував надавати йому фінансову підтримку11. А роком пізніше у листі 
датованому 12 листопада 1935 р. священик звертав увагу владики також і 
на необхідність активної роботи греко-католиків з учнями старших класів 
Мукачівської гімназії – майбутніми студентами празьких високих шкіл. 
«Бо тутъ въ Прагѣ есть одно студеническое общество «Проломъ» право-
славное, яке робитъ баламуту между гимназистами въ Мукачевѣ, и прото 
тамъ два или тріи сего года сталися православными», – писав він12.

Занепокоєння празького пароха було небезпідставним, позаяк на 
середину 1930-х рр. православні взяли гору в усіх загально-студентських 
русофільських об’єднаннях, які діяли у Празі. Так, вже згадане товари-
ство «Возрождение» у 1934/35 н.р. очолював Степан Добош (1912-1978), а у 
1935/36 н.р. – Іван-Георгій Керча (1914-1951). Обидва вони були членами-за-
сновниками «Пролома» й кілька років поспіль входили до його керівни-
цтва. Крім них керівні посади у «Возрождении» у цей період обіймали 
й інші «проломівці» (зокрема, у 1934/35 н.р. у правлінні «Возрожденія» 
вони обіймали 6 посад із 8)13. Так само у цей час православні відіграва-
ли головну роль у «Центральном Союзе Подкарпаторусских Студентов», 
який був асоціацією русофільських студентських товариств. Формально 
товариство «Пролом» не було членом ЦСПС, але його провідні діячі по-
сідали у ньому ключові позиції за квотами «Возрождения» та земляцьких 
студентсько-учнівських гуртків «Друг» (Мукачево), «Родина» (Чинадієво), 
«Стой» (Свалява), «Восход» (Хуст). Так у 1934/35 та 1935/36 навчальних ро-
ках на чолі ЦСПС перебував «проломівець» Василь Тудошій (1910-?), який 
свого часу був ініціатором переходу греко-католицьких студентів у право-
слав’я і впродовж 1933-1936 рр. обіймав ряд ключових посад у товаристві 
«Пролом». А у 1936/37 н.р. головою ЦСПС був вже згадуваний С. Добош14. 

11 ДАЗО. – Ф. 151. – Оп. 18. – Спр. 327. – Арк. 1.
12 ДАЗО. – Ф. 151. – Оп. 18. – Спр. 329: Прошения студенческих обществ в Праге и Братиславе о 
выделении денежных дотацій (10 листопада 1935 р. – 23 листопада 1935 р.). – Арк. 2.
13 Общее собраніе ОКС «Возрожденіе» / За ОКС «Возрожденіе» въ Прагѣ: С.В. Добошъ, предсѣдатель,  
В.И. Бабичъ, секретарь // Нашъ Карпаторусскій Голосъ [Ужгородъ]. – 1934. – 25 ноября. – С. 3; 
Извѣщеніе / За ОКС «Возрожденіе» въ Прагѣ: И.Г. Керча, предсѣдатель, Н.В. Пайкошій, секретарь // 
Нашъ Путь [Ужгородъ]. – 28 ноября. – С. 2.
14 Куцов К. Центральный Союз Подкарпаторусских Студентов (1928-1939) – верховная структура 
русинского студенчества в межвоенной Чехословакии: краткая история // Белоруссия и Украина: 
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Крім цього, самоврядування «Карпаторусского студенческого общежи-
тия», в якому мешкала переважна більшість карпатоукраїнських студентів 
празьких високих шкіл, у 1934/35 н.р. очолював голова «Пролома» Іван 
Шлепецький (1907-1976), а наступного навчального року – активний «про-
ломівець» Степан Анталовський (1907-1992)15. 

Зрозуміло, що погляди керівництва нерідко були вирішальними при 
визначенні позиції цих організацій у спірних питаннях. А це, у свою чергу, 
викликало серйозне незадоволення студентів, які належали до греко-като-
лицької конфесії. Найяскравіше це проявилося в ході публічної кампанії, 
організованої православними студентами проти губернатора Підкарпат-
ської Русі Костянтина Грабаря (1877-1938). Вона розпочалася усередині 
1934 р., коли чехословацький уряд ще визначався із кандидатурою майбут-
нього губернатора. Тоді у пресі з’явилося відкрите звернення «Пролому», 
до урядовців та лідерів провідних політичних сил ЧСР із проханням не 
підтримувати призначення на цю посаду К. Грабаря. Основним аргумен-
том студентів було те, що призначення губернатором греко-католицько-
го священика (до початку 1920-х рр. К. Грабар був священиком у кількох 
греко-католицьких парафіях Підкарпатської Русі) стане дискримінацією 
православної громади краю: «Карпаторусское православное студенчество 
рѣшительно протестуетъ противъ именованія г. Константина Грабаря гу-
бернаторомъ Подк. Руси ибо это внесетъ безпокойство въ карпаторусскія 
отношенія, а лояльное и спокойное православное населеніе будетъ видеть 
въ этомъ шагъ направленный противъ него»16. 

Своє невдоволення кадровим рішенням уряду православні студен-
ти висловлювали й після того, як Грабар приступив до виконання своїх 
повноважень. Серед інших, 5 лютого 1935 р. на шпальтах газети «Нашъ 
Карпаторусскій Голосъ» була опублікована заява-протест, в якій студен-
ти вимагали від Ради міністрів ЧСР негайно звільнити Грабаря з займаної 
посади. Примітно, що крім голови «Пролома» І. Шлепецького свої під-
писи під заявою поставили В. Тудошій від імені ЦСПС та С. Добош від 
імені «Возрожденія»17. Таким чином Добош попросту проігнорував думку 

история и культура. Вып. 5. / Гл. ред. Б. Флоря. – М.: Ин-т славяноведения РАН, 2015. – С. 934.  
15 Новое правленіе студенческаго общежитія въ Прагѣ // Нашъ Путь. – 1935. – 24 октября. – С. 3.
16 Протестъ О-ва «Проломъ» противъ назначенія о. Константина Грабаря губернаторомъ // 
Карпаторусскій Голосъ [Ужгород]. – 1934. – 4 іюля. – С. 2. 
17 Протестъ студенческихъ организацій противъ назначенія губернаторомъ Конст. Грабаря / За 
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«возрожденців», які належали до греко-католицької конфесії. А Тудошій 
своїми самовільними діями взагалі поставив у незручне становище деякі 
товариства-члени ЦСПС. Це, зокрема, стосувалося «Литературной Школы 
богословов», що об’єднувала слухачів Ужгородської греко-католицької ду-
ховної семінарії, та братиславського товариства «Добрянский», яке стовід-
сотково складалося з греко-католиків та користувалися суттєвою підтрим-
кою Мукачівської та Пряшівської греко-католицьких єпархій. Певно саме 
реагуючи на дії керівництва ЦСПС, братиславські студенти-русофіли у ли-
стопаді 1935 р. взялися за створення у Братиславі «Общества подкарпато-
русских греко-католических студентов». 20 листопада у листі до єпископа 
Олександра вони повідомили, що метою товариства стане «сохраненіе ка-
толической вѣры отъ всякихъ иноверческихъ вѣяній»18, під якими, в воче-
видь розумілося православ’я. Установчі збори нової організації відбулися 
6 лютого 1936 р. за участі братиславського греко-католицького пароха о. 
Йосипа Галька (1904-1987)19.

Конфесійна ситуація в середовищі карпатоукраїнських студентів на-
була публічного розголосу навесні 1936 р. після щорічних загальних зборів 
ЦСПС. На зборах, що відбулися 3 березня 1936 р., православне керівництво 
ЦСПС категорично відкинуло пропозицію голови товариства «Добрян-
ский» Фоми Чекана (1912-1983) надіслати К. Грабарю вітальну телеграму 
(аналогічні вітання тоді були надіслані кільком посадовцям ЧСР та гро-
мадським діячам Підкарпатської Русі). Інцидент викликав роздратування 
губернатора (у коментарі для преси він невдовзі побажав опозиційним 
студентам більше перейматися навчанням, а менше бунтувати20) та став 
останньою краплею у без того напружених стосунках братиславських та 
празьких студентів-русофілів. 13 березня товариство «Добрянский» ухва-
лило «Прокламацію», яку невдовзі розмістили кілька ужгородських газет. 
У ній організація висловила незгоду із багатьма діями керівників ЦСПС 
за останні роки (серед них, зокрема, згадувалися випади празьких колег 

ЦСПС: Тудошій, предсѣдатель, за ОКС «Возрожденіе»: Добошъ, предсѣдатель, за ОКПС «Проломъ»: 
Шлепецкій, предсѣдатель // Нашъ Карпаторусскій Голосъ [Ужгородъ]. – 1935. – 5 февраля. – С. 2.
18  ДАЗО. – Ф. 151. – Оп. 18. – Спр. 329. – Арк. 4.
19 Slovenský národný archive (SNA). – F. 3931: Policajnó riaditel’stvo v Bratislave. 1920-1945/1950. – Kart. 
92. – Mat. 16/53: Spolok gréckokat. podkarpatruských študentov v Bratislave. 1936-1939. – Inv. č. 917: 
Zápisnica z ustavujucej válnej hromady spolku gr. kat. podkarpatruských podkarpatruských študentov v 
Bratislave (6 februara 1936).
20 Výzva podkarpatského guvernéra k studentstvu // Lidové Noviny [Brno]. – 1936. – 7 dubna ráno. – S. 2.
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на адресу єпископа Олександра у 1933 р.) та оголосила про припинення 
членства у цій структурі21. 

А 15 березня газета «Недѣля», що була фактичним органом Мукачівсь-
кої греко-католицької єпархії, подала публікацію під назвою «Організа-
ція гр.-кат. студенства». У статті (її автором, найімовірніше, був Ф.Чекан) 
озвучувалася версія братиславських студентів щодо протистояння всере-
дині ЦСПС. Зокрема, небезпідставно стверджувалося, що представники 
греко-католицької конфесії «в послѣдный час подверженѣ суть самым 
низким и безпощадным нападеніям со стороны организованных схизма-
тицкого духа студенческих обществ», та що «греко-кат. студент надале не 
мае мѣста в Центральном Союзѣ Подк. руських Студентов, где не ведеся 
конструктивна робота, але запановала дамагогія и односторонна поли-
тика». З огляду на це пропонувалося створити альтернативне до ЦСПС 
об’єднання студентських організацій під патронатом греко-католицької 
церкви. За задумом автора воно мало відмовитися від протистоянь на 
мовно-національному та політичному ґрунті, об’єднавши греко-католи-
цькі студентські товариства у Празі та Братиславі, гуртки ужгородських та 
пряшівських семінаристів-богословів, а у перспективі – юнацько-спортив-
ні організації католицького спрямування («Орел», католицький «Скаут» 
та ін.)22. Ідею створення центральної організації греко-католицького сту-
дентства невдовзі підтримав голова празького ОГКС Павло Цібере (1910-
1979). Натомість серед православного керівництва ЦСПС вона викликала 
крайнє обурення – Чекан і Цібере були публічно звинувачені у спробі, на 
замовлення єпископа Стойки, зруйнувати ЦСПС. «Вотъ въ послѣднее вре-
мя объявились на горизонтѣ новыя миссионеры которыя подъ благосло-
веніемъ его екселенціи «хотятъ руководитися християнскимъ свитоглядом 
и руськой народною традиціею». Этимъ новымъ евангелистомъ является 
Фома – по фамиліи Чеканъ. Этотъ евангелистъ, который не такъ давно не 
таилъ своихъ атеистическихъ убѣжденій возсоединился съ пражскимъ 
апостоломъ студентом Павлом (Цібере. – К.К.). Эти господа подъ пред-
логомъ созедательной работы хотятъ разрушить верховную студ. органи-

21 Прокламація Общества Карпаторусскихъ Студентовъ «Добрянскій» въ Братиславѣ / За ОКС 
«Добрянскій» въ Братиславѣ дня 13 марта 1936: Р. Ройковичъ уряд. предсѣдатель, А. Штилиха, 
секретарь // Русскій Народный Голосъ [Ужгородъ]. – 1936. – 28 марта. – С. 4; Теж саме // Русскій 
Вѣстникъ [Ужгородъ]. – 1936. – 29 марта. – С. 1.
22 Організація гр.-кат. студенства // Недѣля [Ужгород]. – 15 марта. – С. 2.
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зацію – Центральный Союзъ Карпаторусскихъ Студентовъ», – йшлося в 
одній з публікацій присвячених цій темі (подібну зухвалу риторику зу-
стрічаємо також у статті «Разрушители студенческихъ организацій», опу-
блікованій головою ЦСПС С. Добошем23) .

Разом з цим ЦСПС зробив спробу відмежуватися від звинувачень 
Чекана щодо утисків греко-католиків. З цією метою 16 березня була під-
готована заява 15 студентів, які входили до чинного керівництва ЦСПС 
та були вірниками греко-католицької церкви. У ній деякі з тверджень у 
статті «Організація гр.-кат. студенства» називалися неправдивими та наго-
лошувалося на відсутності в середині ЦСПС конфесійної дискримінації24. 
А трохи згодом «Недѣля» помістила звернення керівників ЦСПС, у якому 
спростовувалося кілька інших тез публікації Чекана25. Проте ці дії більше 
нагадували «гру на публіку», аніж відображали реальну ситуації. Опосе-
редкованим підтвердженням цього можемо вважати вирок третейського 
суду «Возрождения» стосовно П. Цібере, винесений у липні того ж року. 
Студент був визнаний винним в тому, що «передъ высокопоставленными 
лицами поколебалъ доброе имя о-ва Возрожденіе» (наслідком вердикту 
мало стати його виключення з лав товариства на чергових загальних збо-
рах)26.

А тим часом задум створення організації, покликаної посилити вплив 
греко-католицької церкви на студентство, вже знайшов підтримку серед 
ієрархів Мукачівської та Пряшівської єпархій та навіть ненадовго об’єд-
нав інтереси студентських активістів з русофільського та проукраїнського 
мовних таборів. Вже невдовзі було створено підготовчий комітет майбут-
нього об’єднання, до якого, серед інших, увійшли богослов Пряшівської 

23 Н. Почему такой интересъ къ нашимъ студентамъ? // Нашъ Путь. – 1936. – 4 апрѣля. – С. 3; Добошъ 
С.В. Разрушители студенческихъ організацій // Там само. – С. 2.
24 Заявленіе / Въ Прагѣ дня 16-го марта 1936 р. [За ЦСПС]: П. Дубай, тов. предсеѣдателя, М. Лявинецъ, 
ген. секретарь, В. Гошовскій, секретарь, І. Станканинецъ, письмовод., С. Бунганичъ, казначей, В 
Крайняница, пред. соц. ком., А. Качуровскій, соц. реф., И. Олосъ, прес. реф., Н. Невицкій, спорт. реф., 
Ю. Поповичъ, предс. трет. суда, Е. Иванчовъ, тов. предс. загр. ком., Г. Баганичъ, членъ рев. ком. И. 
Гебей, членъ рев. ком.  М. Кампій, членъ трет. суда. Н. Пайковій, членъ трет. суда // Зеледѣльская 
Политика [Мукачево]. – 1936. – 26 марта. – С. 2-3.
25 Опроверженіе / За Центральный Союзъ подкарпаторусскихъ студентовъ въ Ужгородѣ: С.В. Добошъ, 
предсѣдатель, М.С. Лявинецъ, ген. секретарь // Недеѣля. – 1936. – 5 апрѣля. – С. 3. У коментарі до 
«Опроверженія» редакція газети повідомила, що підписи з-під «Заяви 15» відкликали Михайло 
Лявинець, Георгій Баганич та Йосип Станканинець.
26 Нашей общественности // Нашъ Путь. – 1936. – 18 іюля. – С. 3.
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духовної семінарії русофіл Михайло Бендас (1911-1977), який на той час 
був секретарем «Литературной школы св. Іоана Златоустого», та студент 
теологічної академії в Оломоуці український націоналіст Іван Рогач (1913-
1942)27. Активно підтримали цю ідею й братиславські студенти-українофі-
ли, об’єднані у «Союзі Українських Католицьких Студентів» й одночасно 
– тамтешній філії «Союзу Підкарпатських Руських Студентів» (СПРС). 
Так, у листі від 29 квітня 1936 р., адресованому празькій централі СПРС, 
керівники філії Василь Івановчик (1912-1995) та Лев Канюга (1914-1976) 
висловлювали сподівання, що майбутнє об’єднання зможе стати чле-
ном Центрального Союзу Чехословацького Студентства («Ústřední Svaz 
Českeslovenského Studentstva»), нейтралізувавши там вплив русофільсько-
го ЦСПС. А у листі, датованому 25 травня, вони закликали празьких колег 
вступати до «Союзу Українських Католицьких Студентів» (не афішуючи 
це перед русофілами), аби збільшити чисельність проукраїнського кри-
ла майбутньої центральної структури28. Позаяк у лавах СПРС на той час 
практично не було православних (згідно з офіційними статистичними 
даними, станом на 1936/37 н.р. із 140 членів централі СПРС у Празі, його 
філії у Братиславі та осередку у Брно православними («греко-восточни-
ми») були лише 5 студентів29), то ідея створення центральної організації 
студентства на нейтральній національно-мовній платформі та під патро-
натом греко-католицької церкви дійсно видавалося для підкарпатських 
студентів-українофілів цілком прийнятною.

Установчі збори об’єднання, що отримало назву «Центральный Союз 
Греко-Католических Студенческих Обществ» (у тогочасній пресі зустрі-
чається також назва «Центральный Союз Грекокатолических Студентов»), 

27 Централизація подк. руських християнських студентських організацій / За пригот. Комитет «О. О. 
Грк. М.»: М. Бендас, предсѣдатель, И. Рогач, дѣлопроизводитель // Недѣля. – 1936. – 29 марта. – С. 3.
28 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України). – 
Ф. 4392: Союз підкарпатських руських студентів в Празі. – Оп. 1. – Спр. 4: Листування з Союзом 
підкарпатських руських студентів в Братіславі та іншими організаціями про його діяльність та з інших 
питань; заяви про вступ до Союзу; списки присутніх на зборах Союзу (17 жовтня 1933 р. – 22 січня 
1939 р.). – Арк. 44-45, 50.
29 ЦДАГО України. – Ф. 269. – Оп. 1. – Спр. 897: Звернення Української народної ради «Український 
народе Підкарпаття» (1938 р.). Меморандум підкарпатських руських студентів високих шкіл в Празі 
з протестом проти приєднання Підкарпаття до Угорщини. Проекти статутів Товариства прихильників 
підкарпатських руських студентів високих шкіл, соціальної опіки над підкарпатським студентством 
високих шкіл в Ужгороді, регулямін драматичного гуртка «Верховина» при СПРС. Статистичні дані 
про СПРС в Празі та його філії у Братиславі та Брно (1936 – 1938). – Арк. 8-10.
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відбулися 28 червня 1936 р. в приміщенні Ужгородської духовної семінарії. 
Участь у ньому взяли 14 делегатів від братиславських «Общества карпа-
торусских греко-католических студентов» та Союзу Українських Като-
лицьких Студентів, ужгородської «Церковно-Литературной Школы» та 
пряшівської «Литературной школы св. Іоана Златоустого». Головою ор-
ганізації був обраний вже згадуваний М. Бендас30. Те, що в якості гостей 
участь у зборах взяли єпископ Олександр, керівник «Центральної канце-
лярії оборони віри» канонік о. Олександр Ільницький (1889-1947), інші 
впливові представники греко-католицького кліру, свідчило про чималі 
очікування церкви від нової організації. Публічно такої ж думки дотри-
мувався й ініціатор зборів Ф. Чекан, який висловив рішуче сподівання, 
що нове студентське об’єднання «поведетъ безкомпромисную борьбу по 
принципамъ католицизма за всѣ тѣ права, которыя греко-католикамъ на 
нашей родине до цѣла принадлежатъ»31. 

І хоча на момент проведення установчих зборів новостворена струк-
тура не зуміла об’єднати усі греко-католицькі товариства (жоден пред-
ставник найбільш чисельного празького «Общества Греко-Католических 
Студентов» у зборах участі не брав, що могло бути викликано санкціями 
«Возрождения» стосовно П. Цібере), її заснування стало тривожним сигна-
лом для ЦСПС. Адже реноме православного об’єднання, яке активно по-
пуляризували стосовного нього опоненти, могло легко зашкодити взаєми-
нам із рядом впливових осіб Підкарпатської Русі та ЧСР. Також існування 
альтернативної структури могло у перспективі зруйнувати монополію 
ЦСПС на представництво карпатоукраїнського студентства у загально-че-
хословацькому студентському русі. Ці факти не могли не спонукати пра-
вославне керівництво ЦСПС до дій. 

Першим кроком стала спроба порозумітися із празьким ОГКС, аби 
унеможливити його подальше входження до «Центрального Союза Гре-
ко-Католических Студенческих Обществ». Саме з цих мотивів 14 листо-
пада 1936 р. загальні збори «Возрождения» задовольнили апеляцію П. 

30 ДАЗО. – Ф. 18: Міністерство внутрішніх справ Карпатської України, м. Хуст. 1938 – 1939 рр. – Оп. 
1. – Спр. 88: Устав товариства Центр. союз грекокат. студент. (18 липня 1936 р. – 27 грудня 1938 г.). 
–  Арк. 2-8. 
31 Чеканъ Ф. Учредительное собраніе Центральнаго Союза Грекокатолическихъ Студентовъ // Русскій 
Вѣстникъ. – 1936. – 12 іюля. – С. 2.
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Цібере про скасування вироку третейського суду32. Хоча Цібере реверансу 
у свій бік не оцінив (під час розгляду питання він лише «произнес защи-
тительную речь и, не дождавшись решения, демонстративно покинул со-
брание»33), на його колег по ОГКС цей крок подіяв позитивно і жодних 
публічних суперечок між греко-католиками та православними в середині 
«Возрождения» більше не виникало.

Натомість інша тактика була обрана стосовно братиславських сту-
дентів. Ще у травні 1936 р. керівництво ЦСПС подало судовий позов до лі-
дерів товариства «Добрянский», звинувачуючи їх у публічному наклепі34. 
А пізніше була зроблена спроба підірвати ідейні засади «Центрального 
Союза Греко-Католических Студенческих Обществ», скомпрометувавши 
керівництво Мукачівської єпархії, а заодно й деяких лідерів функціонерів 
товариства «Добрянский», в очах більшості братиславських греко-като-
лицьких студентів. Так, 18 лютого 1937 р. празька газета «Дневникъ», яку 
видавав «проломівець» С. Анталовський, вмістила анонімну статтю «Еп. 
Стойка обманываетъ?». У ній стверджувалося про необ’єктивність єписко-
па при розподілі студентських стипендій, заснованих єпархією. Зокрема, 
вказувалося, що попри чималу кількість заяв від малозабезпечених ко-
лег єдину єпархіальну стипендію для братиславських студентів (1000 че-
ських крон) вже другий рік поспіль отримував секретар товариства «До-
брянский» та член правління «Центрального Союза Греко-Католических 
Студенческих Обществ» Андрій Штилиха (1917-1981) – у статті його було 
названо сином найзаможнішого священика Нижнього Земплина та по-
хресником єпископа Стойки. «Бедные наши студенты, сыны земледѣль-
цевъ и рабочихъ, подаютъ свои прошенія, израсходуютъ при этомъ мно-
го денегъ, и въ концѣ концовъ напрасно такъ какъ стипендію получаютъ 
богатые поповскіе сынки изъ Словакіи», – резюмували автори матеріа-
лу35. Забігаючи наперед, відзначимо, що 24 травня 1937 р. Крайовий суд в 
Ужгороді визнав викладені у статті факти неправдивими та зобов’язав С. 
32 Что говорилось на общемъ собраніи Возрожденія въ Прагѣ // Нашъ Путь. – 1936. – 21 ноября. – С. 3.
33 АС УСБУ, Закарпатська обл. – Ф. 7. – Спр. С-1890: По обвинению Цибере Павел Петрович в пр.пр. 
ст. 58-6 и 58-10 ч. І УК РСФСР в 3 томах (13 октября 1947 г. – 25 ноября 1948 г.). – Т. 1. – Арк. 35.
34 ДАЗО. – Ф. 30: Ужгородський крайовий суд, м.Ужгород. 1919-1938 – Оп. 4. – Спр. 1625: Судебное 
дело о привлечении к ответственности редактора газеты «Русский Народный Голос» Недзильский 
Евзена за осуждение работы общества «Устредни сваз Подкарпаторусских студенту в Ужгороде» (26 
травня 1936 р. – 23 квітня 1937 р.). – Арк. 2-4.
35 Еп. Стойка обманываетъ? // Дневникъ. – 1937. – 18 февраля. – С. 3.
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Анталовського їх спростувати36. Однак на момент опублікування матеріал, 
безумовно, виконав свою справу, внісши непорозуміння серед братислав-
ських студентів. 

До того ж ще 22 січня 1937 р. той самий Крайовий суд визнав Рудольфа 
Ройковича (1916-1971) та Андрія Штилиху (студентів, які підписали «Про-
кламацію» товариства «Добрянский») винними у поширенні неправдивої 
інформації про діяльність ЦСПС37. Ефект від цього не забарився – участь 
членів товариства «Добрянський» у розбудові «Центрального Союза Гре-
ко-Католических Студенческих Обществ» припинилася, а 20 лютого 1937 
р. на загальних зборах ЦСПС представники вони відкликали усі претензії 
щодо празьких колег, і Ф. Чекан навіть став першим заступником голови 
новообраного правління ЦСПС. Остаточну ж крапку у конфесійному про-
тистоянні було покладено 5 березня 1938 р. на ювілейних зборах ЦСПС, 
коли головою ЦСПС був обраний представник товариства «Добрянский» 
Василь Дубай38. Оскільки він рівночасно очолював й братиславське «Обще-
ство карпаторусских греко-католических студентов»39, то теза про моно-
полізацію ЦСПС православними втрачала актуальність сама по собі.

Отже напружені взаємовідносини, які у міжвоєнний період спо-
стерігалися між греко-католиками і православними Підкарпатської Русі 
та Пряшівщині, не пройшли й повз студентську молодь, що походила з 
цих країв. Найбільш відчутним міжконфесійне напруження було серед 
студентів з русофільського табору. Консервативні національно-мовні по-
гляди студентів-русофілів на рубежі 1933-1934 рр. стимулювали серед ба-
гатьох з них відторгнення від греко-католицизму та навернення у право-
слав’я. Ця тенденція, підсилена рядом інших обставин, з часом призвела 
до суттєвого загострення взаємин між греко-католицьким та православ-
ним студентством. Апогей міжконфесійного протистояння припав на 1936 
р., зробивши чималий резонанс у інформаційному просторі. І хоча кон-
флікт поступово вдалося загасити, він залишив помітний негативний слід 
на історії карпатоукраїнського студентського руху.

36 ДАЗО. – Ф. 30. – Оп. 4. – Спр. 1717: Судебное дело о оскорблении личности епископа Стойка 
Олександра в газете «Дневник» (18 лютого 1937 р. – 24 травня 1937 р.). – Арк. 18-19.
37 ДАЗО. – Ф. 30. – Оп. 4. – Спр. 1625. – Арк. 23.
38 Куцов К. Центральный Союз Подкарпаторусских Студентов... – С. 397-398. 
39 SNA. – F. 3931. – Kart. 92. – Mat. 16/53. – Inv. č. 933: Zápisnica o válnom shromaždeni spolku podkarpa-
truských gr. kath. študentov v Bratislave (30 novembra 1936). 
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Резюме

У статті висвітлено та проаналізовано складну специфіку міжкон-
фесійних взаємин у середовищі карпатоукраїнських студентів, які у 1930-
х роках навчалися у високих школах Чехословацької Республіку. Акцент 
зроблено на тривалому протистоянні між православними та греко-като-
лицькими студентами, який мав місце у другій половині 1930-х рр. та не-
гативно позначився на діяльності фахових організацій капатоукраїнського 
студентства.

Ключові слова: карпатоукраїнські студенти, греко-католики, право-
славні, студентські організації. 

Summary
 The article covers and analyzes the complexity of inter-confessional 

relationships among the Carpatho-Ukrainian students who in the 1930s studied 
at high schools of the Czechoslovak Republic. The accent was made on the long 
confrontation between the Orthodox and Greek Catholic students which took 
place in the second half of the 1930’s and negatively affected the activities of 
professional organizations of the Carpatho-Ukrainian students

Key words: Carpatho-Ukrainian students, Greek-Catholic, Orthodox, 
students’ organizations. 
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Леньо Павло, 
Ужгород

Релігійність населення радянського Закарпаття 
у контексті аналізу феномену «розколотої світомості»

Останнім часом в Україні (і щодо України) зростає зацікавлення 
у вивченні періоду, який називають епохою «пізнього соціалізму» – 
від середини 1950-х до середини 1980-х рр. У контексті цих досліджень 
особливий інтерес викликає світогляд радянської людини та такий стан 
її свідомості, яку характеризують термінами «розколота» або «подвійна».

З легкої руки журналіста Девіда Саттера, автора бестселера 
«Доба безумства. Занепад і кінець Радянського Союзу», орвеллівський 
термін  «двоєдумності/doublethink» набув поширення у якості робочого 
методологічного конструкту серед аналітиків, оглядачів та журналістів. 
Після прочитання книг чи статей, які акцентують увагу на згаданому 
феномені та розглядають його в системі бінарних опозицій, складається 
враження, що населення Радянського Союзу поділялося на нечисленних 
так званих «дисидентів», що протистояли радянській системі та величезну 
кількість умовних «homo soveticus». Останні зазвичай позбавлені здатності 
критично мислити і, хоча, усвідомлювали реальність, однак мусіли жити 
подвійним життям, постійно граючи певні ідеологічні ролі. Феномен 
«розколотої свідомості» та роздвоєної особистості у результаті призводив 
до ототожнення людей із ролями, які вони виконували і як наслідок 
морального деградування радянської спільноти1.

Звичайно, у відповідь почулися голоси опонентів, які виступили проти 
надмірного спрощення, як самої ідеї тоталітарного суспільства, так і носія 
його свідомості. Не дивно, що чи не найбільш активно виступили вихідці 
із колишнього Радянського Союзу, тому що їх власне життя рефлектувало 
радянський спосіб життя у зовсім відмінний спосіб. Як, власне, і особи-
стий досвід автора цих рядків, оскільки на рік проголошення незалежності 
України я досягнув фактично комсомольського віку, тобто встиг пройти 
кілька етапів радянської соціалізації та ініціації.

1 Саттер Девід. Доба безумства. Занепад і кінець Радянського Союзу. Пер. з англ. Наталії Комарової. 
– К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. – С. 38.
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Серед противників спрощеного підходу до вивчення періоду «пізнього 

соціалізму» цікаву та оригінальну концепцію представив Алєксєй Юрчак, 
ленінградець, який зробив блискучу наукову кар’єру в каліфорнійському 
університеті Берклі. Його відома праця2 дає змогу пояснити феномен 
«розколотої свідомості» людей радянського суспільства без сумнівів у 
їх здатності критично мислити. Не вдаючись у деталізований переказ 
його теоретичних узагальнень, приведу приклад із життя на теренах 
Закарпаття, проаналізувавши свідчення про релігійність населення у 
контексті тези про подвійну свідомість. Деякі результати досліджень уже 
були опубліковані3, а тому тут я роблю певні уточнення та узагальнення 
моїх висновків використавши концепцію А.Юрчака. 

Загалом, в період т.зв. пізнього соціалізму можемо виділити кілька 
категорій місцевого населення:

• жителі, що народилися та сформувалися в період до встановлен-
ня в Закарпатті радянської влади; 

• ті, які народилися чи/і сформувалися вже внаслідок радянської 
системи освіти та соціалізації.

• мешканці краю, які не були закарпатцями за походженням, а 
поселилися тут внаслідок дії політики кадрового забезпечення та 
перемішання населення в радянські часи, колишні військові і т.д.

Спостереження, які будуть нижче, стосуватимуться переважно другої 
категорії, бо саме вони були місцевим продуктом епохи пізнього соціалізму. 
Тим більше, що якщо у релігійності перших загалом сумніватися не 
доводиться4, то от щодо других впевненості, на перший погляд, нема, 
адже більшість пройшли етапи шкільної ініціації радянської людини та 
відповідно були жовтенятами, піонерами, а можливо й комсомольцями. 
Щодо цих ритуалів-етапів соціалізації радянських школярів цікавою є 
праця відомої дослідниці К.Лейн, яка підійшла до проблеми з погляду 

2 Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М. : Новое 
литературное обозрение, 2014. – 664 с.
3 Леньо Павло. Специфіка побутування державних і церковних свят у житті українців Закарпаття 
в радянський період // Матеріали до української етнології. – Київ: Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильского НАН України, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 122–129.
4 До речі, цікавий випадок зафіксований із одною бабцею із с.Великі Комяти Виноградівського 
району, яка народилася ще в часи Австро-Угорщини. Молячись церковним святим, вона не забувала 
і про Леніна в день його народження 22 квітня. Гадаю, цей феномен не є унікальним, а тому він 
потребує окремого збору інформації та вивчення на перспективу.
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представника культурної антропології5.
У житті закарпатців упродовж їх соціалізації від юних років до 

дорослого віку ми бачимо цікаве поєднання несумісних здавалося б речей, 
наприклад, атеїзму та релігії. Зокрема, кожен новонавернений піонер 
даючи клятву : «… бути завжди готовим до боротьби за справу Леніна…», 
по суті обіцяв бути готовим до певних абстрактних подвигів та звершень. 
Однак, навряд чи до списку уявних подвигів піонер серйозно відносив 
боротьбу із релігійністю близьких родичів. Палке бажання стати членом 
піонерської (тобто атеїстичної по суті) організації, одягнути заповіт-
ний червоний галстук і значок, стати на врочисту вахту біля якогось ра-
дянського пам’ятника – все це дивним чином поєднувалося із не менш 
сильним бажанням колядувати на Різдво чи, всупереч заборонам, побігти 
на Великдень до церкви святити паску, про що є численні свідчення від 
колишніх піонерів чи жовтенят, як 1960-х, так і 1980-х років.

Наприклад, мешканка с. Ярок згадувала, що, коли у 1981 році 22 квіт-
ня (у день народження Леніна) її приймали в піонери, то дуже переживала. 
Вона : « … убралася рано в парадну форму, прочитала «Отче наш», перехре-
стилася та й пішла до школи… »6 в надії, що отримає заповітний значок та 
червоний галстук. Бачимо свідчення про однозначну готовність і бажання 
дівчинки вступити до піонерської організації. І це зовсім не суперечить її 
релігійному вихованню та не викликає відчуття «когнітивного дисонансу» 
від абсурдності ситуації. Прийняття школярів до лав відповідної дитячої/
молодіжної організації зустрічало розуміння старших родичів хоча й 
передбачало обов’язкове атеїстичне виховання у школі. Загалом мені 
зустрілося дуже мало свідчень інформантів, що батьки, з релігійних 
міркувань, не дозволяли дітям бути піонерами та носити їх атрибутику.

Поряд із згадками про бажання стати піонером зустрічаємо свідчення  
про збереження релігійних звичаїв. Інформант із с. Ярок пригадувала, що 
її батько, виконуючи обов’язки міліціонера, у ніч на Великдень спостерігав, 
хто з дітей ходив святити паску до церкви, а вранці змушував робити 
присідання біля школи. Ситуація парадоксальна в силу того, що його 

5 Lane Christel. The rites of rulers. Ritual in industrial society – the Soviet case, Cambridge University Press, 
1981,  P. 89-108.
6 Матюшенко Світлана, 1971 р. н. За писав Павло Леньо 17.07.2015 р. у с. Ярок Ужгородського р-ну 
Закарпатської обл.
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дружина7 теж зазвичай пекла паску і ходила її святити вночі (або вранці) до 
будівлі колишньої греко-католицької церкви, де у радянські часи офіційно 
було дозволено проводити служби православній церкві.

Напередодні Великодня дорослі йшли на звичні суботники, але 
неприємний бонус цими днями чекав і на дітей. Уже о 8-й годині ранку 
в неділю (до речі, єдиний вихідний день у 1970-80-ті рр.) учні мали бути 
в школі на виховній годині чи інших заходах. Серед останніх були і до-
волі бажані юнацтвом, адже у дні релігійних свят у селах влаштовували 
танці8. Як і суботники, вони мали за мету мінімізувати присутність меш-
канців сіл у церковних дійствах, однак не надто успішно з цією функцією 
справлялися: паски пеклися після суботника, а діти-піонери бігали її свя-
тити. Спогади, що сільські діти потай ходили в церкву чи на коляди, однак 
при цьому з гордістю показували свої піонерські галстуки9 засвідчують 
паралельне співіснування та повагу як радянських, так і релігійних свят та 
обрядів. 

Серед старшого покоління помітне регулярне ігнорування (якщо 
тільки серед них не було партійних працівників) так званих «майських 
празників», тому що ті кілька вихідних днів використовували, аби 
посадити картоплю, яка часто була основним продуктом, який допомагав 
вижити. Такі свідчення зустрічається як у долинних, так і гірських районах. 
Інша ситуація відбувалася в день Перемоги 9 травня, коли на урочисто-
сті сходилося чимало жителів, бо поважали загиблих односельців. Уже в 
сучасності у деяких селах бачимо проведення церковних молебнів на цей 
день біля пам’ятників, хоча з іншого боку чимало людей їх уже не відвідує, 
можливо тому, що ветеранів стає чим далі менше, а свято втратило попу-
лярність та свою сакральність, якою володіло в радянські часи. 

На день Великої Жовтневої соціалістичної революції більшість 
господарських справ зазвичай зроблена, тому 7 листопада кожного року 
можна було зустріти чимало людей у святковому настрої. Особливо 
радісно очікувало державні свята та відповідні додаткові вихідні дні 

7 Балент Верона, 1937 р. н. Записав Павло Леньо 17.07.2015 р. у с. Ярок Ужгородського р-ну 
Закарпатської обл. 
8 Петрюк С.Д. 1954 р.н. Записав Іван Ілько 13.07.2016 р. у с. Кобилецька Поляна Рахівського р-ну 
Закарпатської обл.
9 Васько Оксана, 1964 р. н. Записав Павло Леньо 17.07.2015 р. у с. Ярок Ужгородського р-ну 
Закарпатської обл.
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трудове населення міст. Після обов’язкової частини із транспарантами та 
демонстраціями, рядові учасники мали змогу отримати святкові почуття, 
які хоча б трохи відповідали духу бахтінської карнавалізації, адже тоді 
дозволяли речі (зокрема, можна було вживати алкоголь у публічних 
містах10), зазвичай заборонені в буденні сірі дні, які складали значну ча-
стину життя радянських трударів. За кумедним свідченням, для багатьох 
краян уся різниця в радянських святкуваннях була тільки у вазі портретів 
лідерів країни, які треба було нести на парадах – одні були важчі, інші 
легші11.

Державні офіційні свята для місцевого населення рідко ставали 
домашніми, точніше сімейними. У містах цю нішу серед нових радянських 
свят тримали дні народження, Новий рік і подекуди Міжнародний 
жіночий день – 8 березня. Місцеве населення до сімейних відносили 
насамперед ритуали та обряди релігійного характеру. Про це зустрічаємо 
багато свідчень і у містах, де значна частина їх людності була недавніми 
вихідцями із сіл. У радянські часи у селах нерідко проводили обряди 
церковного (таємного) вінчання, регулярно хрестили дітей навіть у сім’ях 
комуністів, хоронили та відспівували по церковних звичаях, їздили пали-
ти свічки на день поминання 1 листопада. На моїй пам’яті у 1980-ті рр. 
сільські похоронні процесії супроводжували як представники місцевої 
влади, так і служителі релігійного культу, використовувалася атрибутика 
як радянська (прапори, медалі-ордени, інша символіка), так і церковна 
(носили хрести, хрестилися, читали молитви).

Загалом, у випадку корінного населення Закарпаття маємо цікавий 
феномен. Формально воно підтримувало той чи інший стандартизований 
радянський ритуал чи свята. Особливо легко це давалося дітям, які не ба-
чили суперечностей в тому, щоб бути піонерами та ходити (хоч і потайки) 
колядувати чи святити паску. У випадку дорослого покоління маємо по-
єднання прагматичного підходу із обов’язком. Перший вимагав присвя-
чувати увагу домашній роботі та використовувати святкові дні (зокрема, 
травневі свята) на домашньому господарстві, тоді як другий змушував 
брати участь у офіційних парадах на їх честь. Значна населення краю не 
10 Ваган Імре, 1962 р. н. Записав Павло Леньо 16.07.2015 р. у с. Ворочово Перечинського р-ну 
Закарпатської обл.
11 Брензович Олена Юрівна, 1947 р.н. Записала О.Пекар 19 липня 2017 р. у с. Зарічево Перечинського 
р-ну Закарпатської обл.
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була членами компартії, а більшість проживала у сільській місцевості – 
ігнорування простими колгоспниками великих свят не відображалося на 
кількості демонстрантів у містах, чого було достатньо для представників 
влади. З іншого боку сільські жителі ревно тримали релігійні свята та цер-
ковні сімейні обряди, навіть якщо це доводилося робити неофіційно. З 
тієї причини, що більшу частину міського населення складали вихідці із 
закарпатських сіл, не було дивним, що в період релігійних/церковних свят 
спостерігалося масове переміщення міського населення до місць свого 
народження, тобто в рідні села.

У житті закарпатців доби пізнього соціалізму бачимо поєднання 
традицій святкування як офіційних свят, так і релігійних обрядів. 
Підтримання державних урочистостей давало змогу бути повноправним 
суб’єктом та членом соціалістичної спільноти. Тим більше, що по своїй 
суті вони були формальними, та не накладали негайного обов’язку піоне-
ра виконати його клятву, а на учасника демонстрації слідувати змісту гасла 
з транспаранту на честь Дня перемоги чи Великої Жовтневої революції, 
який він ніс на параді. Ці свята не могли конкурувати із релігійними 
у якості сімейних, а ті в свою чергу не могли претендувати на офіційне 
визнання в силу панування марксистської атеїстичної ідеології, то існував 
фактично паритет у розподілі сфер впливу сімейних та державних свят. 
Така ситуація усвідомлювалася і приймалася корінним населенням 
Закарпаття й не викликала у нього дискомфорту від того, що релігійні 
ритуали існували всупереч ідеології. Обов’язок слідкувати за проявами 
«релігійних пережитків» часто покладався на місцевих жителів, не дивно, 
що великого успіху атеїзація населення не досягла. 

Детальніші висновки потребують більш розлогих аргументувань, 
однак можна зробити певні узагальнення. На відміну від більшої частини 
УРСР, місцевим українцям, в принципі, вдалося уникнути тотального 
наступу атеїзму. Численні свідчення з різних куточків краю показують 
цікаве та парадоксальне поєднання атеїстичного та релігійного світогляду 
людей, які аж ніяк не заперечували, а швидше доповнювали один одного, 
дозволяючи місцевому населенню відчувати себе інтегрованим в соціаліс-
тичне суспільство. Таке поєднання суперечило його атеїстичній доктрині, 
однак на момент початку періоду «перебудови» у світле комуністичне 
майбутнє вже мало хто вірив.
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Резюме
У статті розглядається феномен розколотої свідомості через призму 

релігійності населення Закарпаття у період пізнього соціалізму (1953-1985 
рр.). Автор приходить до висновку, що в системі координат закарпатців 
органічно поєднувалися елементи, як державної ідеології, так і релігійно-
го світогляду. Обряди шкільної чи інших видів радянської системи ініціа-
ції дозволяли кожному пройти етапи дорослішання та стати повноцінним 
членом соціального колективу. В свою чергу церковно-релігійні свята й об-
ряди також суттєво впливали на формування світогляду людей, оскільки 



109МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
вони опановували сферу домашніх свят, з якими не могли конкурувати 
офіційні паради та урочистості. Обидві складові співіснували доповнюю-
чи одна одну та не викликаючи дискомфорту в повсякденному житті ра-
дянської людини Закарпаття.

Ключові слова: обрядність, релігійні ритуали, державні свята, пізній 
соціалізм, Закарпаття.

Summary
The article deals with the phenomenon of split consciousness through the 

prism of the religiosity of the population of Transcarpathia in the period of late 
socialism (1953-1985). The author comes to the conclusion, that in the coordi-
nate system of Transcarpathian habitants, elements of state ideology and reli-
gious outlook are organically combined. Rites of school or other types of Soviet 
initiation system, allowed everyone to go through the stages of maturing and 
become a full member of the social team. In turn, church-religious holidays and 
ceremonies also significantly influenced the formation of people’s outlook, as 
they mastered the scope of home holidays, with what official parades and cel-
ebrations could not compete with. Both components coexisted complementing 
each other and not causing discomfort in the everyday life of the Soviet man of 
Transcarpathia.

Key words: ritualism, religious rituals, public holidays, late socialism, 
Transcarpathia.
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Євгеній Лутак,
Ужгород

Другий Мараморош-Сиготський процес у творчій спадщині 
М.Годжі (за матеріалами газети «Slovenský týždenník»)

Судові процеси проти православних в Мараморош-Сиготі 
неодноразово ставали предметом гострої полеміки в суспільстві, 
досліджувались науковцями. Судовий процес над русинами став 
резонансною подією і викликав значний інтерес в інших частинах імперії. В 
даній статті ми зупинимось на одному аспекті цієї проблеми – публікаціях 
видатного словацького державного діяча та публіциста М.Годжі стосовно 
другого Мараморош-Сиготського процесу, основна маса яких зосереджена 
в газеті «Slovenský týždenník».

Як відомо, судовий процес проти 94 селян бере свій початок 29 
грудня 1913 р.1 Натомість, М.Годжа вперше згадує про нього 2 січня 1914 
р. в газеті «Slovenský týždenník»: «В понеділок розпочався в Мараморош-
Сиготі судовий процес проти Олексія Кабалюка і проти 93 русинських 
селян. Звинувачені в зраді»2. Значну увагу М.Годжа приділив публіка-
ціям, в яких акцентує увагу на безпідставності звинувачень проти селян3. 
З самого початку наголошує на тому, що згідно з угорським законом 1868 
р. громадяни держави могли вільно переходити з одного віросповідання 
в інше, дотримуючись визначених формальностей, відтак зміна релігії 
не є злочином. В одній з його статей знаходимо: «В Угорщині не може 
мати права жодна неугорська національність. В угорців нема і не може 
бути інших націй. Що неугорське – повинне мадяризуватися»4. Відтак,  з 
перших днів судового процесу в М.Годжі проявляється очевидна симпа-
тія русинам і критика політики мадяризації місцевого населення з боку 
угорської влади.

Мовна проблема викликала в М.Годжі чи не найбільші хвилювання. 

1 Данилець Ю. Підготовка та хід судового процесу в Мараморош-Сиготі 1913-1914 рр. / Ю.Данилець 
// Наукові Записки Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія 
(Проніна). –№ 3. – Мукачево: Мукачівська православна єпархія, 2014. – С.114.
2 Rusínski «vlastizradcovia» // Slovenský týždenník. – 1914. – №1. – S.2.
3 Pred súdom — či na jatke?  // Slovenský týždenník. – 1914. – №2. – S.1.
4 Suhlas dusi // Slovenský týždenník. – 1914. - №6. – S.1.
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Він був переконаний у неможливості брати участь в судових слуханнях 
не володіючи угорською мовою. В №2 «Slovenský týždenník» за 1914 р. 
М.Годжа писав, що «цих людей звинуватили у найважчому політичному 
злочині – зраді, а вони не могли себе захистити, бо не розуміли суддю»5.  
Посилаючись на слова одного із присутніх на процесі словацьких журна-
лістів, М.Годжа, переконував, що «перекладачі дозволяли собі тлумачити 
зовсім інше, аніж говорили обвинувачені, часто перекладали навпаки»6. 
Адвокати звертали увагу на те, що перекладачі неправильно тлумачать 
висловлювання підсудних і свідків. Більшість звинувачених відкидали 
антидержавну агітацію, вони твердили про її суто релігійний характер7.

Окрему публікацію М.Годжа присвятив приїзду з Петербурга 
російського політика графа Володимира Бобринського. Як відомо, він, 
разом з думськими послами Балашовим і Дмітрієвим, 3 лютого 1914 р. 
приїхав до Будапешта8.  З цього приводу М. Годжа в газеті «Slovensky 
tyzdennyk» зазначає: «З приходом російського політика Бобринського 
активізувалися судові слухання. Бобринський став тим, хто прийшов 
захищати бідних русинів «іменем російського царя»9. Далі додає, що «під 
час слухань графу було поставлено декілька питань, які мали безглуздий 
та провокативний характер. Граф категорично відкидав політичні мотиви 
в православному русі»10. У свою чергу «головного звинуваченого» ієромо-
наха Олексія (Кабалюка), який повернувся з США та добровільно з’явився 
в суді, М.Годжа згадує не часто.

Знаходимо в №4 «Slovenský týždenník» за 1914 р. описи допитів 
свідків, яких за різними даними було від 200 до 300 чоловік11. Ставлячи 
ідентичність свідчень головним аргументом, М.Годжа доводить правоту 

5 Pred súdom — či na jatke?  // Slovenský týždenník. – 1914. – №2. – S.1.
6 Ibid. – S.1.
7 Данилець Ю. Хід судового процесу проти православних у Мараморош-Сиготі в 1913-1914 рр. 
// Церква-наука-суспільство: питання взаємодії. На пошану київського митрополита Євгенія 
(Болховітінова). Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29-31 травня 2013 р.). 
– К., 2013. – С. 140.
8 Гр. Бобринський на суді // Діло. – 1914. – 5 лютого – С.3.
9 Rusinska pravota // Slovenský týždenník. – 1914. – №6. – S.5
10 Rusinska pravota // Slovenský týždenník. – 1914. – №6. – S.5
11 Данилець Ю. Підготовка та хід судового процесу в Мараморош-Сиготі 1913-1914 рр. / Ю.Данилець 
// Наукові Записки Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія 
(Проніна). –№ 3. – Мукачево: Мукачівська православна єпархія, 2014. – С.116.
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селян і відкидає будь-які політичні закиди12. Посилаючись на Й.Шкутелі 
та Й.Грегора (присутніх на процесі словацьких журналістів), він відзначає 
русинів як розумних та інтелігентних людей. В №5 «Slovenský týždenník» 
за 1914 р. знаходимо наступне твердження: «Дехто з них був в Америці. А 
якщо прокурор хотів з них витягнути щось про політику, ніхто не говорив 
зайвого»13. Хоча в №1 згадуваної газети за 1914 р. відзначає русинів як «го-
лодних, передусім духовно, і вони відстали, як ніяка інша нація в Європі»14.

Аналізуючи вирок суду М.Годжа пише: «Богині Справедливості не 
було вдома і за той час угорські судді винесли вирок русинам»15. Хоча 
М.Годжа безпосередньо не був присутній на судовому процесі в Марамо-
рош-Сиготі, однак уважно стежив за розвитком подій і кожного тижня 
публікував статті присвячені судовому процесу проти русинів. В цих пу-
блікаціях він засуджує угорські органи влади, які не дотримуються законо-
давства про релігію. Водночас, з шаною і, певною мірою, співчуттям згадує 
про русинів, наголошуючи на їх невинності.

Резюме
На підставі публікацій М.Годжі в статті здійснено спробу дослідити 

відношення відомого словака до другого Мараморош-Сиготського 
процесу.  Мова йде про період з 2 січня по 6 березня 1914 р., саме в 
цей відрізок М.Годжа активно публікує відомості про судовий процес 
над русинами.  Зокрема, нашу увагу привернули 9 публікацій в газеті 
«Slovenský týždenník», в яких М.Годжа достатньою мірою характеризує 
причини, хід та наслідки другого Мараморош-Сиготського процесу. 

Ключові слова: Мілан Годжа, другий Мараморош-Сиготський 
процес, православний рух, русини.

Summary
On the basis of  Milan Hodža publications, an attempt was made to inves-

tigate the relation of the famous slovak to the second Maramoros-Sigot process. 
It is a question of the period from January 2 to March 6, 1914, namely, in this 
segment Milan Hodža actively publishes information about the trial of rusyns. 
12 Ako «vysetrovali» medzi Rusinmi? // Slovenský týždenník. – 1914. – №1. – S.2
13 Uhorska rusinska narodnostna strana! // Slovenský týždenník. – 1914. - №5. – S.2
14 Rusínski «vlastizradcovia» // Slovenský týždenník. – 1914. – №4. – S.3.
15 Vyrok v pravote rusinskej // Slovenský týždenník. – 1914. –- №10. – S.4
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In particular, our attention was drawn to 9 publications in «Slovenský týžden-
ník»  in which Milan Hodža sufficiently characterizes the causes, course and 
effects of the second Maramoros-Sigot process.

Key words: Milan Hodža, second Maramorosh-Sigot process, orthodox 
movement, rusyns.
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Marek Pavel, 
Olomouc

„Italská domácnost“. K vzájemným vztahům mezi křesťanskými 
církvemi na počátku první Československé republiky1

Úvod
V předloženém článku se chceme zabývat poměrem mezi nejvýznamně-

jšími křesťanskými církvemi, které nově ustavené republice v srdci poválečné 
Evropy vtiskly specifickou náboženskou tvář. Jsme si však vědomi toho, 
že cíl, který jsme si vytkli, přesahuje naše možnosti. V prvé řadě nás limitu-
je omezený rozsah článku neumožňující vyčerpávající výklad. I kdybychom 
však tuto překážku překonali, narazíme na další bariéru v podobě histo-
riografického zpracování dějin jednotlivých církevních společenství v období 
první Československé republiky. Přestože od počátku 90. let 20. století vznikla 
na tomto poli celá řada kvalitních prací, deficity z období po roce 1948, kdy toto 
téma bylo odsunuto na periferii zájmu historiků, se dosud nepodařilo překonat. 
Vznikají převážně monotematicky zaměřené práce věnované jednotlivých 
církvím, v nichž však problematika vztahů mezi církvemi buď absentuje vůbec, 
nebo je zmíněna v obecné rovině, není podána celistvě, příp. je poznamenána 
starými předsudky a křivdami z minulosti. Speciální studie analyzující poměr 
mezi církvemi jsou spíše výjimkou. Mnohé je způsobeno citlivostí samotného 
tématu, kterou násobí skutečnost, že s odchylkou katolické církve, kde tento 
jev není převažující, jsou v drtivé většině autory pojednání historikové spjatí 
se „svou“ církví konfesně, příp. navíc působí profesně v jejich strukturách. 
Nelze podcenit ani skutečnost, že relevantní archivní fondy, jež by umožnily 
problematiku studovat, mnohdy nejsou přístupné širší badatelské veřejnosti, a 
přestože se i v této oblasti situace mění k lepšímu, zatím není ideální.

Z těchto důvodů je předkládaná studie víceméně ojedinělou sondou do 
situace v českých zemích, stručným nástinem problematiky, spíše souhrnem 
poznámek bez nároku na vyčerpání tématu a s časovým limitem první polovi-
ny 20. let. Tuto časovou redukci není třeba v rámci sledování vztahů mezi 

1 Stať vznikla v rámci plnění grantového projektu agentury GAČR č. 16-01723S panelu č. P 401. – V českém 
společenském kontextu je rčení o „italské domácnosti“ vnímáno jako metafora pro označení neurovnaných, 
bouřlivých, kontroverzních vztahů mezi manžely v rodině.
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církvemi považovat za omezení zásadního rázu, neboť parametry poměru nas-
tavené v této časové fázi fungovaly po celé období první republiky. Zdrojovou 
bázi práce tvoří poznatky získané studiem fondů uložených v českých ústřed-
ních i regionálních archivech2 a periodického tisku vydávaného církevními in-
stitucemi nebo politickými stranami inklinujícími k určitým církvím. Speciální 
literatura zabývající se poměrem mezi křesťanskými církvemi v letech první 
Československé republiky není k dispozici a můžeme se tak opřít jen o výsled-
ky vlastní badatelské práce zaměřené na výzkum náboženské a církevní krize 
po skončení první světové války a sond do dějin katolické, československé a 
pravoslavné církve. K dějinám těchto náboženských společností pochopitel-
ně existuje řada knih, studií a edic materiálů, z nichž ty relevantní uvedeme 
v poznámkovém aparátu tohoto příspěvku. Z hlediska formální struktury je 
studie rozdělena vedle úvodu a závěru do několika částí. První evokuje proces 
vytváření nového spektra církví v ČSR po roce 1918 jako důsledek naplnění 
československé státnosti a zbývající reflektují vztahy mezi církvemi, které jsou 
předmětem našeho zájmu.

Rozkolísání církevního spektra po první světové válce
Rok 1918 spojený se zakončením válečné apokalypsy a s dovršením 

procesu národní emancipace českého národa v podobě vzniku samostatného 
státu na troskách mnohonárodnostní habsburské monarchie výrazně zasáhl 
také do života církví a modifikoval náboženské poměry v české společnosti. 
Národní revoluci doprovázela také revoluce v církevní a náboženské 
oblasti projevující se destabilizací existujících církví, jejich organizačním 
přeskupováním, vznikem národních církví a relativně velkými přesuny 
věřících mezi jednotlivými konfesemi. Poválečné rozkolísání náboženské scény 
lze označit za poměrně překvapivé, neboť nejméně od 60. let 19. století byla 
z tohoto pohledu situace v tzv. dědičných zemích Předlitavska relativně klidná 
a stabilizovaná, bez větších excesů. Vznik nových poměrů lze vysvětlit na jedné 
straně nástupem vlny nacionalismu, která na národnostně smíseném území 
vyvolala emancipační a národně integrační tendence jako ozvěnu nových 
poměrů v novém národním státě, na druhé straně působil odpor vůči tzv. 
2 Národní archiv v Praze, Ústřední archiv Církve československé husitské v Praze, Archiv pravoslavné církve 
v Olomouci, Literární archiv Památníku národního písemnictví Praha, Archiv Národního muzea v Praze, 
Archiv Kanceláře prezidenta republiky v Praze, Archiv Ministerstva zahraničí v Praze, Archiv arcibiskupství 
olomouckého v Olomouci a Zemský archiv v Opava, pob. v Olomouci.



116 Наукові записки БІНДЦ №5, 2018

austrokatolicismu, jak je označováno úzké sepětí státu s katolickou církví, jež 
bylo v českých zemích značné zejména v kruzích vysoké církevní hierarchie. 
Averze určité části tzv. pokrokové veřejnosti vůči katolické církvi, vyjádřená 
v podobě volání „Pryč od Říma“ a zdůrazňování hesla „Pryč od Habsburků“, 
se propojila s nespokojeností reformně naladěného kléru, dlouhodoběji se 
vymezujícímu proti vatikánské politice ultramontanismu.3 Tyto tendence se 
promítly do hluboké náboženské a církevní krize, do české podoby „kulturního 
boje“, která vytvořila prostor pro změny na církevní scéně.4

Od poloviny 16. století, kdy v důsledku reformace se ke katolické církvi 
hlásilo v Čechách jen asi 15 % a na Moravě asi třetina obyvatelstva,5 prošly země 
Koruny české procesem rekatolizace. Ten vyústil ve skutečnost, že na prahu 
20. století se k ní hlásilo už 90 % národa. Díky nástupu moderní industriální 
doby a s ní spojených procesů sekularizace a ateizace společnosti ne všichni 
katolíci patřili k aktivním příslušníkům církve. Určité procento z nich tvořili 
tzv. matrikoví katolíci hlásící se k církvi jen formálně, ze setrvačnosti nebo 
ze společenské konvence. Uvedená skutečnost však nic nemění na tom, 
že katolická církev v českých zemích v relativně dlouhodobějším měřítku 
reprezentovala dominantní náboženské seskupení.6 Papežský nuncius sice sídlil 
v hlavním městě monarchie Vídni, ale oba arcibiskupové v Praze a Olomouci, 
stojící v čele české a moravské arcidiecéze, stejně jako biskupové litoměřické, 
českobudějovické a brněnské diecéze náleželi k elitám české i rakouské 
společnosti. Církev se opírala o rozsáhlý pozemkový majetek a její velkostatky 
patřily k významným producentům v zemědělské i průmyslové oblasti. Celé 

3 Hlásal, že zájmy papeže a Vatikánu mají přednost před zájmy státu a národa. Srov. Handbuch der Dogmen –und 
Theologiegeschichte, 3. Hrsg. von Carl ANDERSEN. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 1989, s. 311‒314; 
tam i další literatura – Handbuch der Kirchengeschichte, 6, 1. Kirche in der Gegenwart. Kirche zwischen 
Revolution und Restauration. Hrsg. von  Hubert JEDIN. Freiburg ‒ Basel ‒ Wien, Herder 1971, s. 761‒773; 
KRUMWIEDE, Hans-Walter: Geschichte des Christentums, 3. Neuzeit: 17. bis 20. Jahrhundert. 2. Aul. Stuttgart 
‒ Berlin ‒ Köln ‒ Mainz, Verlag W. Kohlhammer 1987, s. 153‒154; WEIβ, Otto: Der Ultramontanismus. 
Grundlagen ‒ Vorgeschichte ‒ Struktur. Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, 41, 1978, s. 211‒237.
4 K problematice srov. MAREK, Pavel: Послевоенный церковный и религиозный кризис в Чехословакии 
и попытки его решения. In: Наукови Записки Богословсько-историчного науково-дослидного центру 
имени архимандрита Василия (Пронина). Ужгород, Всеукраїнське державне видавництво «Карпати» 
2014, No. 3, c. 182–201. Z konference: Религийно-политични трансформации в центрально-схидний 
Европи у перший половини XX. ст.  Ужгород 5. – 6. лйутого 2014 p.
5 PETRÁČEK, Tomáš: Sekularizace a katolicismus v českých zemích. Specifické rysy české cesty od lidové 
církve k nejateističtější zemi světa. Ostrava, Moravapress 2013, s. 29.
6 Zmíněný dějinný vývoj církve v přehledu zachycuje práce ZLÁMAL, Bohumil: Příručka českých církevních 
dějin, sv. 5. Olomouc, Matice cyrilometodějská 2008. 414 s. a sv. 6. Olomouc, Matice cyrilometodějská 2009. 333 s.
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území pokrývala poměrně hustá síť farností kolem kostelů, obsazených podle 
velikosti většinou několika duchovními finančně zajištěnými buď v rámci tzv. 
patronátního systému, nebo žijícími z pronájmů pozemků nebo z hospodaření 
ve vlastní režii. Katolická církev si udržovala vliv na školu prostřednictvím 
výuky náboženství. Na různých stupních škol působili honorovaní katechetové 
dohlížející nejen na pravidelnou návštěvu bohoslužeb žáky, ale organizující i 
další aktivity dětí a studentů. Přibližně od 80. let 19. století se však situace ve 
školství začala měnit v neprospěch náboženství díky nástupu nové generace 
tzv. pokrokových pedagogů, kteří se v dlouhodobějším časovém měřítku 
stávali šiřiteli ateismu nejen v rámci svých působišť, ale i mezi inteligencí. 
Došlo k oslabení vlivu náboženství na mladou generaci. Zatímco do 90. let 19. 
století, kdy akceleroval proces politizace veřejného života a česká společnost se 
politicky diferencovala a organizovala v relativně širokém spektru moderních 
politických stran,7 se obrany církve a katolicky orientovaného obyvatelstva 
ujímala Národní strana (tzv. staročeská), po vydání sociální encyklika papeže 
Lva XIII. Rerum novarum (1891) ji vystřídal politický katolicismus, politické 
strany, v jejichž programu byla nejen apologie katolické církve, ale také činnost 
směřující k upevňování celého katolického tábora.8 Do velké šířky se rozrostla 
v českém prostředí tradiční a košatá struktura katolicky orientovaných spolků 
a sdružení, která vedle náboženských cílů sledovala také úmysly uspokojování 
potřeb ve vzdělávací, společenské, odpočinkové, ale také ekonomické oblasti. 
Katolický tábor se přizpůsobil dobovým trendům také ve sféře tisku jako 
prostředku propagandy a výchovy lidí a byla zakládána jak periodika, tak 
četné ediční řady při vydávání knižních titulů tištěných v tiskárnách katolicky 
orientovaných podnikatelů nebo akciových společností.9

Dominantní postavení katolické církve v letech první Československé republiky10 

7 Srov. MALÍŘ, Jiří – MAREK, Pavel a kol.: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých 
zemích a Československu 1861–2004, 1, 2. Brno, Doplněk 2005. 1 826 s.
8 Srov. KONEČNÝ, Karel – MAREK, Pavel – TRAPL, Miloš: Der politische Katholizismus in den 
tschechischen Ländern. Zwischen Konservatismus, Demokratie und Totalitarismus. (1848–1989). 
Nordhausen, Verlag T. Bautz GmbH 2015. 396 S.
9 Srov. MAREK, Pavel: Český katolicismus 1890–1914. Kapitoly z dějin českého katolického tábora na 
přelomu 19. a 20. století. Olomouc, Gloria 2003. 649 s.; ŠEBEK, Jaroslav: Die katholische Kirche in der 
Gesellschaft. In: SCHULZE WESSEL, Martin – ZŮCKERT, Martin (Hrsg. von): Handbuch der Religions –
und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert. München, R. Oldebourg 
Verlag 2009, S. 47–73.  
10 První oficiální sčítání obyvatelstva v Československé republice proběhlo k 15. 2. 1921. V ČSR žilo 13 410 750 
obyvatel, z toho v českých zemích (dnes území České republiky) 9 920 043 obyvatel. K římskokatolické 
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narušila, ale v žádném případě nezvrátila tehdy druhá nejpočetnější národní Církev 
československá (zkracujeme CČS), k níž se ve vrcholném bodu její existence hlásil 
asi jeden milion věřících.11 Církev byla produktem poválečné revoluční vlny a 
zmíněného otřesu na církevním a náboženském poli.12 Dne 8. ledna 1920 ji založila část 
radikálně orientovaného duchovenstva odtržením od katolické církve. Argumentačně 
tento krok opřela o nespokojenost s papežskou politikou vůči českému národu jak 
v dlouhodobém – historickém, tak i krátkodobějším – válečném časovém pohledu. 
Nápravu stavu viděla v novém uspořádání poměru mezi Československou republikou 
a Vatikánem, resp. požadovala vytvořit národní československou katolickou církev 
spojenou s římskokatolickou církví unijními vazbami. Kromě toho požadovala 
provedení vnitřních reforem v církvi ve smyslu jejího znárodnění (konání bohoslužeb 
v českém a ne v latinském jazyce), demokratizace (volby duchovních náboženskými 
obcemi a církevních hodnostářů duchovenstvem, synody kněží, stavovská organizace 
duchovenstva), odstranění sociálních a majetkových rozdílů mezi kněžími, zvýšení 
kvality vzdělávání bohoslovců aj. Okruh reformních požadavků vycházel z myšlenkové 
základny osvícenského katolicismu, který se v českém prostředí nejvýrazněji prosadil 
na půdě tzv. Katolické moderny na přelomu 19. a 20. století.13 Za profilující reformní 
požadavek můžeme považovat úpravu celibátu kněží.14 Odmítnutí reformního 

církvi se přihlásilo v rámci celé ČSR 10 384 860 věřících, tj. cca 80 % obyvatelstva. V l. 1919–1922 ji opustil 
přibližně 1 500 000 členů. K Církvi československé se v rámci ČSR hlásilo 525 332 věřících, z toho v českých 
zemích 523 232. K pravoslavné církvi v celé ČSR se hlásilo 72 696 věřících, z toho v českých zemích 9 220. 
K evangelickým denominacím se v rámci celé ČSR přihlásilo 912 083 věřících, z toho v českých zemích 
316 852. Bez vyznání bylo v celé ČSR 724 503 lidí, z toho v českých zemích 716 515. Tato skladba se do r. 
1938 příliš neměnila. KUČERA, Milan: Populace České republiky 1918–1991. Praha, Česká demografická 
společnost a Sociologický ústav AV ČR 1994, s. 12. Srov. Sčítání lidu v Republice československé ze dne 
15. 2. 1921, 3. Praha, SÚS 1927. 190 s.; Statistický lexikon v Republice československé, 1 a 2. Praha, SÚS 
1923, 586 s.; 1924, 219 s.
11 Podle oficiálního sčítání lidu z roku 1930 se k CČS hlásilo v ČSR cca 780 000 věřících, tj. asi 7 % 
obyvatelstva.
12 Literatura k dějinám CČS je dnes poměrně bohatá, ovšem na objektivní a kritickou syntézu jejích dějin stále 
čekáme. Z přehledových prací srov. např. URBAN, Rudolf: Die slawisch-nationalkirchlichen Bestrebungen in 
der Tschechoslowakei. Leipzig, Market und Petters 1938. 325 S.; URBAN, Rudolf: Die Tschechoslowakische 
Hussitische Kirche. Marburg – Lahr, Herder Institut 1973. 327 S.; KOVÁŘ, František: 10 let církve 
československé. Praha, ÚR CČS 1930. 56 s.; KAŇÁK, Miloslav: Padesát let Československé církve. (Sborník 
studií pracovníků Husovy fakulty, věnovaný půlstoletí CČS.). Praha, ÚCN 1970. 188 s.; HRDLIČKA, 
Jaroslav: Život a dílo prof. Františka Kováře. Příběh patriarchy a učence. Brno, L. Marek 2007. 523 s.; 90 let 
Církve československé husitské. Redaktoři Zdeněk KUČERA a Tomáš BUTTA. Praha, CČSH 2010. 408 s. 
13 MAREK, Pavel: Katolický modernismus v českých zemích a jeho vyústění. In: MAREK, Pavel a kol.: Jan 
Šrámek a jeho doba. Brno, CDK 2011, s. 81–133. Tam je uvedena další literatura.
14 Srov. např. HANUŠ, Jiří: Jedné manželky muž. In: Budoucnost modernismu? Ročenka časopisu Getsemany. 
Praha, Síť 1999, s. 47–54; MAREK, Pavel: A Discussion on Celibacy in the History of the Catholic Modernist 
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programu radikálního proudu v českém duchovenstvu papežem Benediktem XV. 
(pontifikát v l. 1914–1922) vyvolalo schisma. 

Církev československá prošla v letech první Československé republiky 
poměrně bouřlivou etapou svého vývoje. Bylo to způsobeno skutečností, že 
vznikla tzv. na zelené louce, tj. bez systematické a dlouhodobé přípravy a všechny 
fundamentální otázky musela řešit teprve po svém vzniku. Nejbolestnějším 
problémem byla věrouka církve, neboť zakladatelé ji v počáteční fázi existence 
chtěli profilovat jako autokefální katolickou církev pouze s drobnými korekcemi 
v teologické oblasti. Když tento záměr ztroskotal, oscilovala mezi příklonem 
k pravoslaví a k protestantismu. Nakonec se sjednotila na konceptu mod-
erní církve 20. století a vystoupila s myšlenkou vytvoření originální věrouky 
husitské církve, která svým charakterem překročila křesťanské obzory. S tím-
to problémem se potýkalo několik generací jejích teologů.15 Církev postrádala 
prostory ke konání bohoslužeb, řešila problémy liturgického charakteru, neměla 
dostatečný počet kněží, musela zajistit vzdělávání bohoslovců atd. Vedle všech 
těchto záležitostí týkajících se vnitřního života církve se musela vyrovnat se 
státem a jeho legislativou. Obrovským nadšením zakladatelské generace se tyto 
a mnohé další „dětské nemoci“ církve dařilo překonávat a postupně se v české 
společnosti etablovala jako standardní národní církev. Finanční prostředky 
na svou činnost čerpala ze státního rozpočtu, z kapitoly určené pro kultovní 
záležitosti. Kněží čerpali ze státního rozpočtu kongruový příplatek. Církev se 
mohla opřít o vlastní nakladatelský podnik a vydávala vedle náboženských knih 
ústřední (Český zápas) i regionální církevní periodika (Za pravdou, Palcát). Ve 
školách zajišťovali výuku náboženství její katechetové. Na politické scéně se 
obhájci jejích zájmů staly především Československá národní demokracie a 
Česká strana socialistická.16

Také pravoslavná církev procházela po první světové válce v Českoslov-
ensku poměrně složitým a bouřlivým vývojem, neboť svým způsobem byla nu-

Movement (1900–1908). In: Živý odkaz modernismu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, 
pořádané Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v pražském Karolinu dne 29. listopadu 2002. 
Eds. Zdeněk KUČERA – Jiří KOŘALKA – Jan B. LÁŠEK. Brno, L. Marek 2003, s. 109–118. 
15 TONZAR, David: Vznik a vývoj novodobé husitské teologie a Církev československá husitská. Praha, 
Karolinum 2002. 210 s.; SCHULZE WESSEL, Martin: Die Tschechoslowakische Kirche. In: In: SCHULZE 
WESSEL, Martin – ZŮCKERT, Martin (Hrsg. von): Handbuch der Religions –und Kirchengeschichte der 
böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert. München, R. Oldebourg Verlag 2009, S. 135–146.
16 Srov. MALÍŘ, Jiří – MAREK, Pavel a kol.: Politické strany, 1. Vývoj politických stran a hnutí v českých 
zemích a Československu 1861–2004. Brno, Doplněk 2005, s. 593–616, 763–780.
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cena projít těžkým „zakladatelským“ obdobím. Někteří historikové její dějiny 
sledují od velkomoravské mise sv. Cyrila a Metoděje a hledají období, kdy se 
v českých dějinách v zárodečné podobě objevovala a zase ztrácela,17 nicméně 
oprostíme-li se od konfesního pojetí dějin, musíme konstatovat, že její geneze 
začíná od 60. let 19. století18 a do podoby církve (zatím eparchie v rámci srbské 
pravoslavné církve) ve standardním pojetí srovnatelném s jinými církvemi na 
českém území, se zformovala až v polovině 20. let 20. století.19 Založení pra-
voslavné církve naráželo na domácí náboženské a církevní tradice, které byly 
v poreformačním období katolické, a na v podstatě politické překážky souvise-
jící se zahraniční politikou habsburské monarchie v moderních dějinách.20

Pravoslavná církev byla novou církví první Československé republiky. 
Vznikala ze dvou zdrojů. První reprezentovala skupina procházející konverzí 
převážně z katolické, částečně ale i ze starokatolické církve už v letech před 
první světovou válkou. V r. 1922 založila náboženskou obec jako první orga-
nizační článek budoucí pravoslavné církve. O rok později požádala konstanti-
nopolského patriarchu Meletia (Mataxakis) o chirotonii svého biskupa Sawatije 
(Vrabec) a o zřízení exarchátu. Vselenský patriarcha jí vyšel vstříc a svým tomo-
sem rozhodl o vytvoření arcibiskupství pražského jako střechové organizace 
budoucí pravoslavné církve složené ze tří eparchií na celém území tehdejšího 
Československa. Díky přehmatům vznikla sice hodně fiktivní a z právního 
pohledu virtuální struktura existující však de facto. Druhou větev tvořili prose-
lyté konvertující z katolicismu do československé církve a odtud následně přeš-
li k pravoslaví. Vůdčí osobností tohoto proudu byl biskup Gorazd (Pavlík). V r. 
1925 došlo k organizační fúzi obou skupin a k transformaci České náboženské 
obce pravoslavné ve standardní náboženskou obec působící v jurisdikci srbské 
pravoslavné církve. Díky pevné ruce biskupa Gorazda zakladatelská generace 

17 Srov. např. ALEŠ, Pavel: Pravoslavná církev v nás. Přehled dějinné cesty. Brno, Světlo světa 1993. 54 s.; 
GRIGORIČ, Vladimír: Pravoslavná církev ve státě Československém. Historicko-kanonické pojednání o 
Pravoslavné Církvi v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jakož in na Slovensku a Podkarpatské Rusi v přítomné 
době, s připojením některých dat o pravoslaví v dějinách národa československého a karpatoruského. 2. vyd. 
Josefov, V. Čerych 1928. 174 s.; LEIXNER, Josef: Všeobecné  dějiny  církevní. Praha, Ústřední církevní 
nakladatelství 1957. 186 s.
18 MAREK, Pavel: Pravoslaví. In: NEŠPOR, Zdeněk R. a kol.: Náboženství v 19. století. Nejcírkevnější 
století, nebo období zrodu českého ateismu? Praha, Scriptorium 2010, s. 237‒260.
19 MAREK, Pavel: Pravoslavní v Československu v letech 1918–1942. Příspěvek k dějinám Pravoslavné 
církve v českých zemích a na Slovensku. Brno, L. Marek 2004. 424 s.
20 Srov. TURCZYNSKI, Emanuel: Orthodoxe und unierte. In: WANDRUSZKA, Adam – URBANITSCH, 
Peter: Die Habsburgermonarchie 1848 – 1918. Bd. 4: Die Konfessionen. Wien, Verlag ÖAW 1995, S. 399–478.
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české pravoslavné církve za sebou zanechala do roku 1942, kdy byly na území 
protektorátu Čechy a Morava německými nacisty zakázány a rozpuštěny 
všechny pravoslavné církve s výjimkou ruského prichodu, pozoruhodné pra-
voslavné misijní dílo českého pravoslaví. Jeho tvůrcům nešlo o odlišení se 
od obecného pravoslaví. Uvědomovali si, že členská základna církve, včetně 
duchovních, prošla v letech po první světové válce náboženskou revolucí. 
Drtivá většina z nich pocházela z katolického prostředí. Když se s ním rozešla, 
ocitla se v teologicky tápající církvi československé. Nyní měla potřetí za sebou 
měnit náboženské pravdy. Pokud není náboženství pouhou výměnou kabátu, 
argumentovali, tak lidé přece musí dostat prostor, aby pravoslaví poznali, po-
chopili ho a s ním se sžili. Měli se stát pravoslavnými nejen rozumem, ale také 
svým srdcem. Proto měl dočasně, na přechodnou dobu vzniknout fenomén 
českého pravoslaví jako most od náboženské minulosti k náboženské budouc-
nosti. Téměř všechny náboženské obce postavily nový vlastní kostel. Církev 
si vytvořila vlastní bohoslužebný řád. Vydala Gorazdův sborník (zpěvník pro 
věřící) a Gorazdův pravoslavný katechismus. Život církevních obcí propojoval 
ústřední věstník. Vznikla organizace pravoslavné mládeže a inteligence. Církev 
se za pomoci srbského patrona postarala o vzdělávání bohoslovců a vyřešila 
výuku náboženství ve školách i finanční zajištění kněží a své administrativy.21

Starokatolická církev se na území českých zemí formovala po r. 1870 jako součást 
starokatolické církve v Rakousku s ústředím ve Vídni. V r. 1896 bylo správní centru 
přesunuto do Varnsdorfu. Státoprávní změny po skončení války způsobily její štěpení, 
nejprve se rozdělila na rakouskou a českou s ústředím ve Varnsdorfu – v jejím čele 
stál tehdy biskup Miloš Amandus Čech (1855–1922), bývalý katolický kněz a bratr 
spisovatele Svatopluka Čecha. Protože česká církev měla převážně německý ráz, 
čeští věřící roztroušení po celém území státu a patřící do jediné české náboženské 
obce v Praze, začali hned 31. říjnu 1918 usilovat o organizační osamostatnění od 
Varnsdorfu a o vytvoření národní starokatolické církve. Tyto snahy v roce 1920 vyústily 
v rozštěpení pražské náboženské obce, kdy její větší část v čele s pražským vikářem 
Václavem Jaromírem Rábem přešla do církve československé, zatímco menšina obec 
udržela jako součást varnsdorfské církve. Na podzim 1921 se Rábova frakce opět vrátila 
zpět do starokatolické církve, kterou od roku 1922 (správcem, zvolen synodou 13. 

21 VOJTÍŠEK, Zdeněk: Weitere Glaubensrichtungen. In: SCHULZE WESSEL, Martin – ZŮCKERT, Martin 
(Hrsg. von): Handbuch der Religions –und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 
20. Jahrhundert. München, R. Oldebourg Verlag 2009, S. 211–214.
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července 1923, státem potvrzen 1924) spravoval nový biskup Alois Pašek. Zdá se, že 
ani toto řešení nepřineslo uklidnění situace v církvi, neboť čeští starokatolíci udržovali 
styky jak s českou pravoslavnou skupinou kolem Sawatije, který jim světil kněze, tak 
hledali kontakty na pravoslavného patriarchu v Cařihradě – v roce 1936 došlo dokonce 
k neúspěšnému pokusu o nastolení jakési užší spolupráce mezi oběma subjekty. Dne 
15. září 1927 byla státem schválena ústava církve, která před zánikem první republiky 
sdružovala asi 24 000 členů v 11 církevních obcích.22 

Stručně ještě o protestantských církvích. V habsburské říši existovala jedna 
evangelická církev (pro augsburské i helvétské vyznání) sdružující věřící bez ohledu na 
národnost. Po rozpadu Předlitavska zůstalo na území českých zemí 357 498 evangelíků, 
z toho 157 290 se hlásilo k české národnosti. Národní revoluce dala impulz k rozdělení 
církví podle národnostního klíče, přičemž česká větev se přihlásila k novému státu, 
německá patřila nadále k Vídni a polská k Varšavě. Východisko z nepřehledné situace 
měl přinést synod českých věřících, který se konal 17. a 18. prosince 1918 a stal se 
ustavujícím kongresem23 českobratrské církve evangelické v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku a schválil vytvoření nového církevního útvaru integrujícího věřící luterány i 
kalvinisty na bázi České konfese z roku 1575, tj. hlásili se k české husitské reformaci. 
Patřila k církvím státem dotovaným a ten jí poskytoval finanční příspěvek na platy 
duchovních, penze, školy a podporu chudých náboženských obcí. Pro církev mělo 
význam zřízení Husovy (od roku 1951 Komenského) evangelické bohoslovecké 
fakulty Přístup ke studiu měli i příslušníci jiných evangelických vyznání a Církve 
československé, muži i ženy.24

Důsledkem rozdělení Těšínska25 na polskou a československou část (1920) 

22 Srov. Církev starokatolická v ČSR. In: Ročenka Československé republiky, sv. 6. Praha 1927, s. 291; PULEC, 
Radim: Před rozhodujícím krokem. (Studie o životě starokatolické církve v ČSSR). In: Pravoslavný teologický 
sborník, 6, 1979 s. 120–126; KOLÁČEK, Karel: Vznik a vývoj starokatolického hnutí na území severních 
Čech do roku 1946. Brno 2006. 185 s.; MATĚJKA, Zdeněk: Weitere Glaubensrichtungen. In: SCHULZE 
WESSEL, Martin – ZŮCKERT, Martin (Hrsg. von): Handbuch der Religions –und Kirchengeschichte der 
böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert. München, R. Oldebourg Verlag 2009, S. 209–211.
23 Kongresu se účastnilo 229 členů (109 kazatelů a 120 starších) zastupujících 120 sborů z celkem 139 
existujících a 159 000 věřících. HREJSA, Ferdinand: Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder. 
Prag 1931, S. 11; JUST, Jiří – NEŠPOR, Zdeněk – MATĚJKA, Ondřej et al.: Luteráni v českých zemích 
v proměnách staletí. Praha, Lutherova společnost 2009, s. 310–330.
24 HREJSA, Ferdinand: Prvé desítiletí Husovy fakulty. In: Sborník k prvnímu desítiletí Husovy fakulty 
1919/20–1928/29. Praha 1930, s.6–10; MATĚJKA, Ondřej: Die tschechischen protestantischen Kirchen. 
In: SCHULZE WESSEL, Martin – ZŮCKERT, Martin (Hrsg. von): Handbuch der Religions –und 
Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert. München, R. Oldebourg 
Verlag 2009, S. 147–163.  
25 Po vzniku ČSR zůstali věřící na Těšínsku ve svazku rakouské evangelické církve, tvořili tzv. těšínský 
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bylo konstituování augsburské evangelické církve ve východním Slezsku 
v Československu,26 do níž přešli věřící ze šesti obcí ležících na českém území.27 
Mimo hlavní proud evangelíků zůstali čeští bratři v ochranovské církvi 
bratrské, která měla od roku 1921 tři rovnocenné názvy a v literatuře ji najdeme 
rovněž jako evangelickou církev bratrskou a Jednotu bratrskou.28 Jednalo se 
o čs. odbočku evangelické církve bratrské v Evropě s ústředím v Ochranově 
(Herrenhutu), jež se k 1. lednu 1935 osamostatnila, zpracovala novou ústavu, ale 
i nadále zůstala součástí Unita Fratrum. Šlo se o malé seskupení, údajně státem 
každoročně dobrovolně subvencované, jež však vyvíjelo velmi široké aktivity.

Poslední ze státem uznaných evangelických korporací byla náboženská 
společnost československých unitářů, která vznikla v roce 1921 jako společnost 
svobodného bratrství. Ostře proti státu vystupovala jednota českobratrská (od r. 
1967 nese název církev bratrská), která požadovala provedení odluky církví od 
státu, s nímž nechtěla mít žádné kontakty. Státem neuznaná a stát neuznávající 
byla i bratrská jednota baptistů (Chelčického), součást světového svazu baptistů 
(Baptist World Alliance). Také třetí sdružení, evangelická církev metodistická, 
měla své kořeny v USA a do českého prostředí se dostala misiemi v roce 1918, 
kdy začala vyvíjet sociální a charitativní činnost, od roku 1920 náboženskou. 
Rovněž metodisté nezískali státní uznání.

Poměr katolické a československé církve
Vztahy mezi římskokatolickou a československou církví v letech první 

Československé republiky29 ovlivnil způsob ustavení národní církve. Radikál-
ně reformní proud katolického duchovenstva vyvolal schisma na protest proti 

seniorát. Teprve rozhodnutí vyslanecké konference a plebiscit podnítil osamostatnění.
26 Českobratrství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In: Ročenka Československé republiky. Bd 2. Praha 
1923, 378-379; NEŠPOR, Zdeněk R. – VOJTÍŠEK, Zdeněk: Encyklopedie menších křesťanských církví 
v České republice. Praha, Karolinum 2015. 655 s. 
27  Podle sčítání lidu z roku 1921 bylo na československém území Těšínska mezi evangelíky 9 641 Čechů, 
14 776 Poláků, 2 063 Němců, Šlonzáků české orientace 9 956, polské orientace 11 894 a německé orientace 
553. Vedle toho zde žilo dalších 3 231 evangelíků hlásících se k jiné národnosti. Samotná církev měla 
z nacionálního hlediska pestrou členskou základnu: mezi 50 000 členy bylo zhruba 15 000 Poláků, 10 000 
Čechů, 2 000 Němců a zbytek tvořili Šlonzaci.
28  Jednota se hlásila ke staré jednotě Českých bratří a problém s názvem vznikl v souvislosti s administrativním 
vyřizováním její žádosti o uznání rakouským státem v roce 1874. NA Praha, f. MV-stará reg., i.č. 1999-2007, 
kart. 261 – návrh na pojmenování z 31. 7. 1921.  
29 Průkopnickým příspěvkem reflektujícím vztahy mezi oběma církvemi je studie HRDLIČKA, Jaroslav:  
Československá (husitská) a římskokatolická církev. Léta 1920–1991. Církevní dějiny, 1, 2008, č. 2, s. 12–36.
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neochotě papeže Benedikta XV. (1854–1922) a pražského arcibiskupa Františ-
ka Kordače (1852–1934)30 vyhovět požadavku na provedení reforem v církvi. 
V počáteční fázi si někteří kněží chtěli založením nové církve reformy vynu-
tit, když však papež organizátory a všechny, kteří se k církvi hlásili, exko-
munikoval, vztahy se natolik vyhrotily, že návrat před 8. leden 1920 byl te-
oreticky i prakticky nemožný. Elity katolické církve Církev československou 
trvale označovaly za společenství odpadlíků a heretiků, lidí, kteří ztratili víru 
v Boha, církvi předpovídaly brzký zánik a její členy viděly na cestě k ateizmu. 
Církev československá se v české společnosti etablovala na bázi kritiky minu-
losti i současnosti katolické církve v českých zemích, přičemž Vatikán (papež), 
ale i vysoce postavení hierarchové působící v zemi se stali zosobněním všeho 
zla v náboženské a částečně i nacionální sféře. Jeden z nejaktivnějších protag-
onistů CČS Emil Dlouhý-Pokorný (1867–1936) v římskokatolické církvi a je-
jích papežích viděl příklad touhy po světovládě a bohatství, která zcela pot-
lačila ideály prvotní církve. „Řím drží lidská nevědomost, pověra, ctižádost, 
mamon, fanatismus, vypočítavost, nedostatek křesťanství Ježíšova.“31 Proto je 
naší povinností, psal na jiném místě, abychom vytvořili „lepší církev“ – národní, 
křesťanskou, demokratickou – a moderní.32 Mnoho zla ve vzájemných vztazích 
napáchala tendence k rozdělení majetku římskokatolické církve, jejíž nedílnou 
součást tvořilo mnohdy násilné zabírání kostelů a far radikálními členy CČS 
opírajícími se o stanoviska vedení církve ovlivněná poválečnou revoluční vl-
nou a lidovým výkladem legislativních norem.33 Uklidnění do této oblasti a 
do řešení běžných problémů jako třecích ploch vzájemného poměru (přestupy 
mezi církvemi, kongruové příplatky, role církví ve školách) vnášela až větši-
nou objektivní, vstřícná a v rámci možností velkorysá církevní politika státu 
(která se ovšem nemohla zavděčit všem a měla pochopitelně také chyby), re-
alizovaná však poměrně pomalu jako důsledek ostrých bojů politických stran 
na půdě parlamentu, kterou však devalvovala skutečnost, že ve státním výkon-
ném aparátu byli na vedoucích místech většinou katolíci. Ne vždy a všichni ak-
ceptovali posuny v církevní oblasti, které v republice nastaly, na druhé straně 

30 MAREK, Pavel: Arcibiskup pražský prof. dr. František Kordač. Olomouc, Moneta-FM 2005. 638 s.
31 DLOUHÝ-POKORNÝ, Emil: Vatikán a politika. Český zápas, 8, 1925, č. 52, 24. 12., s. 3.
32 MAREK, Pavel: Emil Dlouhý-Pokorný. Život a působení katolického modernisty, politika a žurnalisty. 
Brno, CDK 2007, s. 324–337.
33 Srov. MAREK, Pavel: Zápas o vlastnictví kostelů po vzniku Československa. Moderní dějiny, 23, 2015, 
č. 1, s. 89–126.
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důraz na dodržování zákonů a předpisů nebyl také vždy správně pochopen 
a docházelo k dezinterpretacím a zneužívání stanovisek k vyvolávání averze 
vůči katolické církvi. Reflexe žurnalistiky jasně prokazuje, že všechny kroky, 
události a vnitřní problémy byly druhou stranou velmi pozorně sledovány a 
kriticky komentovány, což udržovalo ve vztazích mezi oběma církvemi perma-
nentní napětí. Jako modelový příklad může posloužit z katolické strany reflexe 
tzv. pravoslavné krize v CČS v l. 1920–1924 jako projevu hledání věroučného 
ukotvení církve,34 ze strany Církve československé komentování tzv. Marma-
ggiho aféry35 z roku 1925, řešící poměr mezi Československou republikou a 
Vatikánem, nebo tzv. Kordačovy aféry související s nedobrovolným odchodem 
pražského arcibiskupa na odpočinek;36 oba případy CČS vnímala pro jako 
velké zadostiučinění a potvrzení správnosti svého poměru vůči katolické církvi 
a jejím reprezentantům. Definitivní rozchod obou církví zpečetila skutečnost, 
že původní proklamaci návratu k prvotní církvi CČS opustila a vydala se po 
věroučné stránce cestou teologického modernismu překračujícího hranice 
křesťanství. Hranici chladné a tvrdé kritické reflexe partnera se v námi sledo-
vaném období nikomu nepodařilo překročit.

Poměr katolické a pravoslavné církve
Tradiční napětí mezi katolickou a pravoslavnou církví procházející 

dějinami od „Velkého schismatu“ (1054)37 až do jeho urovnání odvoláním 
vzájemných exkomunikací patriarchou Athenagorasem I. ( 1886–1972) a 
papežem Pavlem VI. (1897–1978) v českém prostředí násobila skutečnost, že 
snahy o obnovení pravoslavné církve po první světové válce byly katolíky 
vnímány jako průnik nové církve na katolické teritorium.  Když na počátku 20. 
let do Československa přijel biskup srbské pravoslavné církve Dositej (Vasić, 
1878–1945) a sondoval možnosti pro působení pravoslavné mise v zemi,38 
34 Srov. MAREK, Pavel: Česká reformace 20. století? K zápasu Církve československé (husitské) o vizi moderního 
českého křesťanství v letech 1920–1924. Olomouc, UP 2015. 386 s.; CINEK, František: K náboženské otázce 
v prvních letech naší samostatnosti 1918–1925. K ideovému vývoji Církve československé. Hnutí pravoslavné 
v Československu. K situaci českobratrského protestantismu. Olomouc, Lidové tiskařské závody 1926. 315 s.
35 ŠMÍD, Marek: Marmaggiho aféra. Největší diplomatická roztržka mezi ČSR a Svatým stolcem 
v meziválečném období. Církevní dějiny, 7, 2014, č. 14, s. 40–49.
36 MAREK, Pavel: The Prague Archbishop František Kordač Affair from 1931: A Confrontation between 
Franciscan Poverty and the World of High Diplomacy? Historia Ecclesiastica, 2, 2011, č. 2, s. 322‒352.
37 FARRUGIA, Edward G.:  Encyklopedický slovník křesťanského Východu. Olomouc, Refugium Velehrad-
Roma 2010, s. 588–589.
38 MAREK, Pavel: K Dositejově československé misi v letech 1920–1925/6. In: O exilu, šlechtě, 
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katolický tisk ho označil za „obtížného cizince“, který „štve proti římskokatolické 
církvi v Československu veřejně i tajně jako posedlý“.39 Velmi mu zazlíval, že 
se spolčil s úhlavním nepřítelem katolíků církví československou místo toho, 
aby se věnoval apoštolské práci v Království SHS, kde je jí mezi pravoslavnými 
Srby „na výsost zapotřebí“. V reakci na lichotku ze strany CČS, že je „generálem 
Pellé v náboženském smyslu“ mu předpovídal nevděk za služby, neboť, 
francouzský náčelník československého Hlavního štábu branné moci v l. 
1919–1921 Maurice Pellé (1863–1924) jen co zorganizoval v Československu 
armádu, okamžitě „vděčným“ Čechům ukázal záda.40 Katolicky orientovaný 
tisk zaujímal k pravoslavnému hnutí v zemi (a také srbské pravoslavné církvi) 
poměr přes recepci Dositejovy mise, která byla až do jeho odchodu ze země 
negativní. V polovině 20. let v podstatě opakoval totéž, co uváděl na jejich 
počátku: vladyka Dositej (Vasić) je agent rozkolu a srbský emisar.41 Jistou 
výjimkou byl pouze rok 1922, kdy s ním v podstatě tiše sympatizoval na 
základě rozchodu srbská pravoslavné církve s CČS v důsledku aféry kolem 
vydání tzv. československého katechismu, de facto prvního pokusu o formulaci 
nové věrouky CČS v duchu teologického modernismu interpretovaného jako 
překročení hranic křesťanského světonázoru.42

Pokud jde o sledování postojů opačné strany, tj. pravoslavného hnutí 
k římskokatolické církvi, zde je třeba v českém prostředí rozlišovat dvě linie. 
Jednu tvoří poměr „původních“ pravoslavných, skupiny věřících, kteří k této 
konfesi přešli už před první světovou válkou a v r. 1923 byli organizováni v České 
náboženské obci pravoslavné kolem arcibiskupa Sawatije (Vrabec, 1880–1959).43 
V tomto případě se nemůžeme opřít o konkrétní doložitelná fakta s ohledem na 
absenci pramenů s výpovědní hodnotou v této oblasti a tiskového orgánu církve, 
který by reflexi zachytil. Mnohé napovídá skutečnost, že v r. 1920 tato skupina 

Jihoslovanech a jiných otázkách dějin moderní doby. Sborník k narozeninám Arnošta Skoupého. Ed. Radka 
SLABÁKOVÁ. Olomouc, UP 2004, s. 181–205; TÝŽ: Srbská pravoslavná církev v Československu ve 20. 
letech 20. století. (K Dositejově podkarpatoruské misi). In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca, 6. Sv. 1. Ed. 
Václav ŠTĚPÁNEK. Brno, Matice moravská 2006, s. 317–333.
39 Pohled do pravoslavné církve. Čech, 1921, č. 353, 24. 12., s. 7.
40 AVALA, Branimír: Ke sbližování čsl. církve s pravoslavnou církví srbskou. Čech, 1921, č. 17, 21. 4., s. 4.
41 Biskup Dositej přichází podněcovati nové náboženské boje v Československé republice. Lidové listy, 3, 
1924, č. 139, 19. 6., s. 4.
42 Srov. MAREK, P.: Česká reformace, s. 251–268.
43 MAREK, Pavel – BUREGA, Volodymyr – DANILEC, Jurij: Arcibiskup Sawatij (1880-1959). Nástin 
života a díla zakladatelské postavy pravoslavné církve v Československé republice. Olomouc, Univerzita 
Palackého 2009. 249 s.
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sondovala možnost připojení se k Církvi československé, kterou však nakonec 
z věroučných důvodů přehodnotila. Dá se tedy předpokládat, že poměr vůči 
katolické církvi kopíroval oficiální postoje východního křesťanství. Pokud jde o 
druhou linii proselytů přicházejících do pravoslavné církve z katolické církve přes 
církev československou, jejich poměr ke katolické církvi byl zatížen minulostí, 
přičemž striktně vymezená hranice byla nepřekročitelná.44 Katolíci byli vnímáni 
jako nepřátelé a vstup do velehradského unionistického dialogu45 za nemožný.

Poměr československé a pravoslavné církve
Poměr Církve československé k pravoslaví, jehož zosobněním byla pro 

léta první Československé republiky zejména srbská pravoslavná církev, 
procházel turbulentním vztahem. Nově založená církev přes všechnu svou 
ideovou i organizační neujasněnost zpočátku pracovala s vizí sakramentalismu 
a zavedení episkopálního systému. Proto hned od r. 1920 usilovala o užší 
kontakt se srbskou pravoslavnou církví jako církví mateřskou s výhledem 
ustavení autokefální československé církve pravoslavné transformací z CČS. 
Kolem poloviny roku 1922 tuto vizi negovalo modernistické křídlo v církvi 
vedené zakladatelem CČS Karlem Farským, které vydáním racionalisticky 
pojatého katechismu vyvolalo vnitrocírkevní krizi ústící jednak v přerušení 
kontaktů se srbskou pravoslavnou církví, jednak v odmítnutí pravoslavné 
věrouky. Vzájemný poměr mezi oběma církvemi tak během krátké doby prošel 
vývojem od přitakání s vyhlídkou úzké spolupráce k zásadnímu odmítnutí 
zdůvodňovanému zastaralostí pravoslavné církve. Poražené konzervativní 
křídlo, které v r. 1920 pravoslavnou orientaci v CČS prosadilo, mělo představu 
o konstituování českého pravoslaví a chtělo církev začlenit jako samostatný a 
rovnoprávný článek do světového společenství východních církví za pomoci 
srbské pravoslavné církve.

Po roce 1924, kdy církev československá po prvním oficiálním církevním 
sněmu ukončila etapu hledání své organizační a věroučné podoby, největší 
napětí mezi oběma církvemi povolilo. Toto konstatování však nelze interpretovat 
jako stav odstranění animozit. Tiskové orgány obou církví pečlivě sledovaly 

44 MAREK, Pavel – BUREGA, Volodymyr: Pravoslavní v Československu v letech 1918-1953. Příspěvek 
k dějinám Pravoslavné církve v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi. Brno, CDK 2008. 531 s.
45 FARRUGIA, E. G.: Encyklopedický  slovník  křesťanského  východu,  s. 925–927; ŠPIDLÍK, Tomáš – 
AMBROS, Pavel: Svatí Cyril a Metoděj mezi námi. Vybrané otázky cyrilometodějské tradice. Bibliografie 
1990–2011. Olomouc, Refugium Velehrad-Roma 2011. 249 s.
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kroky svého rivala a opatřovaly je kritickými komentáři. Pravoslavný list Za 
pravdou si stěžoval: není bez zajímavosti, že Kuneš Bauer46 zrovna tak, jako jeho 
společníci, vidí ve všem a za vším, co se proti Československé církvi podnikne, 
nebo napíše, pravoslaví.47 Několik let trvalo soudní projednávání sporu o 
nově postavený chrám v Chudobíně, který propukl po secesi pravoslavných 
z Církve československé mezi členy náboženských obcí obou církví. Přinesl 
mnoho zlé krve a budil pozornost nejen v regionu, ale i na celostátní úrovni, a 
s jeho důsledky se vyrovnávaly nejen obě církve, ale i přední politikové ČSR.48 
Velké rozhořčení pravoslavných způsobily komentáře listu CČS Českého 
zápasu k průběhu a výsledkům sjezdu České náboženské obce pravoslavné 
v České Třebové koncem roku 1925, na němž došlo za pomoci státních úřadů 
k odstranění dosavadního vedení obce v čele s arcibiskupem Sawatijem (Vrabec) 
a k volbě gorazdovské správy.49 List Za pravdou odmítal jakékoliv pochybnosti 
o zákulisních krocích při přípravě shromáždění a záležitost raději přenesl do 
obecné roviny: „Z poznámek Českého zápasu vysvítá, že pánům za ním stojícím 
poměry v pravoslavné církvi nejsou lhostejny a že jim záleželo na tom, aby církev naše 
nemohla se hnout kupředu. V tomto směru těmto pánům pracovalo do rukou dosavadní 
vedení, které svou nečinností a neschopností a stálým spoléháním na určité činitele50 
(pravoslavné církvi nepřátelské) bylo by pravoslavné dílo v naší republice zničilo.“51 
Velmi těžce tyto kruhy nesly skutečnost, že na rozdíl od nich vztahy mezi CČS 
a arcibiskupem Sawatijem (Vrabec) byly poměrně přátelské a udržely se na této 
úrovni fakticky až do jeho smrti v r. 1959; v jedné z kaplí Husova sboru CČS 
v Praze ve Wuchterlově ul. arcibiskup konal bohoslužby pro skupinu svých 
pravoslavně orientovaných přívrženců. 

Poměr pravoslavné církve k CČS dobře ilustruje obraz patriarchy 
Karla Farského na stránkách listu Za pravdou. Kriticky se vyjadřoval k jeho 
věroučnému profilu a psal: „Víme zcela dobře, že Dr. Farský, vrchní hlava CČS 
nevěří ve tři božské osoby, ač dělá ještě při bohoslužbách pravoslavný kříž a při svém 

46 Vl. jm. Konrád Sedláček, učitel, velmi aktivní funkcionář a publicista Církve československé v Olomouci.
47 Nemůže zapomenout. Za pravdou, 5, 1925, č. 22, 28. 5., s. 95.
48 Srov. MAREK, Pavel: Josef Žídek. Nástin života a díla reformního kněze, zakladatelské postavy pravoslavné 
církve na Moravě. Olomouc, Univerzita Palackého 2010, s. 117–148.
49 MAREK, Pavel – LUPČO, Martin: Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století. Prolegomena k vývoji 
pravoslaví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860–1922. Brno, CDK 2012, s. 84–86.
50 Jedná se o narážku na státní orgány, jež měly údajně skupinu pravoslavných kolem arcibiskupa Sawatije 
podporovat na úkor prosrbské goradzdovské frakce.
51 Zasyčení. Za pravdou, 5, 1925, č. 49, 3. 12., s. 204. 
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zřizování52 zahlaholil nicejsko-cařihradské ’Věříme v Boha‘. Víme také, že v CČS pan 
patriarcha a takže jiní ještě křtí ve jménu tří božských osob, ač Boha Syna vyškrtli a 
Ducha sv. prohlásili za pneuma.53 Dr. Farský má nyní blíže k Volné myšlence,54 než ke 
křesťanství. Jeho následuje 90 % příslušníků CČS, jak zřetelně ukazují usnesení sněmu 
z r. 1924. Hle, jakého vzdělaného pána, plného slušnosti a taktu, duchovního vůdce a 
rádce, jsme ztratili.“55 Lépe nesmýšlel ani o jeho literárním díle: „Dr. Farský nic 
původního nevytvořil a také není schopen vytvořit. Český misál je překlad latinského 
římskokatolického misálu, do něhož jsou vloženy některé mše kompilační právě tak, jako 
příručky obřadní a liturgie Farského jsou prací opisovací a vypisovací.“56 Když v r. 1927 
předčasně zemřel, list Za pravdou se s ním rozloučil prostřednictvím relativně 
obsáhlého nekrologu. Jeho autor zemřelému přiznával silnou individualitu a 
velkou píli, kterou však směřoval do sféry inscenace bojů a zápasů, v nichž šel 
za svým cílem houževnatě a bez jakékoliv sentimentality. Uměl strhnout masu 
více vtipem, než věcnými důvody, přičemž tato metoda oslovovala spíše lidí 
blízké Volné myšlence, než jedince opravdu nábožensky založené. Ideově se 
pohyboval v blízkosti panteismu. „Základní a tragickou jeho chybou, jejíž následky 
pociťuje již a v budoucnosti ještě více bude pociťovat církev, v jejímž čele stál, bylo, 
že neměl jasno o základních předpokladech a pojmech náboženství vůbec a speciálně 
křesťanského. Pokud se týče jeho poměru k pravoslaví, konstatujeme, že byl to on, který 
navázal styky s jihoslovanským ministrem kultu Marinkovičem za účelem spojení 
CČS s církví pravoslavnou. […] Po vysvěcení biskupa Gorazda rozpoutal v CČS boj 
proti pravoslaví na celé frontě. […] Jeho zásahy byly většinou negativně taktického 
rázu. […] V otázce osob postupoval s bezohledností tanku. […] Sem spadají jeho více 
taktické než věcné sympatie k reprezentantům cařihradské orientace, kterou považoval 
za nejvhodnější k ubití pravoslaví v našem národě, připouštěje, aby jeho harcovníci 
cařihradskou jurisdikci posměšně nazývali jurisdikcí tureckou, a různé počiny u 
politických činitelů proti přiznání jurisdikce srbské, jakož i rozhodnutí, že biskup Gorazd 
nesmí ve chrámě sv. Mikuláše konat bohoslužby a ani se na nich spoluúčastnit. […] 
V životě mezicírkevním přišla Dr. Farskému velmi vhod ta okolnost, že reprezentanti 
jiných církví českého jazyka neznají a že neměli možnosti z autentických pramenů poučiti 
52 Církev chtěla převzít episkopální systém, když ovšem nenašla žádnou církev, která by jí byla ochotná světit 
biskupy a kněze, přešla na presbyterní systém a chirotonii patriarchy vykonal sbor kněží.
53 Ústřední pojem stoicismu – vzduch.
54 Volná myšlenka – ateistické hnutí založené v českém prostředí v r. 1904. Srov. KUDLÁČ, Antonín K. K.: 
Příběh(y) Volné myšlenky. Praha, Nakladatelství LN 2005. 190 s.
55 Jen rázně do toho. Za pravdou, 5, 1925, č. 7, 12. 2., s. 31.
56 Patriarcha Farský se zlobí. Za pravdou, 6, 1926, 1. 4., č. 13, s. 52.
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se o povaze CČS, jíž v tomto ohledu prokázali cenné služby i někteří modernisticky 
smýšlející předáci českobratrské církve evangelické.“ Význam Dr. Farského bude 
možné zhodnotit až během času.57 „Čím se provinil proti českému pravoslaví, 
budiž mu z naší strany ze srdce odpuštěno!“58

Patriarcha Karel Farský v posledním dopise adresovaném biskupu Gorazdovi 
z července 1924, reagujícím na biskupovo sdělení, že se rozchází s CČS, svůj poměr 
k pravoslaví formuloval poměrně jasně, byť v teoretické rovině nabízel do budoucna 
příměří s výhradou a koexistenci. Uvádí v něm mj. tato slova: „To,  co  se  děje 
s příslušníky CČS na Moravě,59 je hrubý podvod, který může a musí se vymstíti jenom 
pravoslavné církvi  samé.  Já vidím v pravoslavných agitacích a v  celém postupu  zas 
a zas jenom strohé násilnictví, s kterým se církev srbská představila mně před čtyřmi 
a  třemi  lety.60 […] O náboženském ’pravoslavném‘ smýšlení duchovních  toho směru 
mám mínění svoje; ale mně by o našem směru pokrokovém nesměl náš duchovní mluvit 
tak frivolně, jak oni někteří berou víru pravoslavnou, a jak se jí chvástají. Ale do toho 
mně konečně nic není. Uvádím to proto, abych pověděl, jak se dívám na každotýdenní 
zlehčování a posmívání a ostouzení CČS v časopise Za pravdou. To všecko není loajální 
likvidace,61 jako tak mnoho jiného ne. Nezatajuji si nekorektnosti jednání našich bratří 
na Moravě tu a tam; nesouhlasím s ní, ale také ji docela chápu, zaživ sám proti své osobě 
nejbohapustší štvanice ze strany církve srbské nebo aspoň lidí, kteří pro ni pracovali. 
Věř mně, bratře biskupe: měl jsem život nad pomyšlení tvrdý od prvního dětství, co se 
pamatuji; a bolestí tělesných a duševních strastí zakusil jsem jaktěživ tolik, že dnes jsem 
jednak otrnulý, jednak už i neschopen bolest vydržeti; ale co mně připravilo tak zvané 
pravoslaví a co na mně napáchalo křivd,  co  jsem nevytrpěl  za celý  život. Není mojí 
vinou, že je mně pravoslaví náplní vášnivé mstivosti, když nezdaří se mu probuditi jeho 
intriky, k nimž se propůjčuje politice svých států. Hodláš pracovati na jeho reformaci. 
Podle mého mínění  je  tato myšlenka  stejně  iluzorní,  jako  projekt  reformovati  církev 

57 K výročí úmrtí Karla Farského v r. 2017 vyšly tyto publikace: BUTTA, Tomáš – VANÍČEK, Jiří 
(eds.): Karel Farský. Sborník věnovaný 90. Výročí modernistického kněze, učitele a patriarchy Církve 
československé husitské. Praha, CČSH 2017. 176 s.; CHADIMA, Martin: Dr. Karel Farský. První patriarcha 
Církve československé (husitské). Hradec Králové, Královéhradecká diecéze CČSH 2017. 204 s.
58 Dr. Karel Farský †. Za pravdou, 7, 1927, č. 24, 16. 6., s. 122.
59 Naráží na skutečnost, že v náboženských obcích na Moravě probíhala názorová diferenciace mezi stoupenci 
obou vyznání a k dělení obcí, což se pochopitelně neobešlo bez napětí, agitací a osobních rozchodů. 
60 Zde Farský zřejmě naráží na skutečnost, že prosazení žádosti CČS o spolupráci se srbskou pravoslavnou 
církví v r. 1920 předcházel převrat v jejím vedení a on sám byl na krátkou dobu zbaven pozice formálního 
vůdce CČS. Jednalo se však o vnitřní záležitost CČS, s níž neměla srbská pravoslavná církev nic společného. 
Konstatování křivd mohl vázat také na odmítání srbské pravoslavné církve udělit mu chirotonii.
61 Biskup Gorazd navrhoval, aby rozchod obou skupin v CČS proběhl v klidu a pokoji.
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římskou; obojí je irreformabile. Neboť podniknouti na pravoslaví reformaci, kterou snad 
Ty máš na mysli, znamenalo by žádati po něm, aby zřeklo se samo sebe. Neboť právě 
nejpodstatnější jeho prvky dlužno vymycovati, aby stalo se tu našim lidem snesitelným. 
Zaměňuješ náklonnost a přízeň ku své osobě s přízní k pravoslaví. Než, na tyto diskuse 
jest dnes už pozdě. A my jsme nuceni přijímati věci tak, jak jsou nám dány situací. Přijmi 
moje ujištění, že jsem pro klidný rozchod. Ba více, jsem zcela srozuměn s myšlenkou, 
abychom si oběma církvemi nepřekáželi nebo neodporovali, nýbrž abychom pracovali 
souběžně. Činím si ovšem tu nezbytnou výhradu, že mně nebude zazlíváno, ujmu-li se 
podle povinnosti svého úřadu všech příslušníků CČS kdekoliv, a budu-li hájiti práv CČS. 
Také dovolím si časem korigovati mnohé z pamětí o začátcích našich. […] Ale rozhodně 
nehodlám odkládati věc tu na dlouho, neboť chci, aby všichni svědkové byli  tu  ještě. 
Tobě nynějšího Tvého postavení nezávidím. A podaří-li se Ti zanést símě reformace do 
světa pravoslavného, budu já mezi prvními, kdož se tomu budou těšiti.“62 

Poměr církve československé a českobratrské církve evangelické
Vzájemné vztahy mezi církví československou a de facto rovněž novou, 

sjednocenou protestantskou českobratskou církví evangelickou jsou v reflexi 
„italské domácnosti“ křesťanských církví výjimkou potvrzující pravidlo. 
Čeští evangelíci reagovali na ustavení CČS vlastně hned 8. ledna 1920, kdy po 
skončení ustavujícího shromáždění jeden z jejích členů Josef Ladislav Stěhule 
(1875–1946) vystoupil s gratulací, církev vítal jako bratrskou a vedení nabídl 
všestrannou pomoc.63 První veřejné vyjádření k ustavení nové církve přinesl list 
Kostnické jiskry 15. ledna 1920. Vznik církve celkem jednoznačně přivítal slovy: 
„Naše stanovisko jest dáno poměrem k Římu samo sebou. Každý krůček, který vede 
k otřesení nadvlády Říma nad českými dušemi, jest námi vítán a budeme každé hnutí 
opravdu náboženské, jež láme okovy otroctví strašného systému římského, pokud naše 
síly stačí, podporovati.“64 V praxi se Českobratrská církev evangelická chovala 
vůči CČS velmi vstřícně, půjčovala jí modlitebny, kanceláře pro úřadování, 
vypomáhala při bohoslužbách i při řešení problému vzdělávání bohoslovců.65 
62 ÚAMCČSH Praha, f. Korespondence Karla Farského, sig. A II – 36, i. č. 1459 – kopie dopisu K. Farského 
biskupu Gorazdovi, 18. 8. 1924.
63 SPISAR, Alois: Komu prospěje. Za pravdou, 2, 1922, č. 49, 7. 12., s. 1. List Husův odkaz tuto skutečnost 
ostře kritizoval a ptal se: kdo mu dal právo mluvit jménem evangelické církve? Ani konvent – ani synoda! Žt: 
Církev československá. Husův odkaz, 9, 1920, č. 2, 2. 2., s. 19.
64 Nová církev. Kostnické jiskry, 2, 1920, č. 2, 15. 1., s. 8. Totéž tvrdí Husův odkaz. Žt: Církev československá. 
Husův odkaz, 9, 1920, č. 2, 2. 2., s. 18.
65 ÚAMCČSH Praha, f. K 40/1218.
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Pokud však sledujeme publicistiku protestantské církve, komentáře tisku 
mnohdy připomínají vystupování bratra mentorujícího mladšího sourozence. 
Někdy jsou přitakáním a církev vítají, většinou však obsahují kritiku a vyjadřují 
pochybnosti o připravenosti CČS naplnit cíle i očekávání a o schopnosti prokázat 
hlubší smysl své existence. V článcích se objevuje také konstatování nezájmu 
a dokonce i protestu proti tomu, že si dovoluje dovolávat se „naší reformační 
minulosti“. Základna jejího vzniku je prý stejná jako u starokatolíků.66 Těžiště 
výhrad vůči CČS ze strany evangelíků směřovalo do věroučné oblasti, resp. 
spočívalo v kritice hloubky reformy, s níž bývalí katoličtí kněží vystoupili. CČS 
jim připadala jako chytrá horákyně: dle forem římská, dle ducha zpola římská a 
zpola protestantská. List Husův odkaz byl ještě otevřenější: „Jinak zůstává církev 
československá církví římskou.“67 

Přes tyto kritické výhrady měla církev československá, jak jsme už naznačili, 
o korektní vztahy a spolupráci s českými evangelíky vřelý zájem. Ten vycházel 
ze dvou zdrojů. 1) Po založení se ocitla v izolaci, a proto vítala nabízenou ruku 
všech, kteří ji podali. Postupovala pragmaticky, potřebovala pomoc. Nechyběly 
návrhy požádat o svěcení biskupů některou z protestantských církví. 2) 
České evangelíky viděla jako církev vybudovanou na českých národních 
nábožensko-reformačních tradicích, které je objektivně sbližovaly.  Zatímco 
českobratrská církev evangelická CČS údajně viděla jako přechodný útvar 
směřující do českobratrství, CČS, hlásící se k tradici husitské, českobratrské, 
Chelčického a Komenského, pracovala s představou „setkání v jednotě“, kterou 
interpretovala jako úzkou spolupráci.68 Pražská diecézní rada CČS v listopadu 
1923 prohlašovala: „Přátelský poměr, který je mezi českými bratřími evangelickými a 
námi, buď udržován a ještě posilován. Máme s nimi nejen společnou tradici křesťansk-
ou, ale i národní. Neshody a nedorozumění místní buďtež vyrovnávány přátelsky.“69

66 Žt: Církev československá. Husův odkaz, 9, 1920, č. 2, 2. 2., s. 18.; Nová církev. Husův odkaz, 9, 1920, č. 
2, 2. 2., s. 21.
67 Žt: Církev československá. Husův odkaz, 9, 1920, č. 2, 2. 2., s. 19. – Tvrdým kritikem ideového vývoje 
CČS, Karla Farského a věrouky obsažené v československém katechismu byl Josef L. Hromádka (1889–
1969). Jeho nemilosrdná kritika teologické práce v CČS, zahrnující i vyjádření jeho odmítavého poměru 
k pravoslavné orientaci, však není zatracením nové církve. Vítá její existenci a přeje si rozvíjení spolupráce 
s ní. Nemůže však přenést přes srdce absenci vážné teologické práce, skutečného a bolestného hledání, které 
je nahrazeno povrchností, vytyčováním hesel a diletantismem. Srov. SMOLÍK, Josef: Josef L. Hromádka. 
Život a dílo. Praha 2005. 217 s.; MORÉE, Peter – PIŠKULA, Jiří: „nejpokrokovější církevní pracovník“. 
Protestantská církev a Josef Lukl Hromádka v l. 1945–1969. Benešov, Eman 2015. 400 s.
68 KALOUS, František: Naše církev a českoslovenští evangelíci. Český zápas, 6, 1923, č. 48, 30. 11., s. 3–6.
69 Prohlášení. Český zápas, 6, 1923, č. 47, 23. 11., s. 1–2.
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Poměr církve československé a starokatolické

Rovněž vztahy mezi starokatolickou a československou církví byly od 
počátku vzájemně vstřícné. Starokatolíci, čeští a nakonec i němečtí, novou 
církev uvítali jako nového bojovníka proti Římu, resp. vyhodnotili její 
věrouku jako sobě natolik blízkou, že uvažovali o možnosti jejího připojení ke 
starokatolickému hnutí.70 Se sympatiemi na ustavení církve pohlížel i německy 
psaný starokatolický tisk. Sympatie byly tak velké, že už 8. listopadu 1919 
vůdčí postava českých starokatolíků Václav Jaromír Ráb (1877–1956) napsal 
Farskému dopis a svěřil se mu se zájmem přistoupit k jeho národní církvi 
v případě, že by vznikla. Netajil, že je motivován nezdarem svého vyjednávání 
s německým ústředím své církve ve Varnsdorfu o organizační emancipaci 
vlastní obce. Už tehdy byl v úzkém spojení se svým bývalým kolegou Emilem 
Dlouhým-Pokorným, který ve svém komplikovaném náboženském hledání 
prošel i starokatolickou epizodou. Právě on ho orientoval v reformním hnutí 
na levé křídlo reprezentované Ohniskem a Klubem reformních kněží. Dne 8. 
ledna 1920 Rába nacházíme mezi účastníky ustavující schůze CČS,71 v květnu 
1920 svůj plán dotáhl do konce72 a ve druhé polovině července téhož roku73 
se svými pražskými příznivci přestoupil do nového společenství, v němž pak 
zaujal poměrně prestižní pozici a stal se i jedním z kandidátů na biskupa CČS.

Dochované archiválie naznačují, že počáteční fáze formování vztahu 
starokatolíků k levému křídlu reformního hnutí katolického duchovenstva 
byla ovlivněna vypjatým dobovým nacionalismem.74 Ten však byly schopny 
nejméně vyvážit důvody náboženské. Starokatolíci si nepřáli, aby duchovní a 
věřící katolického vyznání přecházeli mezi protestanty, ale připojili se k pražské 
starokatolické obci.75

Počáteční zájem o mezicírkevní kontakty se nám jeví jako jednostranný, 
vycházející ze starokatolického prostředí. K jisté modifikaci došlo až po us-

70 VINŠ, Petr Jan: Starokatolická obec v Praze a její vztah k vznikající Církvi československé. Praha 2008, s. 102–103. 
Rkp. diplomové práce na HTF UK v Praze, vedoucí prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek; VINŠ, Petr Jan: Starokatolická 
obec v Praze a její vztah k vznikající Církvi československé. Theologická revue, 79, 2008, č. 1–2, s. 101–215.
71 KRŠKO, Jan: Pokus o začlenění české starokatolické církve do Církve československé v roce 1920. In: Semper 
idem. Jiřímu Tůmovi k pětasedmdesátinám. Ed. Zdeněk RADVANOVSKÝ. Ústí n. L., UJEP 2003, s. 50.
72 ÚAMCČSH Praha, f. Kniha protokolů 9. 1. 1920–15. 6. 1921, sig. A I-I, s. 19, 21, 23, 27.
73 Srov. ÚAMCČSH Praha, f. Korespondence E. Dlouhého-Pokorného, sig. A IV-05, i. č. 228 – dopis V. J. 
Rába E. Dlouhému-Pokornému, b. d. (asi červenec 1920)
74 KRŠKO, J: Pokus o začlenění, s. 49.
75 VINŠ, P. J.: Starokatolická obec, s. 101.
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tavení CČS. Tehdy se změnil a byl oboustranný. Ze strany CČS měl rysy prag-
matismu. Není třeba totiž zakrývat skutečnost, že to, co československé elity 
ke starokatolickému společenství nejvíce přitahovalo, byl fenomén apoštolské 
posloupnosti. V problémech, v nichž se CČS po svém ustavení ocitla, možnost 
vysvěcení biskupů ze strany starokatolické církve reprezentovala jednu ze 
schůdných východiskových alternativ. Zdá se však, že vše zůstávalo v rovině 
úvah, plánů a snů, a přes některá tvrzení autorit k nějakému konkrétnímu ofi-
ciálnímu jednání nikdy nedošlo,76 resp. nelze je doložit archivními prameny. 
Možná ještě lépe, doklady se nám nedostaly do rukou.

Fenomén starokatolictví prolétl počátky CČS v letech 1919–1923  jako 
kometa. Historikové identifikovali starokatolický vliv na některá vnitřní usta-
novení nové církve (např. přijetí přijímání podobojí, ústava církve z roku 1921), 
ale celkově se sympatie starokatolíků začaly vytrácet. Tečku za nimi udělal 
příklon CČS k Farského vizi moderní církve s věroučnými tezemi, které byly 
pro starokatolickou komunitu nepřijatelné. Rábova skupina opustila CČS už 
v roce 1921 a varnsdorfský biskup Alois Pašek (1869–1946) nacházel partnera 
pro jednání a kontakty spíše v biskupu Gorazdovi a lidech kolem něho.  

Poměr církve starokatolické a pravoslavné
Po vzniku Československé republiky v r. 1918, kdy pravoslavní kolem 

Miloše Červinky usilovali o založení české pravoslavné církve, pro sblížení 
mezi starokatolíky a pravoslavnými nebyl prostor. Obě konfese z nacionálních 
důvodů hledaly kontakty na národní církev československou. Starokatolická 
církev se o situaci v CČS živě zajímala a Gorazdův pravoslavný směr vnímala 
jako uspokojivější ve srovnání s modernistickým křídlem a litovala, že má tak 
málo stoupenců. Gorazd z toho měl radost. V dopise biskupu Paškovi z 31. 
července 1923 napsal: „Nejsem zvyklý dbáti úsudku lidských, ale když z tak vážného 
místa, jaké v církevním životě zaujímáte Vy, dostane se člověku souhlasu se směrem, 
jejž zastupuje, dodává to útěchy a chuti k další práci. Jak se věci vyvinou v naší církvi, 
to je v rukou Božích.“77

Změna nastala teprve někdy kolem roku 1923 v důsledku vnitřního vývoje 
v CČS, resp. jako následek věroučné profilace tohoto církevního společenství, jehož 

76 Tamtéž, s. 104.
77 Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, 3. Léta 1919–1928, ed. Josef KÖNIG. Praha, Starokatolická 
církev 2006, elektronická verze – dopis biskupa Gorazda A. Paškovi, 31. 7. 1923.
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teologické směřování bylo pro obě církve nepřijatelné. Tato skutečnost otevřela 
prostor pro sbližování obou konfesí a vyjednávání církví o přátelských stycích. 

Hlavními protagonisty sblížení se stali biskupové Alois Pašek a Gora-
zd. O jeho motivech čteme v Paškově dopisu faráři Engelbertu Lagerweyovi 
z 3. října 1923. Mj. v něm uvádí: „Nyní k biskupovi Gorazdovi. V Praze mi 
prohlásil, že mu svědomí zakazuje nadále zůstat v Církvi československé.“ 
Chtěl by proto založit „vlastní cyrilometodějskou pravoslavnou církev“. Avšak 
vláda nic takového nedovolí. Alternativou je spojení s Českou náboženskou 
obcí pravoslavnou. Tomu by byla nakloněna i srbská pravoslavná církev. 
Problémem je však jurisdikce. „Biskup Gorazd se mnou dále mluvil, zda by 
nebylo možné jeho zapojení do naší církve. Řekl jsem mu, že bychom to přivítali, 
že by však musel potom vstoupit do Utrechtské unie.78 To by ale nebylo dobře 
možné, protože svým vysvěcením je ve spojení se srbskou církví. […] Biskup 
Gorazd je zbožný, ideálně disponovaný a v každém ohledu bezvadný muž, 
který by mohl být každé církvi jen k chloubě. Je mi nekonečně líto, že musí 
bojovat s tak mnoha překážkami...“79 

  Biskup Gorazd v kontaktech hledal asi jen možnost volného připojení ke 
starokatolické církvi, neboť si uvědomoval, že fúze by narazila na nesouhlas 
jeho stoupenců z nacionálních důvodů. Když pak z CČS vystoupil a podle přání 
srbské pravoslavné církve se spojil s Českou náboženskou obcí pravoslavnou, 
biskup Pašek napsal: „Dr. Farský bere na sebe hroznou zodpovědnost.80 […] 
Jsem zvědav, kdo ho vysvětí biskupem. Jak se vůbec takový nevěrec může nazývati 
patriarchou.“81 Jsem zvědav, na které hodnostáře se po skončení krize v CČS 
obrátíte. Zda též na naše biskupy. „U nás by to bylo zajisté bez výsledku. O to bych 
se jistě postaral.“ Naši biskupové jsou informováni.82 Současně vyslovil přání: 
„Také si přeji a vynasnažím se, by se vytvořil mezi námi osobně a našimi církvemi co 

78 Uzavřena 24. 9. 1889 a ustavila biskupskou konferenci. Sdružovala starokatolické církve působící 
v Nizozemí, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Francii a severní Americe atd. PULEC, Miloš Josef: „In omnibus 
charitas“. Sborník ke stému výročí Utrechtské unie 1889–1989. Praha, ÚCN 1989. 83 s.; CONZEMIUS, Victor: 
Katholizismus ohne Rom. Die altkatholische Kirchengemeinschaft. Zürich, Benziger Verlag 1969, S. 45–55. 
79 Dokumenty k dějinám českého starokatolictví – dopis A. Paška E. Lagerweyovi, 3. 10. 1923.
80 Dokumenty k dějinám českého starokatolictví – dopis A. Paška biskupu Gorazdovi, 6. 10. 1924.
81 APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, 20. léta, CČS – dopis A. 
Paška Gorazdovi, 28. 7. 1924.
82 APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, 20. léta, CČS – dopis A. 
Paška biskupu Gorazdovi, b. d.
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nejsrdečnější poměr.“83 „Tím svéráz obou církví žádné škody neutrpí.“84 Jeho slova se 
naplňovala v praxi církevního života.

Závěr
Cílem našeho příspěvku bylo pokusit se vytvořit stručný nástin pomě-

ru mezi vybranými křesťanskými v období bezprostředně následujícím po 
vzniku nástupnického státu Československé republiky. Po vstupním přehledu 
změn na církevní scéně první republiky jsme analyzovali vztahy mezi církve-
mi, přičemž jsme zjistili, že především ustavení národní Církve českoslov-
enské vneslo do vzájemného poměru mezi církvemi mocný impulz výbušného 
charakteru, který se promítl do polarizace života a činnosti církví. Stejně kon-
troverzně jako úsilí vyrovnat se s důsledky teologického modernizmu působil 
vypjatý nacionalismus související s procesem dotváření moderní podoby české 
národní společnosti. Třebaže jsme pro označení napětí, které mezi jednotlivými 
církevními společenstvími panovalo, použili metaforu vyjadřující stav nekli-
du, na druhé straně je nutno konstatovat, že atmosféra „kulturního boje“ až 
na výjimky související zejména se zápasem o kostely a o další s existencí církví 
spojené prostory nepřekračovala únosnou mez a neplodila excesy. Téma, jímž 
jsme se zabývali, si zaslouží další systematický základní výzkum.

Resumé
Cílem studie je podat nástin vztahů mezi vybranými křesťanskými církve-

mi na počátku existence první Československé republiky. Jádro příspěvku 
směřuje k období první poloviny 20. let, kdy nově vytvořený stát procházel 
složitým obdobím svého konstituování a před společností se otevřela možnost 
nově upravit její uspořádání ve všech oblastech, včetně církevních poměrů. 
V této časové fázi došlo k nastavení základního poměru mezi církvemi. První 
část studie je věnována evokaci situace v hlavních křesťanských církvích, která 
byla destabilizována jak velkou vlnou nacionalismu, liberalismu a sekularizace 
života, označovanou za českou variantu tzv. kulturního boje, tak jejím produk-
tem v podobě reformního hnutí katolického duchovenstva. Důsledkem této vlny 
bylo ustavení národní Církve československé, vnášející do života křesťanských 
83 APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, 20. léta, CČS – dopis A. 
Paška biskupu Gorazdovi, 6. 10. 1924.
84 APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, různá – dopis A. Paška 
biskupu Gorazdovi, 26. 8. 1923.
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církví nové impulzy, ale také organizační změny a přeskupování poměrů uvnitř 
jednotlivých církví. Tyto faktory ovlivnily vztahy mezi křesťanskými církvemi, 
které jsou ve stručném nástinu limitovaném požadavkem na rozsah příspěvku 
předloženy ve druhé části studie. Přes zatím nedostatečnou reflexi tohoto té-
matu v historiografii vztahy charakterizujeme jako málo urovnané, vzdálené 
žádoucí ekumenické vstřícnosti a vzájemnému pochopení.  

Klíčová slova: Československá republika 1918–1925, křesťanské církve, 
mezicírkevní vztahy. 

Summary
The aim of the study is to give an outline of relations between selected 

Christian churches at the beginning of the first Czechoslovak Republic. The 
core of the paper goes to the period of the first half of the 1920s, when the newly 
created state underwent a complicated period of its constitution, and before 
the company opened up the possibility of re-arranging its organization in all 
areas, including ecclesiastical relations. At this time, the basic ratio between 
the churches was set. The first part of the study is devoted to the evocation of 
the situation in the main Christian churches, which was destabilized by the 
great wave of nationalism, liberalism and secularization of life, referred to 
as the Czech variant of the so-called cultural struggle, and its product in the 
form of the reform movement of the Catholic clergy. The result of this wave 
was the establishment of the Czechoslovak National Church, bringing new 
impulses into the life of Christian churches, as well as organizational changes 
and regrouping of relations within the individual churches. These factors 
influenced relations between Christian churches that are briefly limited by the 
requirement for the scope of the contribution presented in the second part of 
the study. In spite of the insufficient reflection of this topic in historiography, 
relations are characterized as little settled, desirable ecumenical desirability, 
and mutual understanding.

Key words: Czechoslovakia 1918-1925, christian churches, inter-Church 
relations.
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Миодраг Предраг, 
Белград

Митрополит Загребский д-р Дамаскин (Грданички) как церковный 
деятель и музыковед и его связи с Закарпатьем

В Центральном архиве Сербской Православной Церкви в Белграде, на 
трех машинописных страницах, хранится жизнеописание бывшего епи-
скопа мукачевско-пряшевского, вршацкого, канадского и в последствии, 
митрополита загребского д-р Дамаскина1. Приведем здесь вкратце самые 
основные данные из его жизни. Митрополит Дамаскин (в миру Драгутин 
Грданички) родился 20 июня 1892, в городе Лесковац, скончался 7 октя-
бря 1969 в Белграде, в Югославии. В 1903 году Драгутин поступил в де-
вятиклассную духовную семинарию им. Святого Саввы, учился пению у 
выдающегося сербского композитора Стевана Мокраняца. Наряду с семи-
нарией, он учился в музыкальной школе и брал уроки церковного пения 
у протоиерея Миливоя Петровича. В 1912–1913 годы Драгутин стал учите-
лем музыки в Первой крагуевацкой гимназии.

В 1913 году он принял монашеский постриг в монастыре Раковица 
от руки архимандрита Платона, впоследствии епископа Банялуцкого. В 
сан иеродиакона был рукоположен митрополитом Димитрием, первым 
патриархом возобновленной Патриархии. В том же году Синод Сербской 
Православной Церкви направил Дамаскина на учебу в Санкт-Петербург-
скую духовную академию. Во время обучения, по благословению митро-
полита Димитрия, ректор академии епископ Анастасий рукоположил 
Дамаскина во иерея. С мая по октябрь 1916 года в Оксфорде иеромонах 
Дамаскин был священником и законоучителем сербской общины. В 1917 
году он закончил Петроградскую духовную академию, а в январе 1918 года 
Священный синод назначил его преподавателем духовной семинарии 
имени Святого Саввы в Сремских Карловцах, где преподавал литургику, 
греческий и немецкий языки, патрологию, пастырское богословие, гоми-
летику и церковное пение. В Сремских Карловцах он записал варианты 
карловацкого распева сербского церковного пения.

В 1920 году Дамаскин стал одним из основателей Женского Христиан-

1 ЦА СПЦ, Папка 16, епископ банатский, митрополит загребский Дамаскин.
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ского движения в городе Белграде. В 1922 году он закончил философский 
факультет Фрибурского университета (Швейцария) со степенью доктора 
философии. В 1922-1923 годы стал первым секретарем Сербской Патри-
архии в чине синкелла. В сентябре 1924 года Дамаскин был утвержден до-
центом Белградского Богословского факультета на кафедре пастырского 
богословия и гомилетики.

Основание Мукачевско-Пряшевской епархии 
и ее первый правящий епископ

В 1931 году была возобновлена древняя Мукачевская епархия, в состав 
которой вошли земли Закарпатья и Восточной Словакии, где в начале XX 
века стало возрождаться Православие. Большие заслуги в этом деле при-
надлежат бывшему митрополиту Скопскому Иосифу, который Священ-
ным Синодом Сербской православной церкви туда был назначен депута-
том, затем сербскому послу в Праге г. Любе Нешичу и министру внешних 
дел Чехословакии д-р Эдуарду Бенешу. После основания и организации 
Карпаторусской консистории (19 IX /2 X 1924), были выполнены условия 
для основания епархии. В отчете митрополита Досифея Священному Си-
ноду насчитывается «около 65 приходских храмов с принадлежащим ду-
ховенством и более ста тысяч душ, вернувшихся из униатства».  

Священный Собор Сербской православной церкви избрал архиман-
дрита Дамаскина за епископа Карпаторусского, с кафедрой в Мукачево.  
Хиротония д-р Дамаскина  во епископа Мукачевско-Пряшевского состо-
ялась 30 ноября 1931 года в кафедральном соборе в Сремских Карловцах. 
Интронизацию 6 декабря 1931 года совершил митрополит Скопский Ио-
сиф, временно управляющий епархией в течение одного года, от начала 
декабря 1930 – 6 декабря 1931 года. После божественно Литургии, которую 
отслужил епископ Дамаскин, в сослужении двадцати священников, вру-
чив новому епископу жезл постоянного епископа Мукачевско-Пряшев-
ского, митрополит зачитал приветственное слово патриарха сербского.  

Владыка Дамаскин много потрудился на улучшении условий для ду-
ховной жизни; он преобразовал духовную консисторию, способствовал 
повышению образования духовенства, для чего устроил пастырско-бого-
словские курсы в Изском Николаевском монастыре. Сам епископ имел 
свою резиденцию в Мукачеве, где при нем также был построен дом епар-
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хиального управления. Соборным решением Сербской Православной 
Церкви 22 июня 1938 года епископ Дамаскин переведен на Американскую 
и Канадскую кафедру Сербского Патриархата. Дамаскин остался в Закар-
патье до августа 1938 года, когда передал управление следующему архи-
ерею и отбыл на новое место служения /См. Приложения, относящиеся 
этим событиям).

Владыка Дамаскин назначен на Банатскую кафедру 8 декабря 1939 
года, а с 1941 по 1951 год временно управлял Пакрацкой епархией. На за-
седании Священного Синода Сербской Православной Церкви 20 мая 1947 
года, епископ Дамаскин был избран митрополитом Загребским. В июле 
того же года новоизбранный митрополит отправился в Хорватию, к своей 
новой пастве, но в Пакраце его встретила враждебно настроенная толпа и 
набросилась на владыку и его сопровождающих. «Случайно» оказавшаяся 
при этом, полиция взяла их под свою «защиту», увезла их в Окучаны, а за-
тем выслала обратно в Белград на первом же поезде. Однако впоследствии 
митрополиту удалось вступить в управление своей кафедрой, на которой 
он остался вплоть до своей кончины.

Владыка Дамаскин трижды возглавлял делегацию Сербской Церкви 
на Всеправославных совещаниях по подготовке Восьмого Вселенского Со-
бора. Митрополит Дамаскин скончался 7 октября 1969 года и похоронен 
на монашеском кладбище Введенского монастыря в Белграде.

Митрополит Дамаскин o церковном пении и хоровой музыке
Митрополит Дамаскин был одним из редких церковных деятелей, 

который занимался теорией и практикой сербского церковного пения. 
Он глубоко дорожил церковной музыкой  и являлся одним из ее распро-
странителей среди православных народов в бывшей Югославии. Он писал 
статьи о молитвенно-песенном движении и ряд сборников духовных пес-
нопений. 

Один из самых ранних его текстов о церковной музыке – «Прилог за 
историју српског црквеног појања», был написан в 1920 году. Это насто-
ящая музыковедческая работа, составлена из трех частей: I «Византијско 
црквено певање и утицај овог певања на Словене»; II «Српско црквено пе-
вање» и III «Карактер старог српског црквеног певања». Четкий и содер-
жательный анализ и сопоставление современного и старого сербского с 
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греческим и русским пением, как и приведенные музыкальные примеры, 
представляют автора хорошим знатоком данной проблематики. Своим 
анализом иеромонах Дамаскин положил хорошие основания и указал на-
правление для будущих исследований по истории сербского церковного 
пения. 

Хотя в области связей и взаимоотношений византийско-греческого 
и сербского пения в сербской науке есть труды, подобные исследования, 
изучающие взаимоотношение русского и сербского церковного пения яв-
ляются редкостью2.

Свой последний труд из области истории сербского церковного пе-
ния митрополит Дамаскин посвятил своему учителю Стевану Мокраньцу, 
по поводу 40-ой годовщины его кончины: «Сећање на опело и сахрану Сте-
вана Мокрањца у Скопљу» (Гласник СПЦ, 1964). Своим воспоминанием 
на похороны Стевана Мокраняца митрополит Дамаскин напомнил его же 
похороны, на которых автор этих строк присутствовал, будучи молодым 
семинаристом. Митрополит скончался в 1969 году и был торжественно 
погребен на монашеском кладбище Введенского монастыря на Сеняке в 
Белграде3. 

Митрополит Дамаскин был сторонником введения сербского народ-
ного языка в богослужение. В своем докладе Священному Синоду Серб-
ской Церкви по этой теме в 1963 году он отметил «полную непонятность 
для простого народа, даже и для священнослужителей теперешнего бого-
служебного языка… Как таковой, этот язык «не в состоянии ответить своей 
задаче, то есть служить средством приобщения современного человека к 
православной вере и способствовать выражению его религиозных чувств 
и мыслей».

Из сочинений митрополита Дамаскина надо упомянуть еще следую-
щие работы: 

«О употреби српског језика у нашем богослужењу», Гласник СПЦ, 
1963, XLIV, 7; «Хвалите Господа» (сборник церковно-славянских и сербских 
2 Исклучение представляют работы сербского музыковеда Аны Рашкович: Српско срквено појање и 
руско знамено појање: проблематика узајамних веза и утицаја, Мокрањац № 11, Београд 2009, 59-63; 
К проблеме взаимосвязи сербского и русского церковного пения, Пространство культуры № 1/2010, Мо-
сква, 2010. С. 143-152; Ирмосы Великого канона в сербской и русской церковно-певческих традициях, 
Нижний Новгород 2010 (автореферат) и диссертация в рукописи, в которой автор впервые анализирует 
тождественные мелодические формулы русского знаменного и сербского церковного пения.
3 П. Миодраг, Огледи о српској црквеној музици, 135.
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песнопений), 3 т., изд. 1972; «Духовне песме», Церковные хоры и церков-
ные песни для смешанного хора; Божественная Литургия для трех голосов. 
Его книга „Духовне песме“, (1992), содержит 98 песнопений, основанных 
на текстах святителя Николая (Велимировича), древних сборников или 
составленных на основе житиях святых. Самим основополагательным тру-
дом митрополита Дамаскина является его работа: «Српско црквено појање 
на црквенословенском и српском језику», I Св. Литурија II Вечерње, Јутрење 
III Осмогласник, Београд 1972. Этот нотный сборник на 759 страниц со-
держит песнопения на двух языках – церковнославянском и сербском. Пе-
ревод на современный сербский язык сделан самым автором сборника, а 
редактуру перевода, по свидетельству митрополита Дамаскина, проделал 
о. Архимандрит д-р Иустин Попович, проф. Богословского факультета, 
впоследствии преп. Авва Иустин Челийский (в Предисловии сборника).  

ПРИЛОЖЕНИЯ

Драгутин Грданички, выпускник семинарии им. Святителя Саввы сербского 
в Белграде, выпуск 1903-1912 гг. Табло-пано с фотографиями выпускников на 
стене в приёмной комнате в семинарии в Белграде. Среди его преподавателей 
был знаменитый сербский мелограф церковного пения и композитор Стеван 
Мокраняц.
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Иеромонах  д-р  Дамаскин  профессор 
семинарии им. Святителя Саввы серб-
ского  в  Сремских  Карловцах,  выпуск 
1903-1912  гг.  Табло-пано  с  фотогра-
фиями  преподавателей  и  выпускников 
в  коридоре  семинарии  им.  Святителя 
Арсения в Сремских Карловцах; в числе 
преподавателей был иеромонах д-р Иу-
стин Попович.

Его  Преосвященство  Епископ  банат-
ский Господин Дамаскин Грданички.

О'ДДМЯСКИН грцлнички
професор.
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Митрополит  Загребский  Дамаскин  (1892-1969  гг),  фотография  в  его  книге: 
Српско црквено појање на црквенословенском и српском језику, Београд 1972 г.
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Согласие короля на выбор архимандрита д-р Дамаскина за епископа, 
28 ноября 1931 г. 

УИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Бр.139029.
28 иоввмбра 1931 гоя.

Београд

СВБТОМ APXHJEPEJCKOU СИНОДУ

Српске Православне Цркве
БЕОГРАД.

У вези акта Свстог Сянода Сян.Зр.3333 од 23/16 ок-
тобра т.г.чіст ця je известити,да je Е.В.Крад благоязволео

лзборои синЬела Др.Дамаскпна,доцента Бого-
Универзитета у ьеограду* за єпископа Рука—

- ПрЗашевске enapxnje у ЧехословачкоЗ .

сагласлти се са
словског Факултета
чевско

МШШСТАР ПРАВДЕ

Др.Драг.КОЛІН*с.р.І'.П .

да je оваЗ препис веран овоме орпгітналу.
>25@020:

Главни Секретар

Свстог ApxujepejcKor
АрхішаЩ рят.

Id ікМлАЛМ ULf ^U /^С^Иґ^

Сянода
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Протокол патриарха Варнавы о хиротонии епископа Дамаскина, 
29 ноября 1931 г.

СВІТИ АРХИЛЕРНСКИ синод

„ PUCKA ЙРнВОС-іАВШЕ ЦРКВІ

Син.Бр. З $$3.
10/29.ноеембр* 1931. год.

У Зеогряду

Господине ?іинистре ,

У вези акта Вашег Бр.139029 од 28 новембра текуТіе го-
дине извеотавамо Вао,да смо уз oaycJcTBO «егопог Преооветатен-
отва Епиокоца Бачког Гооподина Ирине.}а,"еговог Преооветтеиства
Епяох пл Залзатинено Г.старскзг Гооподина !/aKCHUi«HjaHa » «еговог

Иреоовситенотва Епяскопа Зворнвчко Тузлансвог Гооподина Гекта-
риJa на дановт.оЗ CBGTOJ литурги^и у UaSopnoJ црнвя у Оремсним

у чай Еписнопа Гооподина Син^ела Да-
аокина,нзабраног за Єпископа Аукачевоно-ирЗааевске enapxnje

у ПрикарпатскоЗ Руоя^и - Чехословачка.
ІСолиио Вас,Господине Миниотре,да изволите иде^твовати

Указ « еговог Ведичанотва Крала,KOJUM се новопосвеТіеки Епископ

Гооподин Дамаскин поставка за Епископа -napxnje ^укичевско-npja-

Ка ловпина хнротописали

певске.
Изволите Господине Ниниотре и овои приливом примити

уве реч>е о Натаєм свагдатаем поштоваїьу,

АЕ И IIATPHJAPX СРПСКИ

Ч м
К О J И D УГооподину Гооподину Др.Д Р А Г У Т И Н У

Киниотру ііравде

К о о г р а д.
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Протокол епископа Досифея патриарху о согласии короля на избрание Дамаскина, 
28 ноября 1931 г.

3993/През.
2И/15.новембра 1

ВАША СВЕТОСТИ,

Свети ApxujepejcKn Сабор на CBojoj peдoвнoj
1*31 /Зап. ІвЗ/̂ іизабрао je син!)ела Дрсподи-

на Дра Дамаскина /Грданмчког/,доцента Богословског Факулте-
та Београдског Унпверзитета,за Епископа Enapxnje Мукачевско-
ПрЗашевске у no/cKapnaTCKoj Pycnja - Чехооловачка.

У вези тражека Светог ApxnjepejnKor Синод под
Сии.Ьр.ЗЗЗЗ од 29/Іб.Х.овс годино,Господнн Министар Правдо
актом CBOJHM од ЗЬ.Х.тек.годане Ьр.139029.пзвестао je Све-
ти Apxajepcjcicii Синод да je Ііегово Воличанство Крал благо-
пзволео сагласити сс са побором синї?ола Г.Дра Дамаскина за
Епископа Мукачевско-npjanieDCKo Enapxuje.

0 предаоі сагднсности Господине Гпнистра Правде

част Нам je известнти Вашу Светост с молбом ради дале над-
лежностп.

сед-
ници под АСБр.

Ваше Светости у Хрпсту брат,

За Претседнпка
Светог ApxnjeppjcKor Синоде

Члан,Епп^йоп Пишки,
М

НЕГОВСЛ СЕЕТОСТИ АРХИЕПИСКОПУ ПЕ'ЕСКОМ МИТРОПОЛИТУ БЕОГРАДСКС

КАРЛОВАЧКОМ а ПАТРІШРХУ СРПЗКОМ Г0СП0ДИНУ
ВАРНАВИ
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Письмо Досифея деканату БФ об избрании доцента д-р Дамаскина за епископа, 2 
декабря 1931 г.

4139/Зал.ІВ37.
2.ХІІ/19.ХІ. 1

ДлКАНАГУ БСГС' ! D0:C;B1B0

11>3@04.
У снлслу одлуке Светог Apxn^epejcKor С

гормм GpoJeM 2 датумом,иззеттава
инода под

сс Декана? да je сзнЬел
г.Дамаскгн.д -щент тог Факудтета на дав C'J/іб.ХІ.ове године

елархи^е Иукачевско - Ироапеї-ске у
Подкарпатскоз Русими - Чехословачка,на кооу je ду̂ ност Он
seh отлшао.

п^свеЬен у чин елїскола

^ AVB8 ApxajepejcKH Синод актом cBojau дод Син.ED.
3696/19С1.уіюлио зе Ііинистарство Просвете
тезствс Дослодина Дамаскина разреши н,егсве дуіности д
гог Фокултета,о чему се и Деканат
сходног поступка.

да Легово Преосвеш-
оцента

извештава ради знан»а и

За ІІретседника
Светог ApxajepejcKor Синода

План Нитки,

Я
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Протокол  патриарха  Варнавы  новоизбранно
му  епископу Мукачевско-Пршявскому, 

19 ноября 1931 г.

38Ь0/Знп.1779 .
19/6. HOBCvi0pa 1

ГОСПОДИНУ
Дру ДАМАСКИНУ ГРДАНИЧКОИ,

Н0В0ИЗАБРАН0И ЕПИСКОПУ ЕЛАРШЗ МУКАЧЕВСКО
ПРЛАШБВСКК и доценту їсолошког Факултета

На основу одлуче Светог ApxnjepejoKor Синоде,
под городи Opojew п дотумом, част Нам je известити Вас да
je Мпнистарство Иностраних Нослова под ІІов.Бр.23813 у
везу Син,Бр.3333/1931.пзвестило,да Вам je Господня Минп-
стар Иностраних Послова,одлуком сво.іом Пов.Бр.23813.од 13.
XI.1931. , осигурао матсри;)алну помоЬ као новоизабраном Епп-
скопу Кукачевско Пр^аїтіевоке Enapxnje, y изиоси од 4.000.-
четири хиладе чехопловачких круна месечно, рачунаЗуЬн од
І.децембра текуЬе године и да Вам се ова noiioh слати пре-
ко Крал.евског Посланства у Прагу.

А . ту ПАТРі'ЛЛРХ СРПСКИ,

7о£ . / V У



150 Наукові записки БІНДЦ №5, 2018

Протокол Патриарха Варнавы Священному Синоду о поставлении др Дамаскина 
за епископа Мукачевско-Пяшевского, 14 декабря 1931 г.

nATPMJAPIUHJA
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

14 децеибра
У БЕОГРАДУ.

193 1

Светом АрХИ J0р0 J оком Синоду ,

Гооподин Миниотар Правде са актом Бр. 140803 од 4. XII . 1931 .
г . доставко Нац Je следеНе:

.ч вези акта Ваше Светости од 16/29 новецбра т . г. Син. Бр. 3993
ямам част иззестити,да Je указом Неговог Величанства Краьа од 29 новем-
5 ра т . г . нозопосвеТіени Епископ Господин Др.Дамаскин
па enaPXHJe іукачевско-Г^ашевске , и MOJHM актом од данашк.ег ставьен
располохен>е Господнну Министру Икостраних Послова.

У^едно ми Je част доставити Вам

поставьен за еписко-
на

у прилогу овог акта указ у
Огере.%оц препису , и молим да се достави Неговом Преосвештенству Господи-
ну Епископу Др. Дамаскину. "

С предаеіі част Нам Je обавестити Св.Арх.Синод с извешТіен,
да Je канонско посвеТіен.е извршено у Саборном храму Cв . O. HикoлaJa у Срем
ским Карловцима на дай 16/29 новембра т. г. и да су у истом участвовали
перед Нас Господа Еяископи: Ирине J Бачки ,Максимили^ан Далматинско Истар-
ски ,КектариJe Зворничко-Тузлански ,и Епископ Викар Сремско-Карловачки
ИринеJ .

На Св.Архи JEPEJCKOJ литypги J и и посвеїіеіьу чиноде Jcтвoвaли
су и три архимандрита из Карпатске PycHje,KOjn су нарочито дошли на
посзеНе&е свога новоизабраног Епископа Г.Дамаскина.

Негово Преосвештенство Епископ Дамаскин одпутовао Je за
Карпатску Pycnjy 17/ЗО-ХІ- т. г . с а изаслаником Неговим Висввопреосвештен
ством Митрополитом Скопьанским Господином «Іосифом.

Посве?іен»у Je присуствовао и Чехословачки посланик на Jyro-
словенском Двору Господин Роберт Флидер.

У прилогу под / шаьеио у препису Нашу посланицу , упущену ,
приликом одласка Преосвеїіено

богоьубивом народу Епархи

а У cBOjy Enapxnjy свештенству и

Ja iueBCKe.
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Протокол Патриарха Варнавы Свяшченному Собору Сербской церкви о поставлении 
д-р Дамаскина за епископа Мукачевско-Пряшевского, 29 декабря 1931 г

•ВЕТОСРІК .
Cu:t . V J .

J. . :л:п синодІ А .
•і2*і«УЗаіі .19Ь7 .
»*!. / ' • Л , зУ БЕОҐРАДУ

A1V '>V: ;@E8J^і а̂скоп 70?>@C

11а основу одлуко Сізетог ApxujepejcKor Синода под
част Нам je известити Свети

горн,:іa Ojojea і* датумом
pojcKa СаЗор, да je

Apxiije-
-Пі -Заювв-
од 29. но-

новоизабранн Єпископ Мукачевско
указом Леговог Ввличшіства Крала

лоставлен за єпископа Мукачевско

Др.Дама ікнн
вембра 1931. годино
ског . Лрзашев-

Канонско посвеііеце у Саборном храму
дан 29/16.новамбра 1931 .У Ср. мским Карловцима на

потом су учествовали перед Нас ІІреосвеЬени ЕпископщИрине/Еачк::,Максимилід і н Далматішско VVAB її jски,Нектариjе Ззорничко
Тузланскії а Влискод Викар

Ііа Зіз .
оренско Карловачки Нрине j .

ApxnjepejcKoj литургизи и ПОСВЄІ1ЄН,у ЧИІІ0ДЄ.1-
ствовалі! су ц три Архииандрита из Карпатске Pycnje ,ко^и су
нарочито дошли да прасуствузу посвеїіеіьу свога новоизабраног
Епископа Господина Дамаскина.а иосвеііеіьу je присуствовао а Че-хослозачки посланик на J/гословенском Двору Господнн Роберт

.

аегоьо Преосвештенство Злискол Господші Дамаскин
отпутовао зе за Карпатску Руснзу 30/17 . XI . 1931 .
сланнком Кетовим

годшіе са иза-
Віїсокопреосзеїнтенством Мит ололитом Господи-

ном JOCHJOM и дуліюст 12лархїї 3ског Apxnjepeja
Нам je ізаолан ВнсокопреоовеЬещі Митрополит Господші
полнео аззешта;) .

лреузео о чему
(ІОСИф

АЕ.и ПАТі nJAPX СРПСКИ ,

Шшт
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Письмо митрополита нишского Досифея митрополиту скопскому Иосифу, 25 ян-
варя 1932 г. 

4342/Зал.19L7.
29/16 . Зьпуьрн 1

ВЛШЗ Зі’СОКСПР2СC32STE1!С7ІЗС,

Лої' то jo Лсгоао Преосвс! тенетне ЕПаскоп Господпн
li- isn' K •.? посїааьеп за стопор лпігскопа "укачевско-ЛрЗашев
СКОГ,23ЄТЛ vpXI!jСVЄ jСК77 2V!�3*. ~ о. лукоіг CBO.jO .ju Ііод і’орилм
бі - oje:- ратумом разоепно jo Ваше Зисокопреосвештеиство дуж-
лостч делегата Лвстог Архи jopejCKor Опнода у ПоткарпатскоЗ
PycHj.i .Летом одлуком разрешене je дужностс у ЛоткарпатскоЗ
Руси.іл :: Гал поиоі.нпк п отослнЬел Др.Лустпп,процесор,о чопу
Нам jo част обавестнти Ваше Зисокопреосвєштенство.

Вашег Впсоколреосвептенства у Хрпсту брат ,

Зь Претседнпка
Овгтог Лрхіг je^ejcKor Синода

План, Зпіт/ЗкЬп Пішки,

*ь~

ІЬЗГС^ОІТ ВИООКОПРВОСВЕВГЗНСТВУ ШТРОПОЯЙТУ СНОГОЬАНСЖСІ!

ГОСПОДІШУ ДССИФУ

СКОПДЕ
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Послание патриарха Варнавы клиру и народу епархии Мукачевско-Пряшевской, 29 
ноября 1931 г.

в А Р н А в А

BOXHJOM милошЬу
Православии Лрхиепискои ііеіі

Митрополит Београдско

и Патри Jajix Списки .

ски

*-і Карловачии

л ігочестчпом своштенству оба реда .і богоьубипоц народу
Рогом 'iyBque Eiiapxnje мукачевско-гДОашевске:

Влагодат и цнр од Господа нишсга Исуса Христа
пости наше Натри .]арашки Наш поздрав и благослов !

а од сцер-
ііуни -ьубави за свако добро ваше пратили

CKOJ бризи CBOJOJ веГі одавио
С!ІО ми у ОЧИН-

похвалну вашу ревност за чистому
Св . ііравослави^а и похртвовяна ваша пастоJajta око учвршЬиваи.а и
духовног обнавьаіьа у прадедовско І̂ зац вери за добро и спас свете
н ій п авославне нркве.

• У наJ BTWA8< п р н л і n o K p a J свих неодо.ьизих искушеча,
Ko .] Hv.a з ге непрестано изложекг: били,пожртвованост ваша Св.поа-
зосланьу ни Jе ни за ^ едан часак малаксала.

овесни те cnoje светле прошлости и прииьених од отаца вам
аманета A7TBWVE,28 сте у дєлу спаоавача душа CBOJHX показивали
зазда неупоредьиви припер хиве свести, савршеног разуцевана и
свєсног одушевьеіьа за све потребе свога духовног 'чівота.

V V и поред тих похвалних cBoJcTasa ваших,KOja би била
дорасла за свани успешан и напредан рад у cB.npaBO îaBHoJ иркви
Ba’iToJ , осеГіали сте ипак и ви,а зaJeдII0 са вама и ми да вам Je
лотребан .Зедан врховни духовий во?> ваш, ко JH би вас у^ди«,ене у

Jeднo.м духу повео све скупа Жодним иутец и Je -̂inon циьу свих до-
садашч.их наших векоппих те '» а и очекиван>а.

:: испунио се ево BOXJOM nouofiy Taj наш давно хе .ьени час!
ПлагонаклоношТіу Елпде іехослозачке Републике,а извоьєчем

и наше у Краьевини .Іугослаш^]и Краьевске Еладе ’зпршио Je Свети

Apx:: Je е J ски Сабор Сргіске Православне цркпе у носледшем заседаїьу

своме избор пгвог и саиосталног єпископа мукачевско-пЗашевске
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-* B*co*o.9

naTpHjapmiiJcKor сингела Г.Др.Данаскина Грдани

православної’ теолошког факултета у Београду ,КОга смо
у Св .Никола Jt? BOKOU Оаборнон хпину у ьремским :;арловцима

ПроосвеГіене Г. Г.єпископа:Upmieja бачког,Какоинилі

joctojHor ЧКОГ •про-
цесора ланас

У3 саде},
ана дад-,»ор»„н.о-„»~ис»"Г и Ир™.,.ство

викар.
ног єпископа среііско-карловачког чино и иравилно рукополохиди ,
чин єпископа.

CBOJG духовно чадо Владику Дамаскнна испраГіамо

са изасланикои Нашим ВисокопоеоспеТіе.чич їитрополктои Joc ivou
садан,ии ватин духовним старетиноц,KOJH Tie га у йме Нате

заодно
» до-

У духиост
сталнога Ван єпископа увести УручуЛуГ.и чу у знак достоверности
ову Нашу І1атри.)арашку гранату уз Нага за Рас патри^рашки поздсав
и благослов у OHHHCKOJ J,y6ar:i сіюJo .} і епоручу Jeuo новога Вам
Епископа ьубави вашо^ ,да би гоп ьуб .п »-у заснована данас

V

пеза са-
вртенства процвала на славу Гласите *»а -.гста^и на спас ваш и на-
предак духовне за^днице ваше
духовних отаца ваших.анин

молитва - а нашина и свих са наиа

Дано у HamoJ резиденцій Оре.чснин Карловціша,дана 16/29
новембра 1931 год.

аРХИЕЛИСКОП ПЬ'ПСКИ
МИТРОГКШ:т БЕОГРЛДСКО-КЛРЛОВлЧКЙ

И
IlATpI’J /iPX СРЛСКИш
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Численность церквей, монастырей и приходов в Мукачесвско-Пряшевской епархии, 9 
декабря 1931 г.

r / fj/.

РЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ICm4F!!iC!{0-I]PSfflraiCMQfc КІ1АРХІИ
вярогиотпкронано:воегс

Ц е р к в е й :

М о на о т н р е К:

/ивь нюсь:5 цуяюккхь и 3 «внокихь/,
Пр и х о д о ві :

С в я це н н и к о зь:

Д і ак о н о вь :

М о на х о в ьі

М о на EC. н ь
Учащкхея вь Чгоолавіи:

вь Битольской Семінарій:
вь Карловацкой
ш богооловскоз.'Ь ф-тЬ:

Изь втего числа придзрямваются Аохіопи-
скопа Сав^атія:
П р и х о д о в і»

Свяденігиковь:

М о н а о т н р в й:

/І І^жской и І жененій/,

Ц е р к в е й во владаній оавваїріеяцевь

зсего:

Odaec число оавя&віозскихь

и уонаш^ютвуопшхь

цік,такь какь иного ереди
бродячихь,первходяикхь
к часто W3,OO >г:ххь

Кп&рхіальноі/ь Ийтернат^ » ^fort ооотокть

воспитанмиковь:

П9»

В,

148,
ІІО,
6,- 69,
90,

37,
І.
3.

9,
- 7,

2

8 .
святе-пгиковь

не содлає -ся региотра-
ІШХЬ ИІГЬСТСЯ

сь тгрихода на приходь

своє ійотояовтвльство.
Ьь

£8.
всегс
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Прошение епископа американско-канадского Дамаскина Свящ. Синоду о его раз-
решении и о назначении митрополита скопского Иосифа временно управляющим 
Мукачевско-Пряшевской епархией, 22 августа 1938 г.

tu
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<и/Vх/' ^6>W ofo-^Qj^V7IL <̂

A-у /0 ^ Сїл* Ллл^уіс̂ "̂ JLUê ^o
_
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Протокол  Святейшаго  патриарха  Гавриила  Свящ.  Синоду  и  признательность 
епископу Господину Дамаскину за успешную работу в Карпато-русской епархии, 
22 июня 1938 г.

OBXTK APXEJEPEJOKi: 3 ABC?
3P 7.3KZ ІРАЗОЗДАВН* ПРКВ2

.
?/— .ЗзгнтгДа ІГЗЗ.годпне

У ~еограду

"!^ 0@EV2V?SJ:KCK зі.веду

:- тз 0 ; exz З *. • •::е _
" 7 ; г -

ког Гссдоджна ДосггеЗа да се йеіюво* Г.. _

_ .

у КагдаторуекоЗ Здарх -
5^ у седнжци A1>V> под готьг:: 6pojei£ а za.zyv.on
гоне?. 5е >1у оялуку:

ност за тгЄГ'3 ус-егсан —аттX —

1TBB ArxzjepejcKa Забор усваЗа лреджог
Вгсокопге^сзеЬеног ІІжтрсдолита Рослогиза ДосжтеЗа
ж одаЗе признане за рал Цреосвеїіеном Еджсходу ГЬс-
лодину Даагаскину ."

\ г . :: : г ;

бора част Нам je доставити Ззетом Aprzjepeacaoi:

Зжноду с ііолбом ради длье налледностж.

АЖ ж HATPEJAPX ЗРЛЗКН,
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Резиме

Мукачевска епархија основана је 1931. године, кад су у њен састав 
ушле области Закарпатја и Источне Словачке. Јеромонах др Дамаскин 
(Грданички) изабран је и хиротонисан 30. новембра 1931. године за првог 
мукачевско-прјашевског епископа. Између осталог владика је унапредио 
духовну конзисторију, подстицао свештенство на повишење духовног об-
разовања, због чега је основао пастирско богословске курсеве у Изском 
Николајевском манастиру. Митрополит Дамаскин је био један од ретких 
црквених делатника који се бавио теоријом и праксом црквеног појања и 
хорске црквене музике. Он је дубоко ценио црквену музики и био један од 
њених протагониста и популатора међу православним народима у бившој 
Југославији.

Кључне речи: митрополит Дамаскин, Мукачевско-прешовскаепар-
хија, српско црквено пјевање, писац, преводилац, збиратељ црквених ме-
лодија, аутор хармонизације.

Summary
The Mukachevo Diocese was founded in 1931, when the regions of 

Transcarpatia and Eastern Slovakia entered its territory. Hieromonk Dr. 
Damaskin (Grdanicki) was elected and enthroned as the first Mukachevo-
Presov bishop on November 30, 1931. Among other achievements, the Bishop 
improved Church live in a rather well organized Diocese, encouraged his clergy 
to improve their theological education, for which reason he founded pastoral 
theological courses in the Izsky St. Nicholas Monastery. Metropolitan Damaskin 
was one of the rare Church workers who dealt with the theory and practice 
of Church chanting and choral Church music. He highly appreciated Church 
music and was one of its protagonists and promoters among the Orthodox 
faithful of the former Yugoslavia.

Key words: Metropolitan Damaskin, Mukachevo-Pryashevskaya diocese, 
Serbian church singing, writer, translator, collector of church tunes, author of 
harmonization.
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Місюк Михайло, 
Ужгород

Документи Державного архіву Закарпатської області 
про діяльність архімандрита Олексія (Олександра Кабалюка) 

на території Підкарпатської Русі в 1920-1930 рр.

Ім’я преподобного Олексія (Олександра Кабалюка) (1877-1947) зако-
номірно зв’язується із складним і суперечливим процесом відродження 
Православної церкви на території нашого краю. Його особистість, основні 
етапи життєвого шляху є символом моральної чистоти, подвижництва і 
віри в правоту своїх переконань. Не дивно, що його біографія привертала 
і привертає увагу істориків Православної Церкви як у нас в країні, так і за 
кордоном. Треба сказати, що література, яка присвячена різним аспектам 
біографії преподобного Олексія, досить велика. Це газетні та журнальні 
статті, монографії, ювілейні видання. Науковий і пізнавальний характер 
цих чисельних публікацій різний. Ми не будемо детально зупинятися на 
них, а всім, хто цікавиться літературою питання, рекомендуємо звернутися 
до вельми змістовних, на наш погляд, праць з історії Православної Церкви 
на території Підкарпатської Русі, що вийшли з друку в 2005 і 2011 роках1. Що 
ж стосується досліджень, присвячених безпосередньо життю і діяльності 
преподобного Олексія (Кабалюка), то тут, безсумнівно, необхідно 
відмітити монографію кандидата історичних наук, доцента кафедри 
історії України Ужгородського національного університету, директора 
Богословсько-історичного науково-дослідного центру ім. архімандрита 
Василія (Проніна) Ю.В. Данильця2, яка отримала високу оцінку наукової 
спільноти3. 

Зрозуміло, що автори монографій і статей не ставили перед собою 

1 Василий (Пронин), архимандрит. История Православной Церкви на Закарпатье. Киев, 2005. С.467; 
Сповідники та подвижники Православної Церкви на Закарпатті в ХХ ст. / Авт. кол.: Ю. Данилець – 
голова авт. кол., архієпископ Феодор (Мамасуєв), архієпископ Антоній (Паканич) та ін. – Мукачево, 
2011. – С.7-24.  
2 Данилець Ю. Обраний Божим Провидінням. Життєпис преподобного Олексія Карпаторуського 
сповідника: [нарис] / Юрій Васильович Данилець; Ужгородський національний університет, Кафедра 
історії України, Хустська православна єпархія. – Чернівці: Місто, 2013. – 167 с.    
3 Кічера В., Міщанин В. Життєпис преподобного Олексія Карпаторуського // Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія: Історія. 2014. Вип. 1 (32). – С. 180-181. 
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задач, зв’язаних з публікацією документів, на які вони посилалися. Ці задачі 
ставлять перед собою історики-археографи, які готовлять документи до 
публікації або в рамках тематичних збірників, або в рамках оприлюднення 
окремих документів. Перелік документів Державного архіву Закарпатської 
області, що пропонується дослідникам, є саме такою публікацією, 
яка дозволить ознайомити їх з повним текстом історичних джерел, 
поданих мовою оригіналу. На жаль, вузькі рамки наукового збірника 
не дозволили нам включити до нього весь виявлений документальний 
матеріал, що висвітлює діяльність архімандрита Олексія (Кабалюка) на 
території Підкарпатської Русі в 20 – 30-х рр. ХХ століття. У процесі відбору 
документів до публікації ми вимушені були, по-перше, віддавати перевагу 
тим джерелам, які складалися безпосередньо в Правлінні Мукачівської 
Православної Єпархії. По-друге, готуючи документи до публікації, 
ми вирішили відібрати ті з них, які розкривають роль архімандрита 
Олексія у складному процесі будівництва Православної Церкви, його 
позицію у конфлікті між прихильниками визнання юрисдикції Сербської 
Православної Церкви і прихильниками архієпископа Савватія, які 
схилялися до визнання юрисдикції Константинопольського патріархату. 
Значна група документів Державного архіву Закарпатської області, що 
підготовлена нами до публікації, висвітлює також особистий вклад 
архімандрита Олексія у відкриття і подальше функціонування курсів для 
православних священиків в Хусті. Зазначені документи, що розповідають 
про діяльність архімандрита Олексія в 1920 – 1930-х рр. на території нашого 
краю дослідник може знайти в наступних фондах Державного архіву 
Закарпатської області: фонді 63 (Цивільне управління Підкарпатської Русі, 
м. Ужгород. 1919 – 1928 рр.); фонді 29 (Президія Цивільного управління 
Підкарпатської Русі, м. Ужгород. 1919 – 1928 рр.); фонді 21 (Крайове 
управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород. 1919 – 1938 рр.); фонді 2 
(Президія Крайового управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород. 1928 – 
1938 рр.); фонді 28 (Реферат освіти Підкарпатської Русі, м. Ужгород. 1919 
– 1938 рр.) та ін.     

Документи, що представлені нами, розташовані у хронологічному 
порядку, публікуються мовою оригіналу із збереженням особливостей 
літературної російської мови першої треті ХХ століття без відтворення 
старої орфографії. Частини скорочених слів в текстах документів, що 
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відтворені нами, подані в квадратних дужках. До кожного документу 
складені заголовки і легенди, а при необхідності вони мають підрядкові 
примітки. Описки та граматичні помилки виправлені без застережень. 
В окремих випадках при подачі тексту документу нами збережені деякі 
резолюції, якщо вони розкривають відношення вищих органів влади до 
тих питань, які формулюються автором листа або звернення.  

                                         
Документи

                                                       

                                                       № 1     
Лист настоятеля російської Православної парафії в м. Хусті 

архімандрита Олексія (Кабалюка) на адресу Реферату освіти Цивільного 
Управління Підкарпатської Русі в Ужгороді з повідомленням про умови 
відкриття курсів для православних священиків в м. Хусті.     

                                                                                            15 листопада 1927 р. 
                                                                                                     м. Хуст.    

                                             Многоуважаемый  
                                              Господин Доктор! 4   

Вчера я получил письмо из Юго-Славии от Др. Дамаскина, который 
просит меня открыть курсы в Густе 21-го ноября. В своем письме он пишет, 
что об открытии курсов он написал и Вам.  

   На основании этого письма я прошу Вас сделать распоряжения о 
начале занятий г.г. профессорам гимназии в Густе и прислать мне 5000 
кр[он] для заготовки продуктов и уплаты авансов за квартиры и других 
расходов, связанных с открытием курсов.   

    Прошу Вас также особенно, чтобы на курсах преподавали русский 
литературный язык, а не украинский, который нашим священникам 
совершенно не нужен. Это не только мое желание, но и желание самых 
слушателей курсов. Никто из нас не говорит на украинском языке и 
обучение на нём только повредит делу. Такие предметы, как математика, 

4 Імовірно мова йде про референта Реферату освіти Цивільного управління Підкарпатської Русі в 
Ужгороді.
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физика, природоведение, история будут преподаваться на русском языке, 
и мы, конечно, хотим, чтобы и изучение самого языка было по-русски.       

       Густ 15-ХI-27                                   С совершенным уважением   
                                                                      Архимандрит Алексей
          Помітки: 5      

ДАЗО (Державний архів Закарпатської області). Ф. 63. Оп. 1. Спр. 598. 
Арк. 144. Машинопис. Мова російська.     

                                                          № 2     
Лист Управляючого Карпаторуською Православною Єпархією 

єпископа Серафима на адресу Президії Крайового Управління 
Підкарпатської Русі в Ужгороді с повідомленням про призначення під 
час його відсутності своїм тимчасовим заступником архімандрита Олексія 
(Кабалюка).            

                                                                                        9 жовтня 1928 р.   
                                                                                              м. Хуст.       

                                              В Президиум  
                        Земского Уряда для Подкарпатской Руси    
                                                                                           в Ужгороде.        

Доводим до сведения Земского Уряда, что 10-го октября Мы выезжаем 
в Югославию на Архиерейский Собор и предполагаем вернуться в 
середине ноября с.г.   

    Нашим временным заместителем на время Нашего отсутствия 
оставляем Архимандрита Алексея (Кабалюка).       

                             Управляющий Карпаторусской Православной  Епархией 
                                                            Епископ Серафим.          

5 Всі помітки зроблені чеською мовою.        
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Помітки: 6             

ДАЗО. Ф. 2. Оп. 2. Спр. 31. Арк. 11. Машинопис. Мова російська.   
                                                      

                                                   № 3      
Лист Тимчасово Управляючого Карпаторосійською Православною 

Єпархією архімандрита Олексія (Кабалюка) на адресу Президії Крайового 
Управління Підкарпатської Русі в Ужгороді з проханням дозволити 
викладання Закону Божого православним учням, які навчаються в 
народних школах.     

                                                                                19 жовтня 1928 р. 
                                                                                      м. Хуст.   

               
                                            В Президиум    
                     Земского Уряда для Подкарпатской Руси  
                                                                                              в Ужгороде.   

При преподавании Закона Божия православным детям в народных 
школах часто встречается следующее препятствие: школа считается греко-
католической, но учителя державные и хотя дети всех вероисповеданий 
обучаются в такой школе, но Закона Божия учить там нельзя. Епархиальное 
управление просит Земский Уряд разрешить этот вопрос в том смысле, 
чтобы в тех школах, которые хотя, и построены греко-католической 
церковью, но содержится на средства державы, которая содержит и 
своего учителя и вообще педагогический персонал, было бы разрешено 
преподавать Закон Божий для православных детей.   

                                                                Временно Управляющий   
                                                   Карпаторусской Православной Епархией   
                                                                  Архимандрит  Алексей.     

6 Помітки зроблені чеською мовою. 
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Резолюція: Пану шефу управління. На мою думку, характер школи 

греко-католицький, тому дві сторони повинні самі знайти компромісне 
рішення, оскільки вирішення цього питання не входить в компетенцію 
Крайового управління.  Ужгород, 16. ХІ. 1928. [Підпис шкільного 
референта]7.  

ДАЗО. Ф. 2. Оп. 2. Спр. 31. Арк. 14-14 зв. Машинопис. Мова російська. 

№ 4    
Лист Тимчасово Управляючого Карпаторосійською Православною 

Єпархією архімандрита Олексія (Кабалюка) на адресу шкільного відділу 
Крайового Управління  Підкарпатської Русі в Ужгороді з повідомленням 
про висилку протоколу конференції викладачів на курсах для православних 
священиків в м. Хусті.       

                                                                                      27 жовтня 1928 р. 
                                                                                             м. Хуст.  

                                              В Земский Уряд  
                                                        для 
                                            Подкарпатской Руси  
                                               Школьный Отдел     
                                                                                    в Ужгороде.    

Препровождая при сём протокол заседания конференции 
профессоров, преподающих на курсах для священников, Епархиальное 
Управление со своей стороны просит, ради пользы дела, не менять состава 
преподавателей, которые преподают на курсах. По окончании настоящего 
курса будут приняты во внимание требования распоряжения, о котором 
упоминается в протоколе г.г. профессоров.  

7 Всі помітки і резолюція написані від руки чеською мовою. Підпис шкільного референта Крайового 
управління Підкарпатської Русі в Ужгороді не прочитана.   
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       Приложение: протокол8               
                                                      Временно Управляющий 
                                           Карпаторусской Православной Епархией   
                                                        Архимандрит Алексей.   

Помітки:9        

ДАЗО. Ф. 21. Оп. 9. Спр. 78. Арк. 16. Машинопис. Мова російська.   

                                                     № 5 

Лист Тимчасово Управляючого Карпаторосійською Православною 
Єпархією архімандрита Олексія (Кабалюка) на адресу Крайового 
Управління Підкарпатської Русі в Ужгороді із звітом про курси для 
православних священиків в м. Хусті.         

                                                                             25 липня 1929 р. 
                                                                                    м. Хуст.    

                                           В Земский Уряд 
                                                     для 
                                         Подкарпатской Руси   
                                                                                 в Ужгороде.   

     В ответ на выше указанный ваш №  Епархиальное Управление 
имеет честь сообщить Вам следующее: 

     На курсы для священников было израсходовано всего: 
1.  На оплату профессоров и заведующего курсами:  35.696 кч.   
2. На оплату помещения для занятий: - - - - - - - - - - - -  3.500 кч. 
3. На отопление помещения для занятий: - - - - - - - - - - -  500 кч.  
4. На довольствие и за помещение для слушателей: -  48. 324 кч. 

8 Див. цю ж справу. Арк. 25-25 зв.  
9 Помітки зроблені чеською мовою.           
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                                                                _____________________
                                                                             Всего: 88. 020 кч.    
Курсы продолжались 10 месяцев: от 20 мая, до 10 марта 1929 г. В 

течение этих 10 месяцев слушатели во все непраздничные дни занимались 
ежедневно с преподавателями по 6 – 7 часов в день. Преподавали 
науки профессора Хустской р[еальной] державной гимназии. Имена 
преподавателей и распределение предметов между ними указаны 
в приложенных протоколах конференций профессоров10. Кроме 
преподавателей гимназии был ещё преподавателем чешского яз[ыка] 
директор чешской школы в Хусте г. Ванке. На курсы записалось 24 
человека. 3 выбыли по болезни, а 1 по семейным обстоятельствам. 20 
человек явилось к экзамену. Из них 17 выдержало. Имена выдержавших 
указаны в копии сношения директора мукачевской гимназии при сём 
приложенной11.        

                                                      Вр[еменно]  Управляющий  
                                          Карпаторусской Православной Епархией  
                                                          Архимандрит Алексей.    
Помітки: 12      

ДАЗО. Ф. 21. Оп. 9. Спр. 703. Арк. 15. Машинопис. Мова російська.  

                                                      № 6        

Лист Тимчасово Управляючого Карпаторосійською Православною 
Єпархією архімандрита Олексія (Кабалюка) на адресу Президента 
Чехословацької республіки Т.Г. Масарика з поздоровленням його з 
80-річчям з дня народження і з проханням про надання допомоги в справі 
відкриття Православної  духовної семінарії на території Підкарпатської 
Русі.    

10 Див. ДАЗО. Ф. 21. Оп. 9. Спр. 78. Арк. 17-24.  
11 Див. Там само. Арк. 33.  
12 Помітки зроблені чеською мовою.                 
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                                                                                      14 лютого 1930 р.  
                                                                                                с. Іза.       

                                 
                                            Глубокочтимый 
                                   ГОСПОДИН  ПРЕЗИДЕНТ       

Всю Вашу долгую и славную жизнь, ВЫ, ГОСПОДИН  ПРЕЗИДЕНТ, 
посвятили народному благу, укреплению в людях чувства справедливости, 
расширению просвещения и укреплению культурности. Позвольте нам в 
высокоторжественный день Вашего 80-ти летнего юбилея просить Вашей 
помощи в деле создания нами нашей духовной семинарии в Карпатской 
Руси. Эта школа нам нужна для поднятия культурного уровня и 
просвещения нашего духовенства и народа по натуре очень религиозного. 

Мы мыслим себе эту школу не только для духовного, но и для общего 
развития и образования нашего духовенства, что отразится и на верующих. 
Мы надеемся, что Ваш дар позволит нам создать нашу духовную школу в 
Ваш юбилейный год.   

Примите, Господин Президент, наши почтительные поздравления 
и наилучшие пожелания и просим верить в наше к Вам совершенное 
почтение и глубокую преданность.  

                                                    Временно Управляющий      
                                         Карпаторусской Православной Епархией   
                                                     Архимандрит Алексей.    

Помітки:13          

ДАЗО. Ф. 21. Оп. 9. Спр. 703. Арк. 17. Машинопис. Мова російська.    

№ 7    

Лист Тимчасово Управляючого Карпаторосійською Православною 
Єпархією архімандрита Олексія (Кабалюка) на адресу Міністерства Шкіл 

13 Помітки зроблені чеською мовою.                    
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та Народної Освіти ЧСР в Празі та Крайового Управління Підкарпатської 
Русі в Ужгороді з повідомленням про надання грошової допомоги 
православним священикам Єпархії за 1930 рік.       

                                                                               9 грудня 1930 р.  
                                                                                      с. Іза.      

                     В Министерство Школ и Народного Просвещения 
                                                                                          в Праге.  
                                                         через 
                             Земский Уряд для Подкарпатской Руси
                                                                                           в Ужгороде.   

Прилагая при сём список священников Карпаторусской Православной 
Епархии, Епархиальное Управление просит о выдаче денежной помощи 
для священников нашей епархии в размерах указанных для каждого 
священника, а всего в сумме 200.000 кч. (двести тысяч кч.)14.   

                                                   Вр[еменно] Управляющий Епархией   
                                                               Архимандрит Алексей.   

Помітки:15   

ДАЗО. Ф. 21. Оп. 9. Спр. 703. Арк. 34. Машинопис. Мова російська.  

№ 8  

Звернення настоятеля Православної парафії м. Хуста архімандрита 
Олексія (Кабалюка) і членів Православного комітету м. Хуста на адресу 
Міністерства Шкіл та Народної Освіти ЧСР в Празі і Крайового Управління 
Підкарпатської Русі в Ужгороді з викладенням організаційних питань 
будівництва Православної Церкви на території Підкарпатської Русі 
14 Див. цю ж справу. Арк. 44-45. (Список священиків Мукачівської Православної Єпархії, як додаток 
до зазначеного листа, також підписаний Тимчасово Управляючим Карпаторосійською Православною 
Єпархією архімандритом Олексієм (Кабалюком)).
15 Помітки зроблені чеською мовою.          
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та з вимогою заборонити архієпископу Савватію втручатися у справи 
Мукачівської Православної Єпархії.    

                                                                                       24 вересня 1931 р. 
                                                                                               м. Хуст.     

     В  МИНИСТЕРСТВО  ШКОЛ  И  НАРОДНОГО  ПРОСВЕЩЕНИЯ  
                               через Земский Уряд в Ужгороде.    

После революций и объявления в нашей республике Чехословакии 
свободы вероисповедания наша община вернулась к нашей прадедовской 
православной вере и в течение более 10 лет мы составляем православную 
общину, входящую в состав Карпаторусской Православной Епархии 
Мукачевской, находящейся под юрисдикцией Сербской Православной 
Церкви, как Церкви-Матери, принявшей нас под своё духовно-церковное 
водительство на основании исторических данных и взаимного соглашения 
Св[ятейшего] Архиерейского Синода и Правительства нашей Республики.   

Всецело подчиняясь сербской юрисдикции и делегатам Св[ятейшего] 
Архиерейского Синода Сербской Православной Церкви в наших 
церковных делах, ибо мы видим, что Сербская Церковь непоколебимо 
стоит за сохранение православных канонов, прилагает усилия для 
упрочения нашей организации и водворения среди нас истинного 
православия и даёт духовное воспитание и образование нашим юношам 
– кандидатам в священники нашей епархии, мы убедительно просим 
Министерство Школ и Народного Просвещения положить конец остаткам 
того церковного непорядка, который раздирал нашу епархию и наших 
верующих на разные лагери и служил источником всяких недовольств и 
нарушений законов, как церковных, так и гражданских.   

Чтобы окончательно водворить порядок в наших приходах и в 
нашей епархии, нужно, - и это мы просим, - чтобы Министерство Школ и 
Народного Просвещения сделало следующее: 1. Приняло по соглашению 
с Св[ятейшим] Архиерейским Синодом Сербской Православной Церкви 
УСТАВ нашей епархии, поданный в 1931 году16 с обязательным введением 

16 Мова йде про майбутній Статут Мукачівсько-Пряшівської Православної Єпархії. Статут 
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в устав следующих вопросов:  

А. Установление кафедры епархиального епископа в Мукачеве. 
Б. Образование викариатов в Хусте и Пряшеве,  
В. Объединение в одну епархию православных приходов в Карпатской 

Руси и в В[осточной] Словакии (Пряшевской Руси),  
Г. Установление официального языка епархии – русского книжного 

языка, 
Д. Богослужебный язык епархии должен быть церковнославянский, 
Е. Принятие содержания духовенства в некоторой части государством 

на себя, или в виде конгруа17, или в виде постоянной помощи для не имею-
щих права на конгруа, выдаваемой через Епархиальное Управление.     

2. Воспретило Арх[иепископу] Савватию вмешательство в дела на-
шей епархии, ибо его вмешательство постоянно вносит смуту в наш народ, 
даёт повод некоторым духовным лицам и верящим им мирянам нарушать 
церковные и государственные законы и уклоняться от несения своих обя-
занностей т.е. в общем порождает анархию.  

Мы знаем, что в 1926 г. и в 1931 г. были отданы распоряжения, в 
которых сказано было, что Арх[иепископу] Савватию воспрещается 
вмешиваться в дела Карпаторусской Православной Епархии Мукачевской, 
и мы желаем, чтобы Правительство заставило Арх[иепископа] Савватия 
эти распоряжения исполнять.  

3. Помогло бы Епархиальному Управлению во главе с нашим законным 
Епископом, назначенным Св[ятейшим] Архиерейским Синодом Сербской 
Православной Церкви устранить от приходов лишённых сана или воспре-
щённых в священнослужении священников, не желающих признавать за-
конную церковную юрисдикцию и вообще всех агитаторов Арх[иепископа] 
Савватия, как, например, Г. Кениза, И. Гангура, Н. Мадара и прочих назна-
чаемых и присылаемых Арх[иепископом] Савватием, которые не только не 
воспитывают народ, но развращают своих прихожан своей незаконной дея-
тельностью и демагогическими речами и выступлениями.   
Мукачівської Православної Єпархії був затверджений Урядом Чехословацької республіки ще в 1929 
році. (Див. Věstník Ministerstva školství a národní osvěty. Ročník XII. Praha, 1930. S. 34-62).  
17 Конгруа, (лат. pars congrua – частина, яка визначена угодою), сама нижча сума доходів священиків, 
що була гарантована законом або доплата від держави, якщо церковні доходи не забезпечували 
встановленого мінімуму. В ЧСР був прийнятий спеціальний закон про конгруа (22.06. 1926), оскільки 
церква не була відокремлена від держави, остання брала на себе матеріальне забезпечення духовних 
осіб. Дія зазначеного закону розповсюджувалась і на територію Підкарпатської Русі.    
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Село Хуст 24-IX-1931.          

Настоятель Православного прихода                      Подписи Православного
             Архимандрит Алексей                                        Комитета: 
                                                                                          В. Величко  
                                                                                          председатель18   
ДАЗО. Ф. 21. Оп. 9. Спр. 870. Арк. 31-31 зв. Машинопис. Мова 

російська19.  

Додатки

Фотокопії документів Державного архіву Закарпатської області, що 
висвітлюють діяльність архімандрита Олексія (Кабалюка) в 1920-1930-і рр. 
на території Підкарпатської Русі

                                                        

18 Далі йдуть підписи 8 членів Православного Комітету м. Хуста.  
19 Таке ж саме звернення до Міністерства Шкіл та Народної Освіти в Празі та Крайового Управління 
Підкарпатської Русі в Ужгороді від «Изского общежительного Свято-Николаевского монастыря» 
було прийнято 19 вересня 1931 року. Крім настоятеля монастиря зазначений документ був підписаний 
членами Монастирського Правління, до якого входив і архімандрит Олексій (Кабалюк). (Див. цю ж 
справу. Арк. 60-61).     
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25 липня 1929 р. Хуст. Лист Тимчасово Управляючого Карпаторуською Православною 
Єпархією архімандрита Олексія (Кабалюка) на адресу Крайового Управління Підкарпатської 
Русі в Ужгороді з проханням про виділення субвенції на курси для православних священиків 
в Хусті. ДАЗО. Ф. 21. Оп. 9. Спр. 78. Арк. 35. Машинопис. Мова російська.   

X I
ЕПАРХІЛЛЬНОЕ УІІРАВ/ІЕНІЕ ГІРАВОСЛАВНЬІМИ ЦЕРКВАМИ

ВЬ ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ И СЛОВАКШ.

ІСй і **2 9.Число
Г Хуоть мі 25-VII' ічіі9.

Предметі І^бввНЦІЯ курси
для овяшенниковь.Отпіп. II л число

І ОТІ* дня

Докладь аа У 1957/29.Приложснін

Вь Звмокій Урядь
ДЛЯ

Подкарпатской Руси

Ужгород*.
Прилагая при семь аа 1957/29 докладь о расходованіи денегь на кут**

си для священникові) бивнів оть 20-іая 1928 г. до 10 іврта 1929 г. г
результаті, каконихь І? священникові, видвршли испьгганіе аа 4 классаі
гикнааіи ^тіархіальное ^правленів просить о видач* новой субвенції ні
нони© курси для священникові, вь сумні 100.000 КЧ.Н& HOBU0 I^y’pCU для
свяшвштковь подали прошеніе болів 25 человікь,а потоьу и расхода бу-
дуть больше.
Епархіальное Управленіе просить не окавать вь скорійшвй видач* просн-
иой oyuvu такь-какь •лательно начать курси вь августі o.r.rfypcu ве
стш желательни и даже необходтни кбо какь покаааль опить невоаиожнс
оставлять беаь обрааованія,хотя би елементарнаго тіхь свящвнниковь,ко
торие били рукополояени раньте беаь образованія

і

і Вр. Управляючій
і

-@
14

dne га vii.ioi9
Г 087572. , te pfi'L
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№ 2

14 лютого 1930 р. с. Іза. Лист Тимчасово Управляючого Карпаторосійською Православ-
ною Єпархією архімандрита Олексія (Кабалюка) на адресу Президента Чехословацької ре-
спубліки Т.Г. Масарика з поздоровленням його з 80-річчям з дня народження і з проханням 
про надання допомоги в справі відкриття Православної духовної семінарії на території Під-

карпатської Русі. ДАЗО. Ф. 21. Оп. 9. Спр. 703. Арк. 17. Машинопис. Мова російська.    

ЕПАРХІАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНІЙ ПРАВОСЛАВНИМИ ЦЕРКВАМИ
ВТ» ПОДКАР1ІАТСКОЙ РУСИ И СЛОВАКІИ.

5bU іоЬО.ч» <»
І Ипа •» 14-II-Прядчягьі ІІрОИРНІв 0 ДВрЬ

на духовную оеиинарію.
Отвіт> на чисто

I K A N C E L A R
D0t» L0[i

ipRES^FJ
ПЩ'оіі

огь дня

INOR

J т4г- ;

Глубокочтимнй

господинь ?@57845=B0

Всю Вашу долгую и славную жизнь ВН,ГОСПОДИНЬ ПРЕЗИДЕНТІ,посвятили
народному благу,укріплені» вь людяхь чувства спреаедливости,расши-
ренію просвішенія и укріплені» культурности.Позвольте камь 8Ь ВЬІ-
соко-торяеотвенньгй день Вашего 80-ти літняго юбилея просить Вашей

помосш вь ділі созданія нами нашей духовной семинарік вь
Руои.Зта школа намь нужж для поднятія культурнаго уровкя и просві-
шенія нашего духовенства и народа по натурі очекь религіознаге.
9W шслимь оебі зту школу не только для духовнаго,но и для обшаго

развитія и образованія нашего духовенства.что отразится и на вірую-
шихь.Мн надіємся ,что Вапгь дарь позволить намь создать нашу фхов-
ную школу вь Вадгь юбилейшй годь.
Примите,Господинь Президенть,наши почтительшя поздравленія и наи-
лучшія пояюланія и прооимь вірить вь наше кь Вамь сожершеНное поч-
тв"іе и глубокую преданность.

. Временно Управляючій

Карпаторусской ^равоолавкой Ьпархіей
Архишндрить
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25 квітня 1930 р. с. Іза. Лист Тимчасово Управляючого Карпаторосійською Право-
славною Єпархією архімандрита Олексія (Кабалюка) на адресу Крайового Управління Під-
карпатської Русі в Ужгороді із списком православних священиків, що поступили на курси. 

ДАЗО. Ф. 21. Оп. 9. Спр. 78. Арк. 38. Машинопис. Мова російська.

я
Еііархіальное Упрлнленіе Кариаторусской ІІравосланной

Імілрхіи Муиаченской.
Иааі» ЗО. 25-1/— їв £0Число Г Дня

предмет 0 куроахь ялл 0ВЯЯвННМКОВЬ .
- I I I - а і 80

II -IY-20.V=VBV. ми число

ОП. дня

Вь ЗеискіЙ Уряхгь
для ПоднарпатскоЙ Гуси

Оогласно ваше»^ «еланію приводюгь ните спиоокь свяшекниковь,по:тупа-
V>I8EL на нурсь.І^ррсьі яелателько сдЬл&ть сь програмно* 4 к

_
іа:совь гин-

назіи.
Спиоокь овященниковь:

1. Арх. Боголііть Церковникь
2. іер. Савва Аидранко
3.свял. Іоаннь Бабинець
4. - Іоаннь Бабичь

Василій Бокяко
Іоаннь Ьоднарь

І/кхаиль іангургь
Владимир* Г^игорчакь9 іер. Серефімь Гайналя

10 свян. Іоаннь Ле&кь
11 —12.іер. Никанорь Ланко
ІЗ - Іоаннь И.вакясь
14.свяа. Василій гіраило
15. — Іоаннь «риніалу

Іоаннь причіа-туіоаннь ^ричралу
16 іер. Веньямині» Керечанинь
19.— Сергій карушка
20 овяш. Ваоилій гіесухь
21 — Георгій Нооа
22 іер. Викентій С£ось
23 свящ. Георгій Плиско
24 — Дмигрій Савинець
25 — Николай Салейчукь- Илья Семеди
27,—Михаиль Стойко
28.іер.Саваатій Керечаникь

5. -
6. -
7.
8.

Іоаннь Долиничь

Георг.
Шеменя16
Аадраим17

26

Вр. Уп, аидяюЦІІ
Карпаторуоокой Православно* йпа. хіей

Архюандрить
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Резюме
Вперше повністю мовою оригіналу публікуються деякі документи 

Державного архіву Закарпатської області, що висвітлюють діяльність архі-
мандрита Олексія (Олександра Кабалюка) в 1920-1930-і роки на території 
Підкарпатської Русі. 

Ключові слова: публікація, архівні документи, архімандрит Олексій, 
Підкарпатська Русь.    

Summary
For the first time completely in the original language, some documents 

of the State Archives of the Transcarpathia Region are published that cover the 
activities of Archimandrite Alexei (Alexander Kabalyuk) in the 1920s – 1930s on 
the territory of Subcarpathian Rus.    

Key words: publication, archival documents, Archimandrite Alexei, 
Subcarpathian Rus. 
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Василь Міщанин,

Ужгород

Висвітлення питань релігії і церкви 
в комуністичній пресі Закарпаття 1944 – початку 1950-х рр.

Релігійна політика радянської держави стосовно церкви на Закарпатті 
об’єктивно досліджується лише із здобуттям Україною незалежності, 
коли стало можливим відійти від догми комуністичної ідеології. Інтерес 
до історії церкви радянського часу й останнім часом викликає чималий 
інтерес у дослідників. 3-4 жовтня 2015 р. в м. Мукачеві було проведено 
міжнародну наукову конференцію до 1000-ліття давньоруського чернецтва 
на Афоні «Малий Афон» – монастирі та чернецтво на Закарпатті: традиції 
та сучасність». Матеріали конференції, до-речі, опубліковані в четвертому 
номері «Наукових записок Богословсько-історичного центру ім. В. 
Проніна»1.  Кілька учасників конференції обрали темою своїх доповідей 
окремі питання становища церкви в радянський період2, біографічні до-
слідження подвижників православ’я, через призму життя яких прослідко-
вуються державно-церковні відносини радянського періоду3.

Для висвітлення теми дослідження нами опрацьовано матеріали 
двох обласних газет «Закарпатська правда» та «Советское Закарпатье». 
Слід відзначити, що питання релігії і церкви «сталінського» періоду 
значно слабше представлено на шпальтах обласних газет, на відміну від 
«хрущовського» періоду де антицерковна та антирелігійна проблематика 
присутня майже в кожному газетному номері. Тому головними 
труднощами при підготовці доповіді став збір не чисельного матеріалу.

Хоча в період НРЗУ (1944-1945 рр.) релігійна проблематика в 

1 Наукові записки богословсько-історичного науково-дослідного центру імені Василія (Проніна) №4. 
– Ужгород: Карпати, 2015. – 691 с.
2 Кічера В. Одноразовий облік радянською владою храмів православних громад Закарпаття (поч. 
1960-х рр.) // Наукові записки БІНДЦ №4. – Ужгород: Карпати, 2015. – С. 258-270; Міщанин В. 
Антирелігійна і атеїстична пропаганда на Закарпатті в постсталінське десятиліття // Наукові записки 
БІНДЦ №4. – Ужгород: Карпати, 2015. – С. 339-361.
3 Роман В. Подвижники Православної церкви на Закарпатті: уродженці с. Осій Іршавського району 
// // Наукові записки БІНДЦ №4. – Ужгород: Карпати, 2015. – С. 452-459; Світлинець А. Іеромонах 
Гермоген (Скунзяк) – будівничий православ’я на Закарпатті // Наукові записки БІНДЦ №4. – Ужгород: 
Карпати, 2015. – С.  460-480.



178 Наукові записки БІНДЦ №5, 2018

«Закарпатській правді» все ж представлена. У кількох її номерах (3, 5, 7, 10 
січня 1945 р.)4 надруковано лист члена делегації православного духівництва 
та мирян І. Кополовича про перебування в Москві в першій половині 
грудня 1944 р. «з проханням про включення Мукачівського єпископства 
до юрисдикції Руської Православної Церкви» з промовистою назвою ««В 
країні чудес» (Подорож до Москви)». «Як відомо, Православна церква на 
Закарпатській Україні існувала під керівництвом Сербської православної 
патріархії, знаходилася під її юрисдикцією до цього часу. – Відзначав 
І.Кополович. – Тепер же, коли наша Батьківщина стала вільною і коли 
наш народ виявив прагнення – приєднатися до Радянської України та 
Радянського Союзу православні вирішили зв’язати свою долю з долею всіх 
православних християн СРСР»5. 

Подала розширену інформацію «Закарпатська правда» і про 
Помісний Собор Руської Православної Церкви (31 січня – 2 лютого 1945 
р.) на якому відбулися вибори Патріарха Московського и всія Русі (обрано  
патріархом Алексія) та прийнято Положення з управління Православною 
Руською Церквою6. Від імені уряду Союзу РСР з вітальним словом висту-
пив голова Ради в справах російської православної церкви при раді на-
родних комісарів Союзу РСР Г.Г. Карпов. Оприлюднила газета і звернення 
Собору до керівництва Радянського Союзу7.

Помістила «Закарпатська правда» й стислу інформацію ТАРС про 
перебування делегації греко-католицької церкви в Москві на прийомі у 
Голови Ради в справах релігійних культів при РНК СРСР І. Полянського 
де було піднято багато питань «стосовно правового становища церкви»8. 
Щодо державно-церковних відносин передрукованих «Закарпатською 
правдою» виділимо й коротку інформацію про розмову Й. Сталіна із за-
ступником Католикоса всіх армян архієпископом Георгом Чеорекчян9. 

4 Кополович І. В країні чудес (Подорож до Москви) // Закарпатська правда. – 1945. – 3 січня. – С. 2; 
Там само. – 5 січня. – С. 3; Там само. – 7 січня. – С. 3; Там само. – 10 січня. – С. 3.
5 Кополович І. В країні чудес (Подорож до Москви) // Закарпатська правда. – 1945. – 3 січня. – С. 2.
6 О Поместном Соборе Русской Православной Церкви // Закарпатська правда. – 1945. – 16 лютого. – С. 4. 
7 Обращение Поместного Собора Русской Православной Церкви к Правительству Союза ССР // 
Закарпатська правда. – 1945. – 16 лютого. – С. 4.
8 Пребывание в Москве делегации греко-католическй (униатскй) церкви // Закарпатська правда. – 
1945. – 10 січня. – С. 4.
9 Беседа И.В. Сталина с заместителем Католикоса всех армян архиепископом Георгом Чеорекчян // 
Закарпатська правда. – 1945. – 20 квітня. – С. 1. 
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Долучилася «Закарпатська правда» і до публікації офіційних 

документів НРЗУ. Нею оприлюднена «Постанова Народної Ради 
Закарпатської України про вільну зміну релігії», за якою «кожному 
повнолітньому громадянинові Закарпатської України надається право 
вільно змінити свою релігію, або вийти з числа віруючих зовсім і зістатися 
без віросповідання»10. Окремою статтею газета розтлумачувала необхід-
ність цієї постанови: «Цим актом кладеться край ще одній несправедли-
вості, коли широкі маси православних українців довгий час були гонимі 
і притискувані як з боку мадярського уряду, так і з боку окремих служи-
телів греко-католицької церкви, які ревносно підтримували політику ма-
дярського уряду»11. Про «окремих служителів греко-католицької церкви» 
комуністична газета публікувала й окремі статті місцевих вірників, та гнів-
ні коментарі редакції з цього приводу12.

Із створенням Закарпатської області комуністична періодична преса 
цілковито оминає релігійно-церковну проблематику. Із публікацій 
церковної проблематики (з великою натяжкою) можемо назвати хіба що 
інформацію про «найбільший в Європі дзвін» «Цар-колокол»  в рамках 
відзначення 800-річчя Москви13.  

В умовах напруження міжнародної ситуації по завершенні Другої 
світової війни («зміцнення соціалізму і послаблення капіталізму»), початку 
гонки озброєнь з’являються статті комуністичних ідеологів направлені проти 
Ватикану14. Так, В. Белоусов приходить до висновку, що «Соціалістичне пере-
творення Закарпаття, величезний розмах роботи по ліквідації культурної від-
сталості трудящих, посилення природничо-наукової пропаганди допоможуть 
трудящим Закарпаття уяснити реакційну роль католицької та уніатської цер-

10 Постанова Народної Ради Закарпатської України про вільну зміну релігії // Закарпатська правда. – 
25 березня. – С. 2. 
11 В інтересах народу // Закарпатська правда. – 25 березня. – С. 2. 
12 Інкулинець Ю., Кость Й., Манкулич А. Лиходій в греко-католицькій рясі // Закарпатська правда. – 
1945. – 20 квітня. – С. 3.
13 «Цар-колокол» // Закарпатська правда. – 1947. – 1 червня. – С. 8.
14 Белоусов В. Ватікан на службі американських імперіалістів // Закарпатська правда. – 1948. – 24 
квітня. – С. 3-4; Москвін Л. Ватікан на службі Уолл-стріту // Закарпатська правда. – 1950. – 7 липня. 
– С. 4.; Тессельман І. Ватікан на службі американського імперіалізму // Закарпатська правда. – 1951. 
– 20 липня. – С. 3-4; Криниченко Я. Ватікан на службі паліїв війни // Закарпатська правда. – 1951. – 2 
жовтня. – С. 3; Карманський П. Ватікан – натхненник мракобісся і світової реакції // Закарпатська 
правда. – 1952. – 11 грудня. – С. 4; 12 грудня. – С. 4; 13 грудня – С. 3; 17 грудня. – С. 3; 18 грудня. – С. 
3; 20 грудня. – С. 3.
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кви, допоможуть їм звільнитися від  тенет католицизмі і стати на шлях наукового 
світогляду»15. Його доповнює  В. Чумаченко: «Мільйони трудівників – католиків і 
не католиків не тільки Радянського Союзу і країн народної демократії, але й капі-
талістичних країн, бачать, що Ватікан є знаряддям фашизму, знаряддям імпері-
алістичної реакції, і зуміють приборкати паліїв війни»16.

У рубриці «Критика та бібліографія» опублікували рецензію на 
книгу М. Шейнмана «Ватікан у другій світовій війні», в якій розвінчувалась 
«реакційна діяльність» Ватікану17 . 

Чіткі інструкції, в тому числі й через пресу, отримували й агітатори 
та пропагандисти: «Не можна миритися з такими фактами, коли партійні 
організації не цікавляться та ідейним рівнем агітаційної роботи. Часто 
через це агітатори , не відчуваючи контролю і допомоги, зводять свою 
роботу до читки газет або простого переказу змісту газетних статей. 
Партійні організації не націлюють агітаторів на викриття ворожих дій 
куркулів, уніатського духівництва і їх агентури»18.

Велику роль бесіді, як засобу впливу на маси відводить Г. Григоренко 
в статті «Бесіда – основне в агітації». Як приклад наводить факт, що коли 
у Вишкові пройшовся циклон з пилюкою, то «служителі релігії всіх 
віросповідань підняли галас про настання кінця світу», але агітатори 
с. Вишково (кер. Таран), «в цьому вбачили, що релігійні служителі 
використовуючи незрозуміле для багатьох явище природи, намагаються 
згасити полум’яну боротьбу селян за високі врожаї». Розробивши цикл 
на наукові теми бесід агітколектив паралізував «старання релігійників»19.

Проте, на думку атеїста В. Белоусова «пережитки капитализма и 
особенно религиозные предрассудки далеко еще не преодолены и не 
изжиты у всех советских людей», а «исчерпывающие научные ответы на 
эти вопросы дали только класики марксизма-ленинизма – Маркс, Енгельс, 
Ленин и Сталин»20.

15 Белоусов В. Ватікан на службі американських імперіалістів // Закарпатська правда. – 1948. – 24 
квітня. – С. 4.
16 Чумаченко В. Ватікан – знаряддя імперіалістичної реакції // Закарпатська правда. – 1949. – 7 вересня. – С. 4.
17 Литвиг І. Книга, яка викриває зв›язки Ватікану з фашизмом // Закарпатська правда. – 1952. – С. 3.
18 Повсякденно вести політичну агітацію // Закарпатська правда. – 1948. – 14 травня. – С. 1.
19 Григоренко Г. Бесіда – основне в агітації. Нотатки про агітаційно-масову роботу на селі // 
Закарпатська правда. – 1948. – 15 червня. – С. 2.
20 Белоусов В. О религиозных пережитках и путях их преодоления // Советское Закарпатье. – 1948. – 
26 августа. – С. 3.
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Для учасників обласної наради працівників лекційної пропаганди, яка 

відбулася 28-29 серпня 1948 р. за участі керівників окружних лекторських 
груп і сільських лекторіїв, завідувачі окр. і міськвідділами культурно-
освітньої роботи читалась лекція «Марксизм-ленінізм  про релігію»21. Зміст 
цієї, як і більшості подібних їй лекцій зводилася в підсумку до пропаганди 
атеїстичних ідей: «Релігія – одна із найпоширеніших і разом з тим одна з 
найстаріших експлуататорських ідеологій в людському суспільстві»22. Так, 
обласна газета «Советское Закарпатье» надрукувала серію статей Я. Галана 
«Новое евангелие папы»23

 «Закарпатська правда» на своїх шпальтах поміщала статті дійсного 
члена українського товариства поширення політичних та наукових знань 
В. Севбо: «Боротьба астрономії з релігією за науковий світогляд»24, «Чи був 
початок і чи буде кінець світу?»25 (як відповідь на запитання комсомольсько-
молодіжної бригади П. Котлара та начальника цеху заводу «Перемога» 
С. Горзо). На лекційне бюро обкому і Закарпатську філію Українського 
товариства з поширення політичних і наукових знань покладалась 
важливі обов’язки з надання допомоги окружним лекторським групам, 
навчальним закладам, лекторам на місцях26.

У 1949 році – році ліквідації радянською владою греко-католицької 
церкви на Закарпатті «Закарпатська правда» надрукувала статтю І. 
Андрашка в якій підсумовувалось, що ця церква «була і залишається 
найзапеклішим ворогом комунізму і радянської держави, проповідником 
низькопоклонства перед загниваючою культурою буржуазного заходу» 27. 
Інший радянський дослідник В. Білоусов стверджував, що за вказівками 
Ватикану на Закарпатті створювалися різні товариства метою яких було 
«затемняти свідомість народу, насаджувати в широких масах попівське 
мракобісся». До них він відносив «Общество им. Духновича», яким керу-
21 Обласна нарада працівників лекційної пропаганди // Закарпатська правда. – 1948. – 31 серпня. – С. 3.
22 Косенко Я. Діалектичний матеріалізм – філософська основа пролетарського атеїзму // Закарпатська 
правда. – 1948. – 5 вересня. – С. 3.
23 Галан Я. Новое евангелие папы // Советское Закарпатье. – 1948. – 27 февраля. – С. 3; 1 марта. – С. 3. 
24 Севбо В. Боротьба астрономії з релігією за науковий світогляд // Закарпатська правда. – 1948. – 14 
листопада. – С. 3.
25 Севбо В. Чи був початок і чи буде кінець світу? // Закарпатська правда. – 1949. – 27 листопада. – С. 3.
26 Дзюба М. Неустанно улучать и развивать пропаганду естественно-научных знаний // Советское 
Закарпатье. – 1948. – 27 августа. – С. 2. 
27 Андрашко І. Уніатська церква – ідеологічний і політичний посібник угорсько-німецьких окупантів 
// Закарпатська правда. – 1949. – 6 квітня. – С.2-3.
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вав «фашистсвующий піп Фенцик», «Просвіта», якою «фактично керував 
вірний пес папи і Гітлера уніатський священик А. Волошин»28.

Своє бачення політико-релігійних процесів на Підкарпатській Русі 
1920-1930 рр. та власну оцінку церковних, громадських, культурних діячів 
подає Я. Чубуков у розлогій статті «Кати у сутанах» (3, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 19 
і 20 вересня 1950 р.).

Таким чином, можемо стверджувати, що обласна преса Закарпаття 
у 1944 на початку 1950-х років в основному притримувалась законодавства 
радянської держави про відокремлення держави від церкви. Виключенням 
стало хіба-що висвітлення (в січні 1945 р.) візиту делегації православного 
духовенства Закарпаття в Москву в грудні 1944 р. Чимало номерів 
«Закарпатської правди» помістили статті комуністичних ідеологів 
у «викритті реакційної ролі Ватикану», розпочинається пропаганда 
«природничо-наукових» знань, боротьба з релігійними пережитками. 

Резюме 
У статті автор вказує, що релігійна політика радянської держави 

стосовно церкви на Закарпатті стала можливою об’єктивно досліджується 
лише із здобуттям Україною незалежності. Це відбулося завдяки мож-
ливості працювати з архівними документами, доступ до яких був обме-
женим, появою нового покоління науковців, які зуміли відійти від догм 
комуністичної ідеології.

Відзначається й активність керівництва Мукачівської єпархії УПЦ (та 
особисто владики Феодора) з благословення якого у 2008 р. Богословсько-
історичний центру ім. В. Проніна (директор Ю. Данилець). Результатом 
спільної співпраці церковних та світських дослідників Мукачівською 
єпархією проведено ряд конференцій матеріали яких опубліковані в 
номерах «Наукових записок Богословсько-історичного центру ім. В. 
Проніна».  Дослідників цікавлять окремі питання становища церкви в 
радянський період, біографічні дослідження подвижників православ’я, 
через призму життя яких прослідковуються державно-церковні відносини 
радянського періоду.

Джерельною базою статті стали матеріали обласних газет 

28 Білоусов В. Реакційна роль уніатської церкви на Закарпатті // Закарпатська правда. – 1950. – 22 
серпня. – С. 4.
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«Закарпатська правда» та «Советское Закарпатье». Відзначається, 
що питання релігії і церкви «сталінського» періоду значно слабше 
представлено на шпальтах обласних газет, на відміну від «хрущовського» 
періоду де антицерковна та антирелігійна проблематика присутня майже 
в кожному газетному номері. Зрозуміло, що матеріали, які публікувалися 
у комуністичній пресі мали пройти серйозну ідеологічну цензуру. В 
період Закарпатської України (1944-1945 рр.) релігійна проблематика в 
«Закарпатській правді» представлена публікацією листа члена делегації 
православного духівництва та мирян І.Кополовича про перебування в 
Москві в першій половині грудня 1944 р. «з проханням про включення 
Мукачівського єпископства до юрисдикції Руської Православної Церкви»,  
розширеною інформацією про Помісний Собор Руської Православної 
Церкви (31 січня – 2 лютого 1945 р.) на якому відбулися вибори Патріарха 
Московського і всія Русі, офіційних документів НРЗУ стосовно церковної 
політики тощо. 

Із створенням Закарпатської області комуністична періодична 
преса цілковито оминає релігійно-церковну проблематику. В умовах 
напруження міжнародної ситуації по завершенні Другої світової війни 
в пресі з’являються статті комуністичних ідеологів направлені проти 
Ватикану, інструкції пропагандистам і агітаторам з атеїстичного виховання.

Ключові слова: преса, Закарпаття, «Закарпатська правда», релігія, 
церква. 

Summary
In the article, the author points out that the religious policy of the Soviet 

state in relation to the Church in Transcarpathia became objectively possible 
only with the achievement of Ukraine’s independence. This was due to the abil-
ity to work with archival documents, access to which was limited, the emer-
gence of a new generation of scholars who managed to move away from the 
dogmas of communist ideology.

There is also pointed out the activity of the leadership of Mukachevo dio-
cese of the UOC (and personally, the lord of Theodore), whose blessing in 2008 
was created the Theological and Historical Center named after V. Pronin (di-
rector Yu. Danilets). The result of the joint collaboration of church and secular 
researchers in Mukachevo diocese was a series of conferences, the materials of 
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which were published in the rooms of “Scientific Notes of the Theological and 
Historical Center of V. Pronin”. Researchers are interested in separate issues 
of the position of the church in the Soviet period, biographical studies of the 
ascetics of Orthodoxy, through the prism of which are traced the state-church 
relations of the Soviet period.

The source of the article were the materials of the regional newspapers 
Zakarpatska Pravda and Sovetskoye Zakarpattya. It is noted that the issue 
of religion and the Church of the “Stalinist” period is much less represented 
on the pages of regional newspapers, in contrast to the “Khrushchev” period 
where anti-church and anti-religious issues are present in almost every news-
paper issue. It is clear that the materials published in the communist press were 
to undergo a serious ideological censorship. In the period of Transcarpathian 
Ukraine (1944-1945), religious issues in the Transcarpathian truth are presented 
by the publication of a letter from a member of the delegation of the Orthodox 
clergy and the laity I.Kopolovych about his stay in Moscow in the first half of 
December 1944 “with the request to include the Mukachevo bishopric in ju-
risdiction of the Russian Orthodox Church “, an expanded information on the 
Local Council of the Russian Orthodox Church (January 31 - February 2, 1945), 
in which the elections of the Patriarch of Moscow and All Russia took place, the 
official documents of the NRZU concerning the Church policy, etc.

With the creation of Transcarpathian region, the communist periodic press 
totally ignores religious-church issues. In the context of the tensions in the 
international situation at the end of the Second World War, articles of communist 
ideologists directed against the Vatican, instructions to propagandists and 
agitators of atheistic education appear in the press.

Key words: press, Transcarpathia, «Transcarpathian truth», religion, 
church.
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Монич Олександр, протоієрей,

Мукачево

Кричівський Хрестовоздвиженський монастир у XVIII столітті

Перша половина XVIII століття для церковного Марамороша 
виявилася визначальною. Православ’я фактично згасало, його останні 
борці відходили у інший світ, а велика кількість православного духовенства 
розділилася як етнічно (румунська та українська група), так і світоглядно.

Незважаючи на унійну боротьбу останніх Мараморошських владик 
Іосифа та Досифея1, більшість тамтешнього кліру опинилася під Еґером. 
Священство приймало унію з різних причин. Приналежність до цього 
статусу давала їм соціальні привілеї, матеріальну вигоду, інші ставали в 
лави нової релігії через побоювання гонінь та знущань від влади. В того-
часному комітаті Мараморош православного священства було настільки 
багато, що унійний єпископ Генадій Бізанцій іноді на одній парафії одних 
призначав парохом, других дяком, третіх церковником, а у більших містах 
назначав ще й «сотрудника»2. Не зважаючи на те, що в православних мона-
стирях залишалася мала кількість ченців, окремі з них володіли статусом 
«військово-охоронних»3. 

Попри серйозні місіонерські суперечки Бізанція з єпископом 
Досифеєм щодо впровадження унії в першій чверті XVIII століття, про що 
було відомо і віденській канцелярії королівського радника4, нова релігія 
завойовувала населення. Конфронтація маніпулятивних та інтелектуаль-
1 Див.: 27 липня 1733 р., Мукачево. Звернення Генерального вікарія Мукачівської греко-католицької 
єпархії Сімеона Ольшавського до церковного кліру Мукачівської греко-католицької єпархії стосовно 
заборони православному єпископу Досіфею Феодоровичу Угольському висвячувати у сан священика 
духовних осіб на території Марамороського комітату. – Державний архів Закарпатської області (далі – 
ДАЗО). – Ф. 151. – Оп. 1. – Спр. 510. – На 1 арк. // Мукачівська Греко-Католицька єпархія. Документи. 
– Editura Muzeului Sătmărean. – Т. II. – Satu Mare, 2012. – С. 42-43.
2 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Нариси історії Церкви Закарпаття. Серія ІІ. – «Записки ЧСВВ». – Секція 
І. – Том І: Єрархічне оформлення. Видання друге. – Рим–Львів: Видавництво Отців Василіан 
«Місіонер», 1997. – С. 74.
3 ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 5. – Спр. 37. Охоронний лист русинському Углянському монастирю 
Мараморощини, підписаний полковником Федеріком Самуелом, командиром імперського полку 
(08.12.1685 г.). – На 1 арк.
4 ДАЗО. – Ф. 151. – Оп. 1. – Спр. 312. Жалоба Мукачевского епископа Геннадия Бизанци канцелярии 
королевского совета в Вене на Мараморошского правительственного епископа Доротея за его 
вмешательство в дела униатской Церкви Мараморошской жупы (27 августа 1720 г.). – На 2 арк.
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них сил була звичайно на боці унії. Ортодоксальне духовенство було слабо 
освіченим і мало грамотним5. В противагу цьому, наприклад, головний 
унійний архіпресвітер Мараморошської жупи у 1729 році мав на руках 
навіть єзуїтські «інструкції» ректора ієзуїтського коледжу Фітнер Адама 
щодо ведення «місіонерської» роботи6. У фондах ДАЗО, датований 15 лип-
ня 1717 року, є збережений унікальний «Протокол» засідання професорів 
богословського факультету Сорбонського університету про розробку умов 
для об’єднання Православної Церкви з католицькою7, про який безпе-
речно знали творці унії, і він теж був в арсеналі ідеологів нової Церкви. 
Єпископ Генадій (Бізанцій) в серпні-грудні 1721 року проводить так звані 
«унійні подорожі»8 по Мараморощині, які підтримав і «Апостольський 
Престол»9. Як результат, у 1723 році з центром у Сиготі10 був створений 
«Марамороський вікаріат з власною консисторією»11. Першим його 
вікарієм стає Прокопій (Годемарський) з ЧСВВ12. З часом Мукачівський 
єпископ Андрій (Бачинський)13 створив ще два вікаріати: Сатмарський 

5 Теж ж стосувалося і унійного духовенства на його початках. Відомо, що за часів унійних єпископів 
Ольшавського та Бачинського щорічно клірики єпархії висилалися на студії до Європи, зокрема 
духовних закладів Тернави, Еґеру. Коли ж був відкритий у Відні «Барбареум» – центральна семінарія 
для русинів, то до нього Мукачівська єпархія щорічно висилала по 13 кліриків. Див.: Волошин 
А.І. Вибрані твори / Упорядкування, вступна стаття та примітки О.В. Мишанича. – Ужгород: ВАТ 
Видавництво «Закарпаття», 2002. – 528 с., іл.
6 ДАЗО. – Ф. 151. – Оп. 1. – Спр. 440. Інструкція ректора ієзуїтського коледжу Фітнер Адама головному 
уніатському архіпресвітеру Марамороської жупи (02.02.1729 г.). – На 1 арк.
7 ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 1. – Спр. 35. Протокол засідання професорів богословського факультету 
Сорбонського університету про розробку умов для об’єднання Православної Церкви з католицькою 
(15.07.1717 г.). – На 5 арк.
8 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказана праця. – Т. I. – С. 72.
9 Дулишкович Іоанн, отець. Историческія черты Угро-Русскихъ. – Тетрадь III. – Унгваръ, 1877. – С. 
61-65; Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Нариси історії Церкви Закарпаття. Серія ІІ. – «Записки ЧСВВ». 
– Секція І. – Том ІІ: Внутрішня історія. Видання друге. – Рим–Львів: Видавництво Отців Василіан 
«Місіонер», 1997. – С. 17.
10 Дет. див: Bálogh Mihály. A máramarosi görög szertartású orosz egyház és vicariátus történelme. – 
Ungvár: Unió Könyvnyomda, 1909. Old. 28; Baran Alexander. Eparchia Maramorosiensis eiusque Unio. 
Ed. 2. Romae: PP. [Series II. «Analecta OSBM» Sectio I]. Basiliani, 1962. – P. 79-80. Цит. по: Фенич В. 
«Ахіллесова п’ята» греко-католиків: румунський єпископ Олексій Повчі (1753-1816-1831) і перші два 
поділи Мукачівської єпархії // Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність. Satu Mare, 26-28 
februarie 2016. – Editura Muzeului Sătmărean. – Satu Mare, 2016. – C. 61.
11 Бенько Н. До питання про міжконфесійні відносини на Закарпатті XIII-XVIII ст. // Науковий Збірник 
Закарпатського краєзнавчого музею. – Випуск №1. – Ужгород: Видавництво «Карпати», 1995. – С. 32.
12 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказана праця. – Т. I. – С. 74-75.
13 Єпископ Андрій (Бачинський) (14.11.1732-19.12.1809) – церковний греко-католицький діяч, 
публіцист, просвітитель. Мукачівський єпископ у 1772-1809 роках. Дет. про нього див: Баран О. 
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(1776) з центром у Великому Каролі (угор. Nagy Karoly, рум. Carei Mare) і 
Кошицький / Пряшівський (1787) з центром у Кошицях, а від 1792 року у 
Пряшеві14. Через десять років, зі смертю православного владики Досифея 
у 1733 році15 закінчилася і Мараморошська ієрархія. 

Таким чином de jure після 1723 року у всьому Марамороші була 
впроваджена унія, результатом чого стало те, унійне духовенство почало 
заселятися в православні храми та монастирі. 

Звичайно якогось окремого акту чи то наказу Мукачівських унійних 
єпископів або ж імператора про перехід тої чи іншої обителі або ж храму 
до унії не було. Обителі так само, як і парафії приймали унію поступово 
і непомітно для себе ж самих. Переуступлення юрисдикції відбувалося 
плавно, без агресії, хоча без свідомого розуміння справи і ентузіазму. Цьому 
сприяли всілякі заохочення передусім духовенства у вигляді коштів, землі, 
зміни соціального статусу та інше. Зі смертю єпископату, духовенство не 
могло протистояти перш за все владі державній, а за нею і церковній, яка 
мала сильну підтримку від першої. 

У такому вирії подій опинився і Кричівський монастир. Окремо 
зафіксованої дати переуступлення обителі унійному керівництву немає, але 
вже в 1712 році через десять років від складеного заповіту ігумена Петронія 
у справі під назвою «Решение Мукачевского епископа об уригулировании 
службы священиков церковного прихода с. Кричева Алексия и Тимофея» 
вже стоїть підпис унійного єпископа Бізанція16. Отже, навіть ще при жит-
ті владики Досифея Феодоровича окремі парафії, по крайній мірі юри-
дично, були підвласні Мукачівському унійному єпископу. Безпосередній, 
персональний портрет єпископа Генадія в дослідженнях та архівних доку-
ментах характеризується по різному. Наприклад, після того, як граф Ла-
сло Адам Ердеді, який тоді займав Ягерську кафедру, жалівся в 1715 році 
Єпископ Андрей Бачинський і церковне відродження на Закарпатті. – Йорктон: Саск, 1963. – 63 с.; 
Данилюк Д. Наукова і освітньо-культурна діяльність духовенства Закарпаття XVII-XIX ст. // Важливі 
віхи в історії Мукачівської греко-католицької єпархії. – Ужгород: Патент, 1998; Задорожний І. 
Єпископ Андрій Бачинський в епістолярній спадщині: До 270-річчя від дня народження / УжДУ; НДІ 
карпатознавства. – Мукачево: Карпат. вежа, 2002. – 64 с.; Шлепецький А. Мукачівський єпископ А. 
Ф. Бачинський та його послання // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. – Т. 
III. – Пряшів, 1967. – C. 223-241.
14 Фенич В. «Ахіллесова п’ята» греко-католиків:.. – C. 61.
15 Жаткович Ю. Епископы Мараморошские // Листок. – № 21. – Год VII. – 1 ноября. – Унгваръ, 1891. 
– С. 244.
16 ДАЗО. – Ф. 151. – Оп. 1. – Спр. 231. – Арк. 2.
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примасу і конгрегації кардиналів про «соблазни, відступлення і ніби то 
розбрат» Бізанція, примас відразу тимчасово знімає єпископа Генадія17. 
Отже, Бізанцій у свій час мав значні персональні проблеми зі своїм керів-
ництвом. К. Месарош, пише, що Бізанці був «цинічною людиною»18, а В. 
Фенич вважає, що Мараморошський вікаріат, був створений як «синеку-
ра» за лояльність Мукачівському унійному єпископу Бізанцію19. 

Перед своїм переступленням до унійної ієрархії станом на першу 
чверть XVIII століття Кричівська обитель в церковному житті Марамороша 
майже ніде не фігурує. Свідченням цього є наприклад засідання 
Углянського собору 1716 року на якому вибирали архімандрита з цього ж 
монастиря. У списку присутніх духовних осіб, ігумен або ж ченці Кричева 
– не згадуються20. Проте, Кричівський монастир обширно згадується в 
1714-1720 роках у зв’язку зі сльозоточінням ікон Пресвятої Богородиці, які 
були в храмі обителі. 

Згідно «Списанія» в храмі Кричівської обителі чотири тижні плакала 
ікона Пресвятої Богородиці, яку архімандрит, а також «титулярний» 
єпископ Мукачівського монастиря, якого фінансував примас Угорщини21 
Іосиф Годермарський22, у 1714 чи 1715 роках відніс до Егеру23. Після 
взяття цієї ікони в храмі обителі, після татар24 знову плакала вже інша 
17 Див.: ДАЗО. – Ф. 151. – Оп. 1. – Спр. 256. Циркуляр примаса Угорщини про тимчасове зняття з 
посади генерального вікарія Мукачівської єпархії Георгія Генадія Бізанці до вияснення обставин та 
призначення нового єпископа (19.01.1715 г.). – На 2 арк; ДАЗО. – Ф. 151. – Оп. 1. – Спр. 258. Лист 
Егерського єпископа Ердеві Габріела Антонія про призначення Георгія Генадія Бізанці генеральним 
вікарієм (20.04.1715 г.). – На 3 арк.
18 Mészáros K. A magyarországi oroszok törtenete. – Pest, 1850. – P. 114; Цит. по: Василий (Пронин), 
архимандрит. История Православной Церкви на Закарпатье. Кандидатская работа архимандрита 
Василия (Пронина) «История Мукачевской епархии (с древнейших времен до Первой Мировой войны 
1914 года)». – Свято-Николаевский Мукачевский монастырь. – ОРП «Φιλοκαλια», 2005. – С. 302.
19 Фенич В. «Ахіллесова п’ята» греко-католиків:.. – C. 61.
20 ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 1. – Спр. 32. Протоколы заседания Углянського собора об избрании 
архимандрита (1716 г.). – На 1 арк.
21 ДАЗО. – Ф. 151. – Оп. 1. – Спр. 259. Передача коштів примасом Угорщини Мукачівському єпископу 
Іоану Йосифу Годемарському на поточний рік (19.09.1715 г.). – На 1 арк.
22 Мається на увазі Іоан Йосиф Годемарський (Hodemarmarszky Joannes Josefus) Мукачівський 
уніатський єпископ (1706-1716), але, не будучи висвяченим, був змушений відмовитися від звання 
єпископа. Внаслідок цього королівським рішенням одержав посаду ігумена. Помер у 1728 році і 
похований у кафедральній крипті храму Мукачівського Миколаївського монастиря.
23 Éгер (угор. Eger) – місто на півночі Угорщини, у південних схилів гірських масивів Бюкк і Матра, 
адміністративний центр медье Хевеш. Центр католицької архієпархії.
24 Мова йде про 1717/1718 роки, «коли в Марамороші з’явилася 20-ти тисячна татарська орда. З ясиром 
вона проходила біля Хуста. Вона не відважилася напасти на Хустський замок, а з награбованою 
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ікона Пресвятої Богородиці. На відміну від першої ікони, друга ікона 
була віднесена єпископом Досифеєм до каплиці Хустського замку. Все 
це відбувалося при настоятелі обителі Феофилі Стойка і коменданті 
Хустського замку, Куклендері25,26. 

Ця історія настільки набула резонансу, що 19 жовтня 1719 року 
унійне керівництво провело окреме слідство над тим, як у храмі «руських» 
монахів біля села Кричева в Марамороші був виявлений плач ікони 
Пречистої Діви Mapiї27. Михало Лучкай у третьому томі «Historia car-
pato-rutenorum» наводить протокол опитування духовних лиць у справі 
сльозоточіння ікон. Допит був проведений раніше, а саме 22 січня 1709 
року. У протоколі допиту фігурує 13 осіб: єпископ Досифей Угольський, 
калюгер Іоанн, капелан єпископа, Василь Саплонцай, углянський 
парох, пан Стефан Саплонцай, Стойка Янош, парох кричівський, ігумен 
Феофіл Стойка, ієрей Григорій, пресвітер кричівський, Василь Стойка, 
ієрей пресвітера кричівського, ігумен калюгерів Парфеній Угольський, 
Іоанн колоднянський, парох дарвенський, Іоанн Стойка, драгівський 
apxiпpecвітер, Мигаль, тереблянський парох, диякон кричівський Симеон 
Стойка. Всі вони засвідчили в один голос, що на іконі дійсно були «застиглі 
сльози та вологість на грудях від упалих сліз, що блищали, як чисте 
золото»28. Обидві справи з мироточивими і сльозоточивими іконами за 
словами М. Лучкая «залишилися без ycix очікуваних наслідків»29.

Ажіотаж навколо цієї справи був неабияким. Акт про розслідування 
події був відправлений навіть Еґерському римо-католицькому єпископу 

здобиччю й полоненими відходила на Крим. Гарнізон Хустського хамку біля Вишкова перекрив їй 
дорогу, загнав у яр лісу і в урочищі Стримтура розгромив. Було визволено полонених, більшу частину 
яких становили діти». Див.: Пап Степан, отець. Історія Закарпаття. – Т. II. – м. Івано-Франківськ: 
Видавництво «Нова Зоря», 2002. – С. 299.
25 ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 1. – Спр. 66. – Арк. 3.
26 Барон Куклендер, комендант Хустського замка згадується в книзі чеського історика Івана Душанека: 
Dusanek J. Chust v Marmarosi. – Chust, 1937. – P. 113.
27 Лучкай М. Історія карпатських русинів: У шести томах / Дешифрування рукопису Ю.М. Сака; 
переклад українською мовою А.М. Ігната; покажчик історичних осіб та назв Д.Д. Данилюка; 
географічний покажчик І.М. Сенька. – Т. ІІІ. – Ужгород: Закарпаття, 2002. – С. 137.
28 Там само. – С. 137-139.
29 Там само.
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Георгію Фоглару30, який 25 лютого 1720 року повідомляв31, що отримав акт 
опитування священиків про появу чудотворної ікони в с. Кричево32. 

Текст повідомлення єпископа Фоґлара свідчить про те, що 
Кричівський феномен чудотворіння звернув на себе серйозну увагу з 
боку римо-католицької сторони. Офіційно була визначена експертиза з 
метою загально-церковного обстеження цього явища. «Оскільки мова йде 
про вшанування Божої Матері, яке в Римо-Католицькій Церкві займає 
особливе місце, то доцільно з православного простору (orthodoxae Ecclae) 
Кричівське чудотворіння спроєктувати в простір латинського обряду (ritus 
latini). І тоді воно логічно перейде в католицький контекст вшанування Ца-
риці Небесної (Coelorum Regina)», – йдеться зокрема в повідомленні.

У списку опитаних при розслідування є і «місцевий калюгер», 
ігумен Феофіл Стойка, який на той час був настоятелем Кричівського 
монастиря. Ідентифікація віросповідної приналежності ігумена Феофіла є 
безапеляційною. По-перше слідство проводилося унійною ієрархією, а по-
друге вже у «Зверненні» настоятеля Кричівського монастиря до прихожан 
у справі дарування зерна для монастиря, що датується 14-м листопада 
1725 року33 стоїть теж підпис, проте вже іншого ігумена обителі – Феофана 
Стойки. Останньому з «волѣ и розказу» єпископа Георгія Геннадія 
Бізанція34 доручається збір пожертв та робота по унеможливленню 
руйнування обителі. Таким чином у 1720-х роках Кричівська обитель, по 
факту, вже була під владою унійної Мукачівської єпархії. 

Картину буття обителі в перші роки її унійного підпорядкування 
відкриває вищезгаданий текст «Звернення» настоятеля Кричівського 
монастиря до прихожан у справі дарування зерна для монастиря. Текст, 
який написаний слов’янською мовою повідомляє, що станом листопад 
1725 року обитель знаходилася у владі Мукачівського греко-католицького 
30 Відоме його листування з унійним Мукачівським єпископом Георгієм Бізанцієм про взаємовідносини 
римо-католицьких та греко-католицьких священиків. Див.: < ? >, 1731 року, Егер. Листування між 
Егерським римо-католицьким єпископом Георге Фоглар та греко-католицьким єпископом Георгієм 
Геннадієм Бізанці про взаємовідносини римо-католицьких та греко-католицьких священиків. – ДАЗО. 
– Ф. 151. – Оп. 1. – Спр. 470. – На 2 арк // Мукачівська Греко-Католицька єпархія. Документи. – Т. 
II. – С. 35-36.
31 Кинах Гліб, о. ЧСВВ. Посіщеннє Марамороських монастирів 1749 // Записки Чину Св. Василія 
Великого. – Т. II. – Випуск 1-2. – Жовква, 1926. – С. 110.
32 ДАЗО. – Ф 64. – Оп. 5. – Спр. 102. – На 1 арк.
33 ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 1. – Спр. 83. – Арк 1.
34 Там само.
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єпископа Геннадія Бізанція35. З документа дізнаємося, що обитель була 
резиденцією Мараморошського вікарія Прокопія Годемарського, який 
водночас в ній і жив «для резиденціи и прибежища дневнаго и обиталища 
обрахъ святую обитель Кричовскую». Настоятелем монастиря тоді був 
ігумен Феофіл Стойка, який і повинен був збирати допомогу на монастир. 
Вірогідно, що під словами «для резиденціи и прибежища дневнаго и 
обиталища обрахъ обитель Кричовскую» малося на увазі своєрідне 
вікаріальне Єпархіальне управління, де приймав вірян Годемарський. 
Останній на той час мав титул: «Єго велиможе і Пана Єпископа 
Мукачевскаго и Мараморошскаго вікаріушъ у Марамороши». Документ 
переконує, що обитель була настільки в жалюгідному стані, що це спону-
кало унійного настоятеля просити допомоги у тих само «православныхъ 
християнъ». 

Останній факт говорить про те, що населення Марамороша після 
прийняття та впровадження Ужгородської унії на Мараморощині та 
після смерті владики Досифея ще свідомо залишалося православним. На 
своїх початках унійне чернецтво, переживало не найкращі часи. Це видно 
і на прикладі Кричева, адже не звертаючи уваги на те, що Кричівський 
монастир «майже в запустенэе упадшы» єпископ Бізанцій призначивши 
Годамарського своїм вікарієм, на перший погляд, за відсутності місця 
проживання у що звичайно важко повірити36 – поселяє його там. Цей 
осідок міг бути звичайно продиктований і стратегічними планами щодо 
поширення унії, але все-таки на нашу думку вирішальним в прийнятті 
рішення про оселення Годемарського в Кричево був факт наявності в 
обителі чудотворних ікон Богородиці. Ймовірним виглядає те, що останній 
фактор в баченні Мукачева (в плані зосередженості довколишнього 
Православ’я) став в якійсь мірі ескалаційним. На якийсь час для вірян Ма-
рамороша, це місце стало місцем своєрідного паломництва і світоглядно-
го форпосту. Через це, з одного боку, щоб уникнути зайвих претензій пра-
вославних, а з іншого, щоб використати цю можливість для насаджування 
свого бачення віри і вікарій власне і був поселений в Кричеві.

35 ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 1. – Спр. 83.
36 Безперечно що місцем проживання ієромонаха Прокопія (Годемарського) могли стати будь-які 
великі чернечі обителі Марамороша, звідки було значно комфортніше та практичніше керувати 
вікаріатством. Наприклад: Імстичівська, Боронявська, Бедевлянська, Драгівська, Углянська, 
Бичківська та інші.
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Цікава й інша деталь. Унійні «володарі» обителі мали намір в 
монастирі створити школу. В тексті йдеться про те, що «понеже у той 
Святой обители и школы учити маємо намереніє». Приклад такої школи 
вже був37. Вона існувала в іншому – Мукачівському монастирі, проте там 
була духовна семінарія38, і навіть іконописна школа39. Про школу якого 
типу при Кричівському монастирі йдеться – не відомо. 

У 1736 році Кричівський монастир згадується в повідомленні 
начальника Хустського замку про звільнення невідомого ченця монастиря 
в с. Кричово від громадських робіт та обов’язків40. 

Наскільки повноцінно з точки зору богослужіння та місіонерства 
проходило життя в Кричівській обителі, і яка була кількість ченців у ньому 
станом на екватор XVIII століття, нам залишається тільки гадати, але те, що 
невеликі монастирі почали приходити в занепад – очевидно. При закритті 
Мараморошських монастирів у 1788 році саме вимирання чернечого життя 
в обителях стане крапкою у прийнятому рішенні імператора Йосифа. Ця 
картина була добре відома і Мукачівським греко-католицьким архієреям. 
Відомо, що 27 січня 1755 році єпископ Мануїл Ольшавський призначаючи 
ієромонаха Манасію Пукача41, настоятелем Углянського монастиря в 
комітаті Мараморош, наділив його юрисдикційними правами нагляду на 

37 Детальніше про перші монастирські школи та семінарії Мукачівської єпархії: Кічера В. Культурно-
освiтня дiяльнiсть монахiв Мукачiвського монастиря на Закарпаттi // Русин. – № 3 (17). – 2009. – С. 
90-95.
38 Мукачівська духовна семінарія була відкрита в 1744 році і проіснувала до 1778 року. Див.: Василий 
(Пронин), архімандрит. История Православной Церкви на Закарпатье... – С. 321-322.
39 «За звичай в монастирях або при них діяли іконописні школи або кружки. Так, в Мукачівському 
монастирі була така школа або курси близько початку XVIII століття. З того часу збереглося кілька 
листів, за якими навчалися писати ікони. Можливо, що стародавні ікони Мукачівської обителі 
написані саме в її монастирській школі: це два зображення – Спасителя і Божої Матері з грецькими 
написами, які знаходяться в будинковому храмі. Крім того, цілий ряд ікон пророків у головному храмі 
також відноситься до XVIII століття». Див.: Василий (Пронин), архимандрит. Языком двух царств // 
Карпатський край. – №№ 5-8 (111). – Травень-Серпень. – Річник V-й. – 1995. – С. 109-111.
40 ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 4. – Спр. 18. – На 1 арк.
41 Отець Манасій Пукач, ЧСВВ народився у Рафайовцях, а до Чину вступив у 1748 р. У 1754 р. 
Манасій Пукач, став Марамороським ігуменом і займав цю посаду впродовж трьох років. У 1757 р. 
його перевели до Маріяповчанського монастиря, а наступного року – в Малий Березний. Із 1760 р. до 
своєї смерті 23 квітня 1761 р. він – настоятель Мукачівського монастиря, де й помер. Дет. див.: Мороз 
В. Заснування і становлення Боронявського монастиря: історія обителі на тлі епохи // Наукові Записки 
Ужгородського Університету. – Серія: Історично-релігійні студії. – Випуск № 5. – Видавництво 
УжНУ «Говерла», 2016. – С. 154-177; Кинах Гліб, о. Посіщеннє марамороських монастирів 1749 р… 
– С. 106-107.
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«всі монастирі» Марамороша. В указі єпископа чітко йшлося про те, що з 
існуючих раніше чернечих обителей залишилося кілька. Ігумену Манасії 
єпископ давав владу і «попеченіє» на «прочіи манастырѣ, в той же вармедѣ 
знайдующіися», тобто на ті, що залишилися діючими42. 

4 серпня 1756 року дворяни Мараморошської жупи окремою грамо-
тою дарують великі земельні угіддя Кричівському монастирю43. Текст гра-
моти детально описує місце розташування обителі44. 

Слід відмітити, що в тій самій папці (Справи № 127) знаходиться ще 
один рукописний документ, який без сумніву написаний вже пізніше. Це 
формату А5 (скріплений степлером) своєрідний зошит де на 4 сторінках 
міститься дешифрована і шариковою ручкою від руки написана нібито 
вищенаведена грамота. В кінці цього зошиту, олівцем, ледве помітним 
почерком, написана така деталь «В книзі «Списаніє обителей»». 
Спочатку складається враження, що оригінал грамоти, який тут, нібито, 
є переведений взятий із «Списанія». Проте, ні в одному з «Списаній»45 
при описі Кричовського монастиря такого тексту, який написаний у 
цьому зошиті ручкою – немає. У своїх працях і О. Петров46, а за ним і Г. 
Кінах47 згадують те, що крім кількох редакцій «Списанія» в бібліотеці 
Мукачівського монастиря колись був рукописний документ (№ 4046), де 
було не лише вміщено «Списаніє», але й в різноманітних географічних, 
топографічних, земельних, майнових та інших деталях описувалися 
Мараморошські монастирі. Це було своєрідне доповнення до «Списанія». 
Олексій Петров навіть робить примітку, що «следовало бы издать ету 
Мукачевскую рукопись целиком»48. Однак вона так і не була ніколи вида-
на. Власне саме в цьому рукописі на сторінках 52-55 під № 4 містився такий 
заголовок: «Просьба громади Кричово з року 1756 з означеннєм границь 

42 Иштван Удвари. Собрание источников для изучения русинской письменности. II. Епископы Гавриил 
Блажовский, Мануил Ольшавский, Иоанн Брадач и их время. – Ниредьхаза, 2005. – С. 48-49.
43 ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 5. – Спр. 127. – На 6 арк.
44 ДАЗО. – Ф 64. – Оп. 5. – Спр. 127. – Арк. 1-2.
45 «Перше обширно описане посіщениє Марамороських монастирів є з р. 1749. […] Дальші списані 
посіщения йдуть по собі в такім порядку: 1755 р., 1756 р., 1765 р., 1780-1784 рр., 1809 р.». Дет. див.: 
Кинах Гліб, о. Посіщенніе Марамороських монастирів 1749... – С. 106.
46 Петров А. «Старая вѣра» и унія въ XVII–XVIII вв. Пояснительная записка // Матеріалы для исторіи 
Угорской Руси. – Т. I. – СПб., 1905. – С. 15-16.
47 Кинах Гліб, о. Посіщенніе Марамороських монастирів 1749… – С. 105-122.
48 Петров А. Указ. сочин. – Т. I. – С. 15.
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монастирських грунтів»49. Цікаво, що саме цей уривок, з цього самого ру-
кописного документу за № 4046 з Мукачівської бібліотеки, що тримав у 
руках Гліб Кинах і є безпосередньо текстом у виявленому зошиті справи 
ДАЗО50.

Текст «Просьби», який переписаний відповідно, нібито, до оригіналу, 
хоч і не зовсім, але все ж таки різниться з рукописом оригіналу «Грамоти 
дворян Мараморошской жупы о даровании имущества Кричевскому 
монастырю». Цікавої історичної інтриги між двома документами 
додає лише одне – обидва документи датуються 1756 роком! В обидвох 
рукописах ДАЗО є кілька перекреслень і виправлень. Останні виконані 
іншим почерком, іншим пером, і ймовірно в інший час. Можливо ці 
два документи хтось звіряв чи переписував один з одного. Питання 
залишається відкритим, проте дешифрувавши оригінал рукописної 
«Грамоти» можна зрозуміти наступне. Швидше за все, першою з’явилася 
на світ все-таки «Грамота», а після неї, в рамках своєрідного тлумачення 
чи то роз’яснення, з’явилося «Прохання». Логіка зрозуміла. Люди хотіли, 
чи можливо боячись за свої землі, старалися отримати роз’яснення у 
справі границь монастирської землі. У всякому випадку текст «Просьби 
громади Кричово з року 1756 з означеннєм границь монастирських 
грунтів» звичайно набагато доступніший, чистіший і читабельний ніж 
текст «Грамоти дворян Мараморошской жупы о даровании имущества 
Кричевскому монастырю». Хоча, без сумніву, другий є оригіналом.

Вірогідно наступне. Після того, як була складена «Просьба», хтось, 
кому були доступні архівні фонди, зробив на полях кілька детальних 
доповнень до «Грамоти». Переважно вони стосуються розташування 
монастиря. Для чого це було зроблено? Ймовірно для того, щоб тим, хто 
буде читати «Грамоту», але не буде знайомий з «Проханням», мав повну 
уяву про місцеперебування монастиря.

При скрупульозному, аналітичному прочитанні цих двох документів, 
звичайно, можна виявити різноманітні текстологічні різночитання. 
По-перше «Грамота» – це оригінал. Оригінал, який має всі атрибути 
оригінала. Це: мокрі печатки, список тих хто її складав, підпис нотаріуса і 
т.д. Цього всього у «Грамоті» немає. По-друге, в «Проханні» переставлені 

49 Кинах Гліб, о. Посіщенніе Марамороських монастирів 1749… – С. 106-107.
50 ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 5. – Спр. 127. – Арк. 3-6.
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місцями тексти, що нібито співпадають з «Грамотою». Якщо в «Грамоті» 
все описується по черзі, то в «Проханні» все «зліплено» в суцільний текст. 
По-третє, у двох документах суттєво різниться термінологія, є нові вставні 
слова і т.д. Читаючи обидва вищенаведені документи, сьогодні можна 
буквально відстежити і пройтися маршрутом, який приведе нас до 
місця,де стояв колись Кричівський монастир. 

Отже, підсумовуючи наведені документи, ми можемо стверджувати, 
що по крайній мірі в XVIII столітті місцезнаходження монастиря було 
наступним. Монастир знаходився біля потіка під назвою «Одарув», на так 
званій «Пілатовій млаці». Маршрут описується такий. Від «Пілатової» 
млаки потрібно йти до гори «Гірявки» де був Крест. Від Креста вниз, через 
потік «Одаров», вверх по млаці до «Березової» гірки до вершини «Кривця», 
по вершині гори «Кривця» можна дійти до села Колодного. Там знову, 
просто на «Стойкову» млаку де є і «Пилатова» млака де і був монастир.

В 1738 році у «Списанії» обитель згадується через те, що вітер зірвав 
з дзвінниці крест, поставив його над вівтарем, де «єстъ кресту мѣсто 
прилично стояти»51, причому вітер, як йдеться в документі, це зробив чу-
десним чином так, що людина краще це зробити не змогла б52. У зв’язку 
з цим чудом, яке на свої очі бачили ієромонах Макарій Шугайда і його 
супутник Манасія Пукач, укладачі списання, згадується і особа, яка могла 
поклястися в реальності всього. Мова йде про старця, ієромонаха Вассіа-
на53 Стойку, при якому це все і відбулося54. Був отець Вассіан настоятель чи 
ні – невідомо, проте текст переконує, що власне чудо з хрестом відбулося 
при ньому, тобто ймовірно при його правлінні монастирем. Отже, можна 
припустити, що станом на 1738 рік він був настоятелем монастиря. 

Історичним фактом є те, що про обитель не згадують «Протоколи» 
візитації єпископом Михайло Мануїлом (Ольшавським) Марамороша 
(Maramarossicusis Cottus Parochiarum et Ecclesiarum occasione gralis 
visitae per acta conscritio) 1751 року. Не зважаючи на те, що Кричівсь-
51 ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 1. – Спр. 66. – Арк. 3.
52 Там само. 
53 Отець Анатолій Кралицький наводить його інше ім’я – «Василій». Див.: Кралицкій А. Состояніе 
монастырей: Боронявскаго и Кричовскаго въ 1756 году. (Памятникъ старинной русской письменности) 
// Свѣтъ. Литературная газета, издаваемая обществомъ св. Василія Великаго. – Число 5. – Годъ III. – 
Унгваръ, дня 2 (14 февраля). – 1869. 
54 Кралицкій А. Состояніе монастырей: Боронявскаго и Кричовскаго въ 1756 году; Кинах Гліб, о. 
Посіщеннє Марамороських монастирів 1749 р… – С. 111.
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кий монастир в той час ще існував, єпископ Михайло, веде мову тільки 
про «парохію Кричово» і її парафіяльний храм, про монастир – жод-
ного слова55. З інформації про парафію Кричово дізнаємося, що свя-
щеником в той час там був рукопокладений єпископом Стойкою па-
рох Григорій Кричфалушій, який дістав «облеченку» від Бізанція56. 
Ймовірно, монастир на той час вже був у жалюгідному стані, тому це й 
спонукало владику Михайла не описувати обитель, хоча з іншого боку, ві-
домим є те, що предметом визатацій були власне парафії, а не монастирі.

Найповніше і водночас найдетальніше у другій половині XVIII 
століття Кричівський монастир був описаний під час відвідування обителі 
в 1756 році ієромонахом, протоігуменом ЧСВВ, настоятелем Маріє-
Повчанської обителі ігуменом Іоанікієм Скрипкою57. В описі монастиря, 
датованому 9 червня 1756 року йдеться про те, що обитель знаходилася 
майже в запустінні. Її «ґаздомъ» (володарем, власником, господарем), а 
судячи з документу, настоятелем був диякон Іван Стойка «биг(ґ)амъ»58, 
при якому все господарство було розпродане, або ж при ньому силою 
відібране від монастиря, більша частина коштів була роздана, або ж 
примусово відібрана місцевим населенням, серед якого фігурує, навіть, і 
сільський священик Петро. Більшість монастирських земель знаходилися 
у власності «нямешів» – тодішніх богатіїв села Кричево. Немає жодної 
згадки про чернецтво обителі. В кінці документа згадується отець Ґедеон 
55 Гаджега В. Додатки к історіѢ Русинов и руських церквей в МараморошѢ. СтудіѢ исторично-архивнѢ 
// Науковый зборник товариства «ПросвѢта» в УжгородѢ за рокъ 1922 / Видає литературно-науковый 
отдѢл / Под ред. Августина Волошина, Др. Василія Гаджеги, Др. Ивана Панькевича и др. Володимира 
Бирчака. – Рочник І. – Ужгород: Книгопечатня акційного товариства «Уніо», 1922. – С. 189.
56 Там само.
57 Кинах Гліб, о. ЧСВВ. Посіщення закарпатських монастирів ЧСВВ в рр. 1755, 1756, 1765, 1809 // 
Записки Чину Св. Василія Великого. – Т. III. – Випуск 3-4. – Львів, 1930. – С. 434.
58 Можливим виглядає той факт, що це був той самий диякон, про якого йде мова в «Списанії»: 
«Діякон изъ женою сродникъ игуменовъ», який був родичем першого настоятеля, або ж одружений 
син покійного настоятеля, який жив при монастирі, і якого міг висвятити в диякони владика Іосиф. 
Див.: ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 1. – Спр. 66. – Арк. 3. Якщо це було власне так, то тут більше питань, аніж 
відповідей. Чому, коли обитель вже понад 30 років знаходилася в юрисдикції унійного єпископату, 
православний диякон згадується в 1756 році як «ґазда» (настоятель) монастиря? Можливо він теж 
прийняв унію? Якщо ні, то ймовірно він був простим власником: офіційним, світським, не маючи 
при цьому жодного відношення до церковно-юрисдикційних питань?! Цікаво й інше: його статус 
описаний, як «биг(ґ)амъ», тобто двоєженець! Цей факт дає можливість припустити, що це дійсно міг 
бути той самий син Петронія, диякон Іоанн, який згадується передусім в «заповіті» Петронія (ДАЗО. 
– Ф. 64. – Оп. 5. – Спр. 55. – На 2 арк.), а потім його біограма дублюється ще й в «Списанії» та описі 
монастиря 1756 року.
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Пазин: «Reliqua videantur ex literis contractualibus et inventariis defuncti pa-
tris Gedeonis59»60.

15 червня 1755 року, коли у Красному Броді Мукачівський єпископ 
Мануїл Ольшавський скликав собор ігуменів провінції – капітулу – для 
обрання нового протоігумена, то Мараморощину, як видно з акта цього 
зібрання, представляв єдиний василіанин – ієромонах Манасій Пукач, ігу-
мен «Мараморыскы»61. Кричевська обитель в особі ігумена представленою 
на зібранні не була! Не згадуються ченці обителі або ж ігумен монастиря 
і в списку Мараморошських монастирів 1756 року62. Кричевська обитель 
жодним словом не згадується і в грамоті Андрі Бачинського я про даруван-
ня «Мараморошских имений Марамарошским монастырям» 1758 року63. 

Виявлені та проаналізовані матеріали ДАЗО дають підстави 
стверджувати, що востаннє Кричівський монастир згадується 31 грудня 
1759 року. Цього дня був складений договір про отримання позики під 
заставу землі жителем с. Кричево Стойка Михайлом від настоятеля 
Кричівського монастиря64. Від оренди монастирських земель настоятелі 
обителей не завжди були у захваті, так як селяни, яким надавалися в ко-
ристування монастирські маєтки, не охоче сплачували податки і, як ре-
зультат, тривалий час завжди залишалися в боргу перед монастирем65. 
Документ 1759 року повідомляє про факт позики землі та згадує ще од-
ного настоятеля, ігумена Кричівського монастиря отця Мелетія66. Прізви-
ще настоятеля не згадується. Невідомі і дати його правління. Проте його 

59 Йде мова про протоігумена Ґедеона Пазина, який разом з отцем Макарієм Шугайдою, пізнішим 
протоігуменом в 1749 зробили перше списання обителей Марамороша. Див.: Кинах Гліб, о. ЧСВВ. 
Посіщеннє Марамороських монастирів 1749 р… – С. 106.
60 Див.: Кинах Гліб, о. ЧСВВ. Посіщення закарпатських монастирів ЧСВВ в рр. 1755, 1756, 1765, 
1809... – С. 437-438; Кралицкій А. Состояніе монастырей: Боронявскаго и Кричовскаго въ 1756 году.
61 Кинах Гліб, о. ЧСВВ. Акти трьох монаших соборів // Записки Чина Св. Василія Великого. – Т. І. – 
Вип. 4. – Жовква, 1927. – С. 577.
62 ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 5. – Спр. 135. Списки монахов Мукачевского, Имстичевского и др. монастырей 
(1756 г.). – На 5 арк.
63 ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 1. – Спр. 534. Грамота Бачинского Андрея о даровании Мараморошских 
имений Мараморошским монастырям (20.05.1758 г.). – На 1 арк.
64 ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 1. – Спр. 555. – На 1 арк.
65 Наглядним прикладом цьому може служити розпорядження від 1783 року піджупана Мараморошської 
жупи про надання допомоги настоятелю Углянського монастиря щодо повернення боргів селян. Дет. 
див.: ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 1. – Спр. 1015. Розпоряжение поджупана Мараморошской жупы об оказании 
помощи настоятелю Углянского монастыря о взыскании долгов с крестьян (20.03.1783 г.). – На 1 арк.
66 ДАЗО. – Ф 64. – Оп. 1. – Спр. 555. – Арк.1.
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ім’я, як настоятеля вже іншого – Боронявського монастиря, фігурує в 1763 
році у справі земельних конфліктів чернечого монастиря – Угольського. В 
одному з листів відомий протоігумен Макарій Шугайда, який тоді був на-
стоятелем Угольського монастиря, пише до багатих Углянських вельмож і 
землеробів та скаржиться їм, що вони, віддавши у володіння Угольського 
монастиря свої землі, добиваються їхньої оренди. Протоігумен пише, 
що у випадку непідкорення він поїде до королеви Марії Терезії, якій все 
розповість67. 

Відповідно до «Переліку ченців чину святого Василія Великого, що 
проживають в монастирях на території Мукачівської греко-католицької 
єпархії», складеного 23 травня 1760 року, Кричівський монастир та його 
ченці в документі взагалі не згадуються68.

В окремих документах, що мають відношення до чернечого життя 
Марамороша, а також початкового періоду правління Мукачівського 
єпископа Андрія Бачинського (1772-1809)69 про Кричевську обитель мова 
взагалі не йде70. За часів правління австрійського імператора Йосифа II 
почались підготовчі дії до реформ, результатом яких, серед іншого, стало 
і закриття Мараморошських монастирів. У великих чернечих обителях 
Марамороша, наприклад Боронявському, Імстичевському та в Угольському 
монастирі у 1780 році була проведена ревізія71. Знову ж таки, малі обителі 
серед яких була і Кричевська, владу не цікавили, предметом інтересу були 
тільки великі, потужні у всіх відношеннях монастирі, які в результаті ре-
форми і залишилися діючими. Найкращою ілюстрацією останньої тези є 
до прикладу і безпосередні принципи, за якими проводилася інституцій-
67 Сабовъ Евмений. Христоматія церковно-славянскихъ и угро-русскихъ литературныхъ памятниковъ 
съ прибавленіемъ угро-русскихъ народныхъ сказокъ на подлинныхъ наръчіяхъ / Е. Сабовъ. – Унгваръ: 
Книгопечатня «Келетъ» Варфоломея Іегера, 1893. – 236 с. / Репринтне перевидання / Упор.: І. 
Петровцій. – Ужгород: ПП Повч Р.М., 2009. – С. 53-54.
68 ДАЗО. – Ф. 151. – Оп. 1. – Спр. 1659. Перелік ченців чину святого Василія Великого, що проживають 
в монастирях на території Мукачівської греко-католицької єпархії. – На 2 арк.
69 Андрій Федорович Бачинський (14 листопада 1732 (за старим стилем), с. Бенятина, нині Словаччина 
– 19 грудня 1809, Ужгород) – церковний греко-католицький діяч, публіцист, просвітитель. 
Мукачівський єпископ у 1772-1809 роках.
70 Дет. див.: ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 1. – Спр. 826. Доклад настоятеля Углянского монастыря Мукачевскому 
епископу Бачински Андрею о количестве монастырей ордена Василиан в Мараморошской жупе 
(05.05.1777 г.). – На 1 арк.; Там само. – Спр. 940. Список книг принадлежащих Краснобродскому, 
Березнянскому, Бигхадскому, Имстичевскому и Углянскому монастырям (31.01.1780 г.). – На 9 арк.
71 ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 4. – Спр. 236. Акт ревизии Имстичевского, Боронявского и Углянского 
монастырей (1780 г.). – На 11 арк.
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на розбудова провінцій чину Василіан на Закарпатті у період правління 
Бачинського72. Незважаючи на те, що майно всіх монастирів періодично 
перевірялося, переписувалося та фіксувалося, розпочалося впровадження 
повного інвентаризаційного опису монастирського майна73. Так, описи та 
відомості про майновий стан Угольського монастиря зустрічаються навіть 
у 1787 році74. В останній чверті XVIII ст. австрійська влада остаточно підняла 
питання про зменшення кількості монастирів по всій імперії. Основними 
причинами закриття монастирів були: відсутність богословських шкіл, 
парафіяльної роботи, благодійництва, й, що найголовніше, дуже мала 
кількість монахів75, котрі жили дуже бідно і в скруті. Свідченням цього 
є, наприклад, відповідні прохання ченців до угорської влади76. Численні 
ліквідації обителей отримали назву йосифінської касати від імені цісаря 
Йосифа II Габсбурга (1714-1790), в часи правління якого вони відбувалися. 
Очікувано, що в групу ризику потрапили малі монастирі сучасного 
Закарпаття, передусім Марамороша77. Всього було закрито 13 мона-
стирів78, діючими залишилися тільки 779. 

Практично відразу після смерті Марії Терезії в 1780 році, 13 жовтня 
1781 року імператор Йосиф II спочатку видає доленосний едикт про 
72 Кічера В. Інституційна розбудова провінції чину Василіан на Закарпатті у період правління 
Мукачівського єпископа Андрія Бачинського (1773-1809) // Русин. – № 3-4 (13-14). – 2008. – С. 76-83.
73 ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 1. – Спр. 936. Инвентарная опись имущества Имстического, Мукачевского, 
Боронявского, Углянского, Березнянского и Бедевлянского монастырей (11.05.1780-09.08.1780).
74 ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 1. Спр. 1143. Ведомости учета имущественного положения Углянского 
монастыря ордена Василиан (14.02.1787-08.12.1787). – На 17 арк.
75 ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 1. – Спр. 1170. Дело о роспуске монастырей ордена Василиан в Мараморошской 
жупе в связи с распоряжением короля Венгрии Йосифа ІІ (19.02.1788-24.07.1791). – На 27 арк. – Арк. 
23 зв.
76 ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 1. – Спр. 19. Прошение монахов монастырей Мараморошской жупы на имя 
венгерского королевского намесника об оказании им материальной помощи в связи с возникшим 
холодом (II пол. XVII в.). – На 1 арк.
77 Мороз В. Світильник віри: історія Боронявського монастиря на тлі епох. – Видавництво Українського 
католицького університету. – Львів, 2017. – С. 37.
78 Мова йде про монастир: у Бороняві, Драгові, Кричові, Вільхівці, Бедевлі, Білій Церкві, Бичкові, 
Барсанові, Джулині, Мойсеєві, Вишні Вишаві, Углі та закрита Євдянська обитель. Ліквідація 
загрожувала і іншим, наприклад, Буківському, але він не був ліквідований. На думку Йосафата 
Тимковича, лише завдяки міжнародній дорозі, яка пролягала через монастир, і називалась 
«йозефінка». Див.: Timkovic V. Jozafat, OSBM. Letopis Bukovskeho monastyra: a historicke zmienky o 
inych basiliansrych monastyroch na vychodnom Slovensku. – Presov, 2004. – P. 98.
79 Після реформи Йосифа II діючими залишилися наступні монастирі, які підпорядковувалися 
Мукачівському протоігумену: Мукачівський, Краснобрідський, Буківський, Маріяповчанський, 
Малоберезнянський, Імстичівський та Біксадський. Див.: Кічера В. Інституційна розбудова… – С. 77.
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віротерпимість під назвою «Толеранц патент», яким була визнано повне 
рівноправ’я, як протестантів, так і православних та інших релігій краю. 
Цим особливо був стурбований папа Пій VI (1775-1799)80, який відра-
зу ж навідується у Відень, щоб відмовити Іосифа II від реформ. Проте 
політичний курс імператора залишився незмінним. Імператор докладав 
усіх зусиль для реалізації пріоритету держави над Церквою. Він бажав 
із священиків зробити майже державних посадовців. В цей період, за 
правління Бачинського, значно зменшується кількість свят і монастирів81. 
«У реляції до королівської губернської ради від 25 серпня 1784 року Мука-
чівський єпископ Андрій Бачинський вів мову загалом про марамороські 
монастирі й не перераховував їх назви. Натомість архієрей писав, що на-
род їх монастирями тільки називає, а на ділі це, певніш, майорні чи пусти-
ні, які можуть утримувати хіба по 2-3 ченці. Отож, з наказу вищезгаданої 
ради № 4622/42.211 від 4 листопада 1789 року ці дрібні монастирі закри-
ли»82. Цьому наказу, звичайно, передував імператорський наказ «Про 
закриття монастирів», датований травнем 1788 роком. Згідно з ним, мо-
настирські будівлі, землі та інше майно переходили у власність держави. 
Збереженню підлягали лише ті монастирі, які сприяли справі просвітни-
цтва народу або догляданню за хворими. Тобто, монастирі при яких була 
школа чи шпиталь, мали більше шансів вціліти у вирі реформ. Звісно, це 
не стосувалось єзуїтських монастирів, які ліквідовувались в будь-якому ви-
падку, адже орден єзуїтів був в ті часи повністю зліквідований. Зазвичай 
монастирські храми перетворювали на звичайні парафіяльні, в келіях 
влаштовували шпиталі, військові частини, державні установи або школи. 

Монастирі, які були закриті, це були обителі переважно – народні. 
В них зберігалися, як православні богослужбові, так і богословські 
та аскетичні книги, а також церковна традиція. Вони мали зв’язки з 
чернецтвом та монастирями Молдови та Русі. Після їх закриття майно було 
передано в релігійний фонд. Їхня ліквідація полишила Мараморошський 
народ своїх церковних установ, де він отримував християнське виховання 

80 Пій VI (лат. Pius PP. VI; в миру Анджело Онофріо Мелькіоре Натале Джованні Антоніо, граф Браскі, 
італ. Angelo Onofrio Melchiore Natale Giovanni Antonio Braschi); (27 грудня 1717 – 29 серпня 1799) – 
250-й папа римський з 15 лютого 1775 по 29 серпня 1799.
81 Василий (Пронин), архимандрит. История Православной Церкви на Закарпатье... – С. 344-347.
82 Мороз В.. Світильник віри:.. – С. 37.
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на шляху засвоєння євангельського вчення83. Наказом того ж імператора 
у травні 1788 року були закриті вже всі Мараморошські монастирі, серед 
них, звичайно, був і Кричівський84. За своїм de jure та de facto статусом на 
момент закриття це вже був греко-католицький монастир, адже відомо, 
що після офіційного указу імператриці Марії Терезії від 28 червня 1773 
року85 вся унійна Церква стала називатися «греко-католицькою», а їхнє 
духовенство шанувалося, як «правдиве»86. 

В архівних документах 80-90 х рр. XVIII століття, які стосуються без-
посередньо теми закриття, ліквідації та майна монастирів Марамороша, 
згадок про Кричівський монастир – не виявлено87. Правдоподібним ви-
глядає факт того, що у 1788 році був закритий de facto вже василіанський 
Кричівський монастир, в якому на той час вже ніхто не проживав. В 
першому шематизмі (schematismus), який був виданий в Кошицях в часи 
єпископа Дориленського Михайла (Брадача)88 у 1814 р. та наступному його 
виданні (1816 рік)89 згадок в переліку монастирів під рубрикою (abbatia) про 
Кричівський – не виявлено90.

Роки перебування Кричівської обителі під унійним Мараморошським 
вікаріатством (з 1723 року, по крайній мірі de jure до 1788 року) свідчать, що 
83 Василий (Пронин), архимандрит. История Православной Церкви на Закарпатье… – С. 344-345.
84 ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 1. – Спр. 1170. – На 27 арк.
85 Декрет Марії Терезії від 28 липня 1773 року, див.: Lacko M. Synodus episcoporum ritus byzantini 
catholicorum ex antiqua Hungaria Vindobonae a. 1773 celebrata. – Roma, 1975. – 320 p.
86 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказана праця. – Т. II. – С. 40.
87 ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 1. – Спр. 1261. Дело о ликвидации 4-х монастырей ордена Василиан в 
Мараморошской жупе в с. Угля, Бороняво, Бедевля и Барцанфалва (04.01.1790-21.08.1790 гг.). – На 
16 арк.; Там само. – Спр. 1291. Дело о ликвидации монастырей ордена Василиан в Мараморошской 
жупе (?.01.1791-08.05.1792 гг.). – На 97 арк.; Там само. – Спр. 1316. Письма настоятеля Мукачевского 
монастыря, Мукачевскому епископу по вопросу ликвидации Углянского и Боронявского монастырей 
(28.04.1792 г.). – На 2 арк.; Там само. – Оп. 3. – Спр. 648. Списки движимого и недвижимого имущества 
монахов Краснобродского, Биксадского и др. монастырей (28.01.1892-30.01.1899 гг.). – На 79 арк.
88 Брадач Михайло (1748-1815) – титулярний єпископ Дариленський, управляв як генеральний вікарій 
Мукачівською єпархією (1809-1815). Після його управління із західної її частини створена Пряшівська 
єпархія (1818).
89 Отець Василій (Пронін) наводить такі відомі йому видання шематизмів: 1816, 1819, 1821, 1822, 
1825, 1829, 1831, 1833, 1835, 1837, 1839, 1841, 1843, 1844, 1845, 1847, 1848, 1856, 1859, 1861, 1864, 
1865, 1868, 1870, 1872, 1874, 1876, 1878, 1881, 1883, 1886, 1886, 1888, 1891, 1893, 1896, 1899, 1908, 
1915. Див.: Василий (Пронин), архимандрит. История Православной Церкви на Закарпатье… – С. 416.
90 Calendarium iocesanum venerabilis cleri alma dioecesis Szathmariensis AD annum Jesu Christi M.D.CCC.
XIV. ui est post bissext.secundus. Dierum 365. Cum duplici Indice Persona rum & Locorum. Griae, Typis lycei 
archiepiscopalis. – P. 91; Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munkacsiensis, 
AD annum M.D.CCC.XVI. Cassoviae, Ex Typographia Ellingeriana. – P. 63.
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чернеча обитель у тогочасних, важких церковно-політичних та соціальних 
умовах, не просто існувала, а виживала як могла. Монастир центральною 
церковною унійною владою був покинутий на призволяще, без жодних 
дотацій, жодної матеріальної підтримки. Чернече життя в монастирі, як 
і в інших, на погляд влади, «непотрібних» обителях, прийшло в повний 
занепад, і як результат – зникло. 

У різні періоди у вказаних нижче роках XVIII століття обителлю, 
цікаво, що не завжди на посаді настоятеля, керували: ігумен Феофіл 
(Стойка) (1709), ігумен Феофан (Стойка) (1725), ієромонах Вассіан (Стойка) 
(1738), диякон Іван Стойка (1756), ігумен Мелетій (1759).

Переуступлення обителі унійній церковній владі відбувалося 
поступово і практично, непомітно. Проте, з 1712 року91, починається вже 
перше документально зафіксоване володіння монастирем унійним чер-
нецтвом. В 1714-1715 роках у справі чудотворних ікон Богородиці, є фак-
том, що святиню до Еґеру відніс унійний Мукачівський єпископ Іосиф Го-
дермарський. Досить заплутаним виглядає факт, що у тій же справі про 
сльозоточиві ікони Кричівського монастиря вже у 1717 році, коли знову 

плакала вже інша ікона Пресвятої Богородиці, її до каплиці Хустського 
замку відніс православний єпископ Досифей92. Хоча це могло бути, і мати 
забарвлення показового акту ганьби та зневаги до православних: святителя 
жандарми могли змусити під конвоєм, знову ж таки, показово святиню 
вести до замку.

Кричівському монастирю історично судилося проіснувати неповних 
100 років (1696-1788). За цей період було все. Обитель зазнала і свій розквіт, і 
закриття. Проте, дякуючи збереженим документам, ми маємо можливість 
знати правду істини.

Резюме
Динаміка історичного розвитку Кричівського Хрестовоздвиженського 

монастиря на Тячівщині Закарпатської області припадає на епоху 
другої половини XVII та майже цілого XVIII століття. Саме в цей період 
історично судилося бути відкритому та водночас закритому одному з 
найцікавіших по своїй історії монастирю. В силу історичних обставин в 

91 ДАЗО. – Ф. 151. – Оп. 1. – Спр. 231. – Арк. 2.
92 ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 1. – Спр. 66. –Арк. 3.
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XVIII столітті відбулося переуступлення обителі унійному керівництву 
Мараморошського вікаріату. Цей факт відбувся у 20-х роках XVIII століття. 
В 1788 році монастир був ліквідований та закритий. 

Наукове дослідження показує і доказує, що Кричівський монастир 
був своєрідним центром до якого в епоху згасання Православ’я тяготило 
населення. Незважаючи на свою убогість, монастир був форпостом 
віри. В обителі у вказаний період двічі сльозоточили ікони Богородиці. 
Її навідував, по крайній мірі, щоб забрати один з цих чудотворних 
образів – святитель Досифей Угольський. Монастир безперечно був 
маяком, який зорієнтовував людей і народ в своїй культурно-релігійній 
автентиці. Обитель, по своїй ідеї та формі до останнього канонічного 
подиху сповідувала принципи церковної відданості своєму світоглядному 
переконанню. 

Закриття Кричівського монастиря пов’язане з впровадження 
церковних реформ імператора Іосифа II, і жодним чином не має відно-
шення до формування Василіанського чину на Закарпатті, адже, в спи-
сок монастирів, які «волею цісаря залишилися» не закритими потрапи-
ли тільки «потрібні», великі монастирі. Хоча факт залишається фактом: 
Кричівський монастир був у свій час на осідком Мараморошського вікарія 
Прокопія (Годемарського), який з різних причин Кричівський монастир 
обрав собі для житла.

Ключові слова: монастир, унія, православ’я, обитель, ігумен, 
архімандрит, єпископ, святитель, ікона, церква, юрисдикція, 
підпорядкування, переуступлення, кричівський. 

Resume
The dynamics of the historical development of the Krychevsky 

Krestovozdvizhensky monastery in the Tyachiv region of the Transcarpathian 
region falls on the epoch of the second half of the XVII and almost the entire 
XVIII century. It was during this period that it was historically destined to be 
open and at the same time closed to one of the most interesting monasteries 
in its history. Due to historical circumstances in the XVIII century there was a 
re-assignment of the monastery to the unitarian leadership of the Maramorosh 
Vicariate. This fact happened in the 20’s of the XVIII century. In 1788 the 
monastery was liquidated and closed.
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Scientific research shows and proves that Krychevsky monastery was a 
kind of center for which in the era of fading Orthodoxy the population was 
burdened. Despite its poverty, the monastery was an outpost of faith. In the 
monastery during this period, the tears of the Virgin began to tear twice. She 
directed, at least, to pick one of these miraculous images - the saint Dosifi 
Ugolsky. The monastery was undoubtedly a beacon, which oriented people and 
people in their cultural and religious authenticity. The abode, according to its 
idea and form to the last canonical breath, professed the principles of church 
devotion to its ideological conviction.

The closing of the Krichevsky monastery is connected with the 
implementation of the church reforms of Emperor Joseph II, and in no way is 
related to the formation of the Basilian rank in Transcarpathia, because in the 
list of monasteries, which “the will of the emperor remained” not only closed 
“needed”, large monasteries. Although the fact remains: Krychevsky monastery 
was at one time a victim of Maramoroshsky vicar Prokopia (Godemarsky), who 
for various reasons chose Krivyi monastery for housing.

Key words: monastery, union, orthodoxy, monastery, abbot, archimandrite, 
bishop, saint, icon, church, jurisdiction, subordination, transfer, krychevsky.
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Остапчук Ежи, 

Варшава

История Яблочинского Свято-Онуфриевского монастыря
и его рукописного собрания

В современной Польше находятся два относительно древние мужские 
монастыря. Первый Благовешенский расположенный в городе Супрасль 
и второй Свято-Онуфриевский в деревне Яблечна. Их основание относится 
к началу XVI столетия, иногда даже к концу XV. Посколько собрание 
рукописных книг первой обители уже давно привлекло внимание ученых 
и ему было посвящено много исследований1 – опубликован даже каталог 
супрасльских рукописей2, то небольшому – пропавшему после 1915 г. – 
рукописнму собранию яблочинской обители не посяшенна ни одна стат-
тя. На формирование рукописного собрания – о котором сегодня имеем 
только скудные сведения – этого монастыря большое влияние имела его 
сложнная, иногда трагическая, история. В публикуемой  в настоящем 
сборнике  статье особое внимание обращено на те исторические события, 
которые связаны с основанием монастыря и влиянием на формирование 
рукописного и старопечатного собраний этой обители. 

Монастырь св. Онуфрия расположен в восточной части Польши на 
левом берегу реки Буг, недалеко от деревни Яблечна (поль. Jabłeczna). 
Это одна из древнейших православных монастырских общин в пределах 
современной Польши, которая свою историю разделяла с историей 

1 Рукописи Супрасльского Монастыря исследовались С.Ю. Темчином, см. м. пр. Древнейшие рукописи 
благовещенского монастыря (1500-1532 гг.). // Z dziejów monasteru supraskiego. Materiały międzynarodowej 
konferencji naukowej „Supraski monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy i jego historyczna rola 
w rozwoju społeczności lokalnej i dziejach państwa”. Supraśl – Białystok 10-11 czerwca 2005 r. Białystok, 2005, c. 117-
140 (вместе с Н. Морозовой); Рукописи Кимбаровского собрания Супрасльского Благовещенсого Монастыря 
(1532-1557 гг.) // Knygotyra 54, 2010, c. 173-185; Сколько книг было в Супрасльском Благовещенском Монастыре 
в 1532 г. // Здабыткі. Дакументальныя помнікі на Беларусі. Вып. 12. Мінск, 2010. с. 68-75; Древнейшие рукописи 
Супрасльского Благовещенского Монастыря (1500-1532 гг.): новые данные. // Современные порблемы 
археографиии. Сборник статей по материалам конференции, проходившей в Библиотеке РАН 25 – 27 мая 
2010 г. Санкт-Петербург, 2011. с. 131-137; Супрасльский иеромонах Арсений и его Лествицф 1530 г., ныне 
хранящаяся в Хиландарском монастыре на Афоне (№ 185) // Афон и славянский мир. Сборник 3: Материалы 
международной научной конференции, посвященной 1000-летию присутствия русских на Святой Горе. Киев, 
21-23 мая 2015 г. Ред. Ек. А. Пережогина, Святая Гора Афон, 2016. с. 360-370.
2 A. Mironowicz (opr.). Katalog rękopisów supraskich. Białystok, 2014. 
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Православной Церкви на ее территории. Сегодня (с 1999 г.) это уже 
ставропигиальная обитель.

 Монастырь был основан на месте3, где была найдена приплывшая по 
реке Буг неизвестно откуда чудотворная икона4 прп. Онуфрия5. Предание 
гласит, что перед этим произошло явление преподобного трудившимся 
там рыбакам и пастухам6.

Первым сооружением монастыря стала часовня, на месте которой, по 
преданию, находится сегодня монастырский храм. Время явления иконы 
неизвестно, а дата основания монастыря в научных описаниях обители 
колебалется между XII7 и концом XVI века8. 

Первое историческое9 упоминание о монастыре св. Онуфрия 
находится в грамоте короля Сигизмунда I от 1 августа 1522 года10. Но из за-
писи в рукописном уставе от 1488 года, подаренным 12 июня 1527 года бре-
стскими мещанами обители, известно, что в благоустроенном уже тогда 
монастыре 11 лет, то есть с 1516 годa, жил схимник Кирилл. Монастырское 
Евангелие датируется 1498 годом. Все эти даты и отсутствие каких-либо 
исторических сведений в течение двух-трёх столетий (т.е. с XIII по XV вв.) 
указывают на основание монастыря в кон. XV – начале XVI века11. Обитель 
3 Место, где люди нашли икону, называли «Святым Полем» (Прот. С. Железнякович. История 
Яблочинского Свято-Онуфриевского Монастыря. Т. 1. Варшава, 2006. с. 16). Сегодня там стоит Свято-
Духовская часовня. 
4 Икона датируется XII-XIII веками (Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй первоклассный 
мужской монастырь въ его прошломъ. Сборник описанiй, изследованiй и заметокъ, появлявшихся въ 
разное время въ печати. Холмъ, 1914. с. 3). Описание иконы см.: Ф. Гербачевскiй. Русскiя древности и 
памятники православiя Холмско-Подляшской Руси (Люблинской и Седлецкой губ.) Варшава, 1892. с. 10-11. 
5 Н. Петровъ. Холмско-Подлясскiе православные монастыри: Холмскiй, Замостский и Яблочинскiй // П.Н. Ба-
тюшков. Памятники русской старины въ западныхъ губернiяхъ. Вып. 7 «Холмская Русь (Люблинская и Седлец-
кая губ., Варшавского Генералъ-Губернаторства)». С.-Петербургъ, 1885. с. 210; Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй 
Св.-Онуфрiевскiй первоклассный… с. 7; А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи Яблочинскаго Свято-Онуфрiевскаго 
монастыря Холмской Губернiи. Варшава, 1915. c. 50; Яблочинскiй свято-Онуфрiевскiй Монастырь. Варшава, 
1931. с. 2; Прот. С. Железнякович. История... Т. 1. с. 43-44; G. Kuprianowicz, K. Leśniewski. Monaster św. 
Onufrego w Jabłecznej. Jabłeczna, 1993. c. 21; Zarys historii monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. Warszawa, 
2013. c. 7; и другие публикации. 
6 Прот. С. Железнякович. История… T. 1. c. 44.
7 См.: Ф. Гербачевскiй. Русскiя древности... с. 76-77.
8 Более детально о времении основания Монастыря см.: Прот. С. Железнякович. История... Т. 1. с. 45-
50; Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 8-14; А.Д. Григорьев. Къ исторiи... с. 49-74. 
9 Прот. С. Железнякович. История... Т. 1. с. 47.
10 Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 7; Н. Петровъ. Холмско-Подлясскiе... с. 210.
11 Яблочинскiй свято... с. 2. Иногда указывается дата 1498 год (А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 66-67; G. 
Kuprianowicz, K. Leśniewski. Monaster św. Onufrego… c. 21), годы 1497-1498 (Zarys historii monasteru... с. 8) 
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св. Онуфря – ктиторский12 монастырь, тесно связанный с деревней Яблечна 
(раньше Яблочна), владельцы13 и благотворители14 которого с течением 
времени стали15 католиками16 или протестантами17, не прекращая18, одна-
ко, (до конца XVII века19) покровительствовать20 монастырской общине21. 

После введения Брестской унии в 1596 году началось трудное время 
для монастыря. С 1620 по 1624 годы в монастыре проживал22 и заботился23 
о нем последний православный епископ24 Холмский и Белзский Паисий 
(Ипполитович-Черковский)25. Беспокоясь о будущем обители, он 
собственноручно26 927 мая 1624 года сделал запись28 в Евангелии виленского 
издания 1575 года, в которой упоминаются владельцы деревни Яблечна и 
благотворители обители29. В ней также перечислены все сделанные ими 

или говорится что в 1498 году монастырь уже существовал (А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 75).
12 Ф. Гербачевскiй. Русскiя древности... с. 76; А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 75.  О ктиторах монастыря 
(между прочим Заберезинских, Богушах, и т. д.) – см.: Н. Петровъ. Холмско-Подлясскiе... с. 210-11; Н.А. 
Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 7-14; А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 27-30, 49-75.
13 О владельцах деревни Яблечна см. А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи... с. 2-21 (особенно 19-21).
14 Фамилии некоторых благотворителей монастыря были выписаны на монастырском Евангелии, то 
есть в записи епископа Паисия от 1624 года (А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи... с. 11).
15 А.Д. Григорьевъъ. Къ исторiи… c. 57-59.
16 А.Д. Григорьевъъ. Къ исторiи... сноска № 2 на с. 10. На пример Семен Глебович Пронский в 1545 
году принял католичество, с именем Фридрих (А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 32, 59).
17 На пример, сын Семена Глебовича Пронского – Александр Семенович-Фридрихович Пронский из 
православия через католичество перешел в кальвинизм (А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 32-33, 59). 
18 Например, Андрей Лещинский грамотой от 27 октября 1670 года предписал монастырю всегда состоять 
под властью православного Луцкого епископа и его преемников (А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 30).
19 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c.33, 76. 
20 Более об отношении владельцев деревни к монастырю см. А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи... с. 22-48.
21 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 31, 76. 
22 Он не имел возможности пребывать и жить в своем епископском доме в Холме, потому что тот был 
занят униатским епископом Афанасием Пакостой (1619-1625) (А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи..., с. 23).
23 Позаботился об увеличении принадлежащей обители земли (А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи... с. 23).
24 Рукоположен в сан епископа в 1621 году иерусалимским патриархом Феофаном (А.Д. Григорьевъ. Къ 
исторiи... с. 23). 
25 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи... с. 23. 
26 Иногда указывается, что епископ Паисий только подписал эту запись (Н. Петровъ. Холмско-
Подлясскiе... с. 210; Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 8).
27 Иногда указывается на 16 мая (А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи... с. 49; Zarys historii monasteru... с. 9).
28 Текст записи см. Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 32-36; А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи... 
с. 24- 27 (перепечатанный с Евангелия Виленьского издания 1575 года, хранящегося в 1915 году в Холмском 
Братском Музее); Zarys historii monasteru... с. 9-11.  Перечисление других изданий записи см. Н.А. Кот-
линскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 10; А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи... сноска № 1 на с. 11 и 24.
29 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи... с. 23. 
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наиболее важные фундушы монастыря30. После кончины епископа Паисия 
в 1633 году31 монастырь начал приходить в упадок32, так что уже к половине 
XVII века в обители осталась только разрушенная на половину церковь и 
монашеские келии33. Игумен обители Лаврентий Корнилович – в тяжелые 
для Православия и монастыря годы – 11 июля 1741 года позаботился о 
вписании копии этой записи в городские книги Брестского воеводства34.

Возрождение обители в половине XVII века связанно с владельцем 
деревни Яблечна Владиславом Р. Лещинским и (его другом) 
архимандритом Иосифом (Чаплицем) настоятелем Мелецкого (или 
Милецкого) монастыря35. Присланный оттуда новый наместник Яблочин-
ской обители иеромонах Макарий (Корнилович)36 в 1651 году построил 
колокольню, братские и настоятельские кельи, а в 165337 году деревянную 
церковь прп. Онуфрия и трапезную с Успенской церковью38. Он ввел в мо-
настыре общежительный устав св. Василия Великого39. 

После40 приобретения деревни Яблечна князями Радзивиллами (12 ноября) 
169941 года42, гонения на православных со стороны новых князей43 и приглашен-
ных в 1690 году в Белую Подляшскую униатов44 усилились45. Священникам, 

30 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи... с. 23. 
31 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 31; G. Kuprianowicz, K. Leśniewski. Monaster św. Onufrego… c. 25.
32 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 31. 
33 Н. Петровъ. Холмско-Подлясскiе... с. 211; Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 15. 
34 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи... с. 40.
35 Н. Петровъ. Холмско-Подлясскiе... с. 211; Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 15; 
А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 31, 59; Zarys historii monasteru... с. 13. 
36 Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 15; G. Kuprianowicz, K. Leśniewski. Monaster św. 
Onufrego… c. 25.  Его труд признан киевским митрополитом Дионисием Балабаном в грамоте мона-
стырю от 18 сентября 1659 года (Н. Петровъ. Холмско-Подлясскiе... с. 211; Н.А. Котлинскiй. Яблочин-
скiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 15; А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 31)
37 Иногда указывается дата 1751 год (Ф. Гербачевскiй. Русскiя древности... с. 78).
38 Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 15-16.  Его постройки стояли до 1834 года (Н.А. 
Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 15; Ф. Гербачевскiй. Русскiя древности... с. 78), когда 
началась каменная стройка. 
39 Н. Петровъ. Холмско-Подлясскiе... с. 211; Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 15; 
А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 31; Zarys historii monasteru... с. 14.
40 В 1681 году польский король Ян III выдал запрещение для неунивтов, то есть православных (А.Д. 
Григорьевъ. Къ исторiи… cноска № 3 на с. 33-34).
41 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 35. 
42 Или даже несколько лет до этого (А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 34). 
43 Они построили церкви в Голешове и Славатычах (А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 34-35, 76). 
44 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 76. 
45 Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 20; А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 76; Ябло-
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присоединившимся к унии, они подтверждали фундуши на церковные земли, 
освобождали от налогов и каждому приходу давали по несколько деревень, а 
от державшихся православия отнимали прихожан (приписывая их к униатским 
церквам), не подтверждали фундуши, не освобождали от налогов и не признава-
ли их священниками46. Простым людям запрещали ходить в православные церк-
ви и монастыри47. Униаты дважды врывались в Яблочинский монастырь, 
нанося обители и монахам большие утраты. В 1724 году в обители униаты 
перевенчивали православных48. Приходские униятские священники пре-
пятствовали людям ходить в монастырь на службы, отбирали воск и свечи, 
проклинали братью49. В 1750 году в деревне Яблечна князями Радзивиллами 
построено униатскую церковь50. В 1753 году униаты из Белой Подляшской, 
ворвавшись в монастырь, захватили имущество и весь51 архив52. Их целью 
было лишение монастыря движимого имущества и документов53.

В период насильственного введения унии (в XVII-XVIII54 веках) многократно 
предпринимались усилия разрушить монастырь. Несмотря на гонения, 
братья монастыря никогда55 не отступила от Православия. В то же время 
проводилась и полонизация местного (белорусского и украинского) населения.

С усилением русского влияния в Польше (со времени Петра Великого), 
православных старались защищать проживающие в Польше послы56. Ека-
терина II в рескрипте от 23 сентября 1763 года указала русскому послу 
в Варшаве, чтобы этому монастырю (и одновременно Брестскому) не на-

чинскiй свято... с. 4; Zarys historii monasteru... с. 16.
46 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 38. 
47 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 39. 
48 Н. Петровъ. Холмско-Подлясскiе... с. 212; Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 18; 
А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 39; Яблочинскiй свято... с. 4-5.
49 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 39. 
50 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 40, 76. 
51 Н. Петровъ. Холмско-Подлясскiе... с. 210. 
52 Н. Петровъ. Холмско-Подлясскiе... с. 213; Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 7, 
18; А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 40, 49; Яблочинскiй свято... с. 5; G. Kuprianowicz, K. Leśniewski. 
Monaster św. Onufrego… c. 26; Zarys historii monasteru... с. 18. 
53 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 40, 76. 
54 До начала XVIII века (то есть до 1712 года – когда православные в Луцке уступили место униатам) 
монастырь подчинялся епископам Луцким, но уже с 1712 года (до разделов Польши) – митрополитам 
Киевским (Н. Петровъ. Холмско-Подлясскiе... с. 212). Более о подчинении монастыря епископам см. 
Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 16-17. 
55 Яблочинскiй свято... с. 2. 
56 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 45, 77.
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носить притеснений57. Не смотря на гарантии и договора (даже на самом 
высоком уровне между императрицей Екатериной II и королем Станис-
лавом Августом Понятовским (трактат от 13 февраля 1768 года)58), гаран-
тирующие спокойное существование православным обителям, в действи-
тельности было по другому59. В 1796 году – после третьего раздела Польши 
– монастырь отошел к Австрии60. После 20 лет – в 1815 году – он вошел 
в состав Конгрессовой Польши (то есть Kонгрессовки) находившегося в со-
ставе Российской империи61. Приближение границы России к монастырю 
способствовало постепенному прекращению (открытых) притеснений62.

Новый период в истории монастыря св. Онуфрия начался с 
учреждения Варшавской и Ново-Георгиевской епархии (в 1840 году). После 
посещения монастыря в 1835 году епископом Антонием (Рафальским) 
спустя два года – в 1837 году63 – началась постройка каменных колокольни, 
ограды, храма и келий, которые были освящены в 1840 году (6 декабря)64. 

В эти годы монастырь пережил несколько грабежей. В 1863 году, когда 
воры не могли найти денег, они чуть было не повесили архимандрита 
Анастасия (Гольдаревского) на груше65.

В 1878-80 годах66 в монастыре построено новый двухэтажный корпус. 
Около 1884 года изменено русло Буга – так что монастырь оказался не на 
острове, а на левом берегу реки. В 1889 году в монастыре открылась школа. 

С учреждением в 1905 году самостоятельной Холмской епархии 
начался период расцвета обители (заложен Белозерский скит (на Белом 
озере) и Свято-Ильинская киновия (на Святым полю), возведены часовни 

57 Н. Петровъ. Холмско-Подлясскiе... с. 213; Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 20; 
А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 45-46. 
58 Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 22. 
59 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 46.
60 Н. Петровъ. Холмско-Подлясскiе... с. 214; Zarys historii monasteru... с. 26. 
61 Zarys historii monasteru... с. 26. 
62 Более см.: А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 47. 
63 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 47. 
64 Ф. Гербачевскiй. Русскiя древности... с. 78; Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 23; 
Яблочинскiй свято... с. 5; Zarys historii monasteru... с. 32. 
65 После этого у левого клироса храма поставили Казанскую икону Божией Матери с надписью 
«В память избавления от смерти настоятеля и братии Яблочинского монастыря от польских 
жандармов-вешателей 1863 года июня 7 дня при нападении на св. онуфриевский монастырь, 
расположеный в царстве Польском» (Ф. Гербачевскiй. Русскiя древности... с. 78).
66 После 1875 года – то есть после воссоединения холмских униатов с православными – число 
паломников и жертвователей возросло.
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(Успенская и Свято-Духовская)). С течением времени монастырь стал 
самым крупнейшим в Польше центром духовного просвещения и 
православного образования67. В годы перед Первой мировой войной в обители 
проживало 50 монахов (не считая 10-ти в Белозерском скиту и 20-ти в Свято-
Ильинской киновии).

После богослужения 1 августа 1915 года настоятель монастыря 
(архимандрит Сергий) с монахами, со всем движимым имуществом68 
уехали в Москву69, а через три дня в яблочинском монастыре поселились 
немцы70. Братия вернулась в монастырь в августе 191971 года когда в Польше 
начались гонения на Православье72. В закрытой и после отобранной мона-
стырской цервии открылся костел, т.е. приходской храм деревни Яблочна. 
В монастырских зданиях расквартировалась военная часть, немного позже 
разместился детский дом. В 1921 году там осталось только четыре монаха73. 

В период Второй мировой войны в монастыре поселились немцы. 
Ночью с 9 на 10 августа 1942 года подожгли здание обители с библиотекой 
и монастырским архивом. Последние сгорели74 полностью75. В военных 
сражениях был поврежден и храм. 

После войны в монастырь врывались партизаны, закрылась Холмско-
Подляшская епархия, а два года спустя начались переселения местного 
православного населения76. Власти, отбирая в 1950 году все земли 
с хозяйственными зданиями и имуществом77, пытались закрыть монастырь. 
Только в 1955 году закончился ремонт разрушенного фашистами келейного 

67 В нем действовали: школа причетников, приходская школа с церковно-учительскими курсами, 
сельскохозяйственная школа и ремесленная школа для мальчиков. Даже при Свято-Ильинской 
киновии также действовала школа.
68 G. Kuprianowicz, K. Leśniewski. Monaster św. Onufrego… c. 30. 
69 Zarys historii monasteru... с. 61. Приют нашли в Богоявленском монастыре (Яблочинскiй свято... с. 
6). Иногда указывается только Россию (G. Kuprianowicz, K. Leśniewski. Monaster św. Onufrego… c. 30).
70 Zarys historii monasteru... с. 61. 
71 Иногда указывается 1818 год (Яблочинскiй свято... с. 6).
72 В 1924 году в Холмской епархии из 320 приходов осталось только 26 (G. Kuprianowicz, K. Leśniewski. 
Monaster św. Onufrego… c. 30). 
73 Трудная жизнь в монастыре облегчилась только в 1927 году (G. Kuprianowicz, K. Leśniewski. 
Monaster św. Onufrego… c. 31). 
74 Zarys historii monasteru... с. 74. 
75 G. Kuprianowicz, K. Leśniewski. Monaster św. Onufrego… c. 32.
76 В Люблинском воеводстве осталось только 8 приходов.
77 G. Kuprianowicz, K. Leśniewski. Monaster św. Onufrego… c. 33. 
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корпуса, часовни и собора78. В монастырь (в 1953 году) вернулись и чудотвор-
ные иконы (прп. Онуфрия и Пресвятой Богородицы). 

История этой обители – всегда остававшейся православной79 – 
относительно редко, и то только с конца XIX века80, привлекала вни-
мание ученых. Фундаментальной работой считается трехтомная дис-
сертация протоиерея Серафима Железняковича81, защищенная в 1965 
году в Московской Духовной Академии. На основе сохранившихся 
архивных82 документов автор представил историю монастыря (до 1962 
года). В переиздании его работы (в 2006 (Т. 1), 2007 (Т. 2) и 2009 годах (Т. 3)) 
она была доведена до сегодняшнего дня. Кроме его работы надо указать 
публикации его предшественников Н. Петровa83, А. Григорьева84, Н. Кот-
линского85, С. Любарского86. 

История Свято-Онуфриевского монастыря исследована87 относительно 
подробно, но принадлежащим этой обители рукописям (и историческим 
документам) в науке не посвящалось достаточного внимания. Они привлекали 
внимание только в случае их ценности для исторических исследований. Так 
можно указать на: грамоту короля Сигизмунда I от 1 августа 1522 года88, в кото-
рой идет речь о продаже деревни Яблечна «вместе с монастырем <...> при реке 
Буг находящимся»89; монастырское Евангелие 1498 года; собрание документов 

78 G. Kuprianowicz, K. Leśniewski. Monaster św. Onufrego… c. 33. 
79 Петровъ Н. Холмско-Подлясскiе... с. 210; Яблочинскiй свято... с. 2. 
80 Первый вопрос о составлении истории Яблочинского монастыря поднял в кон. XIX в. люблинский 
епископ и настоятель монастыря Герман. За ним, в начале двадцатых годов, следовал архимандрит 
Серафим (Остроумов). Прот. С. Железнякович. История... Т. 1. с. 14.
81 Прот. С. Железнякович. История Яблочинского Свято-Онуфриевского Монастыря. Т. 1-3. Варшава, 
2006-2009. Том 1-ый обнимает годы от основания до 1795, том 2-ой от 1795 до 1918 года и 3-й обнимал 
первоначально годы 1918-1962. 
82 Перечисление архивных документов см.: А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи... с. 1-2.
83 Н. Петровъ. Холмско-Подлясскiе… c. 210-211. 
84 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи...
85 Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй...
86 С. Любарский. Яблочинский Свято-Онуфриевский монастырь. Краткая история и современное со-
стояние. Москва, 1916.
87 В 1902 году указано, что история монастыря ждет своего автора (Къ исторiи Яблочинскаго 
св. Онуфрiевскаго монастыря // Холмско-Варшавскiй Епархiальный Вестникъ. 20 января 1902. № 3. 
XXVI. с. 28). 
88 Н.А. Котлинский указал на этот документ, как один из немногих уцелевших после нападения на 
монастырь в 1753 году (Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 7).
89 Прот. С. Железнякович. История... Т. 1. с. 1.



213МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
с 1670 по 1882 годы, над которым летом 1913 г. работал А. Григорьев90. Те и дру-
гие рукописные материалы, или «целые их собрания»91, постоянно погиба-
ли или уничтожались с течением времени. Значительная потеря произошла 
в 1753 году, когда василияне, греко-католический униатский монашеский ор-
ден из города Бяла Подляшска (пол. Biała Podlaska), похитил, напавши на мо-
настырь, все92 хранившиеся тогда в нем документы93. Литургические рукописи, 
находящиеся в то время наверно в храме, спаслись. Из письма игумена Касси-
ана от 28 января 1754 года в Святейший Синод видно, что рукописные книги 
Яблочинского монастыря были тогда старыми, ветхими и испорченными94. Его 
просьба – прислать в обитель богослужебные книги – была одобрена Синодом 
и монастырь получил целый ряд богослужебных книг, между прочим Еванге-
лие, Апостол, Октоих, Псалтырь, Толковое евангелие, Пролог, Благовестник, 
Служебник, Ирмологий, Книгу молебных пений (о бездождии, в день восше-
ствия на престол), Цветную и Постную триоди, Минею месячную на весь год, 
Требник, Службу Захарии и Елисавете95. Часть присланных в обитель новых 
старопечатных книг заменила наверно в употреблении некоторые, если не все, 
рукописи. В составленном 17 декабря 1775 года96 Описании Яблочинского Свято-
Онуфриевского монастыря среди перечисленных разных вещей97 указано шесть 
Евангелий роскошно окованных и много других литургических книг98. К сожа-
лению, не указано – была ли среди них хоть одна рукописная. В 1915 году много 
документов связанных с историей монастыря было вывезено неизвестно куда99, 
ведь в этом году монахи уехали из обители в Москву. К сожалению не сохрани-
лись и материалы100, использованные для доказательства беспрерывного пребы-
вания монастыря в Православии, когда в 1920-1924 годах пытались «якобы пре-
жде униятскую обитель» отнять у православных101. Во время Второй мировой 

90 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… с. 48 (и сноска № 2).
91 Прот. С. Железнякович. История... Т. 1. с. 13.
92 Н. Петровъ. Холмско-Подлясскiе... с. 210. 
93 Прот. С. Железнякович. История... Т. 1. с. 18. 
94 Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 49. 
95 Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 50; Zarys historii monasteru... с. 18. 
96 Прот. С. Железнякович. История... Т. 1., с. 16. 
97 Перечисление разных вещей см. Zarys historii monasteru... с. 22.
98 Zarys historii monasteru... с. 22. 
99 Прот. С. Железнякович. История... Т. 1. с. 18. 
100 Главным доказательством была запись епископа Паисия с 1624 года в Евангелии (Zarys historii 
monasteru... с. 68).
101 Прот. С. Железнякович. История... Т. 1. с. 13; Zarys historii monasteru... с. 68. 



214 Наукові записки БІНДЦ №5, 2018

войны в пожаре самой обители и варшавских государственных, частных и цер-
ковных102 архивов уничтожено остальную часть рукописных документов. Только 
отдельные единицы каким то чудом сохранились103. 

Учитывая те исторические события, то есть войны, введение унии 
и попытки уничтожения православия (даже в межвоенный период), не 
удивительно, что сохранилось так мало архивных документов касающихся 
истории Яблочинского Свято-Онуфриевского монастыря и ни одна – 
находящаяся там раньше – рукопсь104. Ведь некоторые трагические собы-
тия прямо связаны с лишением обители исторических свидетельств105. 

В половине XIX века когда библиотека Яблочинского Свято-
Онуфриевского монастыря насчитывала 370 книг106 А. Лотоцкий составляя 
описание епархии написал: „Монастырь не можеть похвалится библиотекой. 
Кроме богослужебных и поучительных книг ничего заслуживающего вни-
мания не имеется. Рукописей достопримечательных также не находится”107. 

В декабре 1897 года108 и январе 1898 года109 рукописи110 и старопечатные 
книги111 Свято-Онуфриевского монастыря покинули обитель. Они112 были 
102 Фонд документов Варшавско-Холмской Духовной Консистории пропал полностью (Прот. 
С. Железнякович. История... Т. 1. с. 23). 
103 Отдельные документы хранятся в: в Архивах Акт Древних и Новых в Варшаве; Архиве Варшавской 
православной Митрополии в Варшаве; Государственном архиве в Люблине; Центральном 
государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге (А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи... с. 1-2; 
Прот. С. Железнякович. История... Т. 1. с. 22-23).  Список опубликованных документов см. Прот. 
С. Железнякович. История... Т. 1. с. 23-26. 
104 Н. Котлинский. Список церквей и монастырей Холмской Руси (б. Люблинской и Седдлецкой гу-
бернии), существующих до унии и во время ее по сохранившимся известиям и памятникам старины. 
Холм, 1913. с. 11.
105 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи… c. 77.
106 Zarys historii monasteru... с. 35.
107 А. Лотоцкий. Церковно-историческое и статистическое описанiе Варшавской Православной 
Епархiи. Почаев, 1863. с. 240. 
108 Краткiй годичный отчеть по братскому церковноархеологическому музею и библиотеке при нем за 
1897-98 годъ. Холмъ, 1899. с. 23. 
109 Краткiй годичный отчеть по братскому церковноархеологическому музею и библиотеке при нем за 
1897-98 годъ. Холмъ, 1899. с. 24. 
110 А. Григорьев в 1915 году ознакомился в музее Холмского Свято-Богородичного братства только 
с 11 рукописями Яблочинского монастыря; по его словах устав церковный находился в монастырской 
библиотеке (А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи... с. 53). Так не все рукописи были переданы в Музей Холм-
ского Свято-Богородичного братства. 
111 Н.А. Котлинскiй. Яблочинскiй Св.-Онуфрiевскiй... с. 36. 
112 О других памятниках переденных с яблочинского монастыря в 1897 году см. Краткiй годичный 
отчеть по братскому церковноархеологическому музею и библиотеке при нем за 1897-98 годъ. Холмъ, 
1899. с. 3-13. 
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переданы в – основан 8 сентября113 1882 года114 – Церковно-археологический 
музей Холмского Свято-Богородичного братства115. Там собирались цер-
ковно-исторические памятники Люблинской и Седлецкой губерний, в том 
числе рукописи и печатные богослужебные книги. Судьба большинства 
его экспонатов сегодня неизвестна116. В исследованиях упоминается, что 
в сентябре 1915 года они были увезены русскими жителями города Хел-
ма перед приближавшимся фронтом Первой мировой войны. Вошедшая 
в Хелм австрийская армия якобы нашла в музее только открытые шкафы 
со сломанными замками и разбросанное и расхищенное собрание117. Не 
исключено, что многое было забрано оттуда и проходящими через Хелм 
солдатами. Поэтому собрание музея считается в значительной степени 
утраченным или потерявшимся во время Первой мировой войны. Тем са-
мым ни одна из рукописей Яблочинского Свято-Онуфриевского монасты-
ря передана в Церковно-археологический музей Холмского Свято-Богоро-
дичного братства не сохранилась118.

Оставшееся в монастыре собрание – в котором могли находится 
рукописи и старопечатные книги – сгорело119 полностью120. Это име-
ло место ночью с 9 на 10 августа 1942 года, когда немцы поселившиеся 
в монастыре подожгли здание обители с библиотекой и монастырским 
архивом.

113 Иногда указывается дата 16 июля 1882 г. — Указ Св. Синода (S. Dmitruk. Zarząd Prawosławnego 
Bractwa Przenajświętszej Bogurodzicy w Chełmie w latach 1879–1882. // Chełm nieznany. Ludzie – miejsce 
– wydarzeniа. Red. M. Karwatowska. Chełm, 2009. c. 216.
114 K. Mart. Muzealnictwo chełmskie i jego rola w gromadzeniu oraz dokumentowaniu wielo-kulturowej 
spuścizny pogranicza od XIX w. po czasy współczesne // Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne. T. 4. 
2006–2007. C. 49; P. Sygowski. Rosyjskie Muzeum Cerkiewno-Archeologiczne w Chełmie (1882-1915) – 
jego powstanie i zbiory sztuki religijnej (malarstwo, rzeźba) // Rocznik Chełmski 17/2013. c. 85.
115 А.Д. Григорьевъ. Къ исторiи... с. 53.
116 Прот. С. Железнякович. История... Т. 1. с. 49. 
117 K. Mart. Muzealnictwo chełmskie… c. 50.
118 Отрывки рукописей и старопечатных книг Церковно-археологического музея Холмского Свято-
Богородичного Братства хранятся ныне в Музее римско-католического прихода Разослания Апостолов 
в городе Хeлм (см. J. Ostapczuk. Oтрывки кириллических рукописей Музея римско-католического 
прихода Разослания Апостолов в городе Хeлм: по следам собрания Церковно-археологического 
музея Хелмского Свято-Богородичного братства. Доклад прочинанный на XII Загребинских Чтениях: 
Коллекции рукописных книг в современном мире: хранение и изучение. Международная научная 
конференция. 5-6 октября 2017 г. Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург).
119 Zarys historii monasteru... с. 74. 
120 G. Kuprianowicz, K. Leśniewski. Monaster św. Onufrego… c. 32. Были ли среди них рукописные, какие 
и сколько, – это не известно.
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В 1962 году – сто лет после А. Лотоцкого –  священник С. Железнякович 
в работе, посвященной истории монастыря, написал «в настоящее время 
<там> нет ни рукописей, ни библиотеки»121. 

На сегоднешний день небольшое количество старопечатных книг 
Яблочинского Свято-Онуфриевского монастыря ждет своего детального122 
исследования. Вместе с ними дожны быть исследованы и опубликованные 
данные о несохранившихся рукописях этой обители. Надо надеятся, что 
пубилиукемая статья будет началом такого рода научных исследований. 

Резюме
У статті представлена коротка історія монастиря Св. Онуфрія в 

Яблочині. Усі описані події та документи пов’язані з історією монасти-
ря та його рукописними колекціями, ранними друкованими книгами 
та архівними документами. На жаль, жодна з літургійних рукописів та 
ранніх друкованих книг, випущених до 1700 р., не збереглася до сьогодні. 
Стаття являє собою вступ до вивчення рукописів та ранніх друкованих 
книг з монастиря св. Онуфрія в Ялочині.

Ключові слова: рукописи, монастир св. Онуфрія в Яблочині, історія.

Summary
The article presents concise history of the Saint Onouphrios Monastery in 

Jablecna. All described events and documents are connected with the history 
of the monastery and its collections of manuscript, early printed books and 
archival documents. Unfortunately none of the liturgical manuscripts and ear-
ly printed books issued before 1700 were preserved until today. The article is 
an introduction to the studies of manuscript and early printed books from the 
Saint Onouphrios Monastery in Jablecna. 

Key word: manuscripts, Saint Onouphrios Monastery in Jablecna, history.

121 Прот. С. Железнякович. История... Т. 1. сноска № 85 на с. 48. 
122 Старопечатные книги Свято-Онуфриевского монастыря уже исследуются учеными, 
см. M. Kurianowicz. Соотношение старославянских и древнерусских черт в Яблочинском евангелии – 
памятнике XVIII века // Studia Wschodniosłowiańskie V. 2005. c. 287-302; M. Kurianowicz. Ewangeliarz 
z 1771 r. jako zabytek płd.-wsch. Polski. Analiza Tekstologiczna – inwersja // Prace językoznawcze XIV. 
2012. c. 167-176. 
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Роман Офіцинський, 

Ужгород

Історична політика і майнові претензії
Мукачівської греко-католицької єпархії від 2003 року донині

Джерельною базою означених питань слугують медійні ресурси. 
У грудні 2006 р. започаткований офіційний сайт Мукачівської греко-
католицької єпархії (www.mgce.uz.ua). Ця україномовна веб-сторінка 
містить подійні новини, історичні нариси, фотогалерею тощо. Первісно 
планувалося, що інформацію подаватимуть й англійською та італійською 
мовами, однак не судилося. Тоді ж представлено оновлений вигляд 
єпархіального видання – часопису «Благовісник» (виходив у 1921 – 1942 рр., 
відновлено 1991 р.), тираж якого у 2006-му склав 7,2 тис. прим., потім змен-
шився. Ішлося про інтернет-версію часопису, проте її досі не створено. 
Натомість від жовтня 2013 р. веде відлік сайт «Інформаційний вісник 
Кафедрального собору» (kafedralvisnik.uz.ua), що теж заслуговує на дже-
релознавчу увагу. Чимало важливих документів і матеріалів перебувають 
у вільному доступі в Єдиному державному реєстрі судових рішень України 
(reyestr.court.gov.ua) та на сторінці «Греко-Католицьке Закарпаття» у соці-
альній мережі «Фейсбук» (facebook.com/mgce.uz.ua).

Верхня хронологічна межа зачіпає наші дні, а нижня – початок 
урядування чинного єпарха Мілана Шашіка, чия вдача і походження 
є визначальними для процесів, що нами вивчаються. Як випливає з 
офіційної біографії, мовиться про словака-католика, котрий народився 
1952 р. в селі біля м. Нітра1. Від 19 років належить до католицького 
чернечого ордену лазаристів, навчався і служив священиком у західній та 
центральній Словаччині. Сорокалітнім отримав ліцензіат із богослов’я у 
Римі. У 1992 – 1998 рр. працював в Апостольській нунціатурі та служив 
для чеської спільноти Києва. Відтак повернувся до Словаччини. Із серпня 
2000 р. – на Закарпатті як настоятель спільноти отців лазаристів і парох 
у Перечині для римо-католиків. Проте у віці 50 років змінив конфесійну 
належність й у листопаді 2002 р. призначений єпископом Мукачівської 

1 Преосвященний владика Мілан, єпископ Мукачівський // Мукачівська греко-католицька єпархія: 
офіційний сайт (www.mgce.uz.ua). – 2014. – 25 червня.
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греко-католицької єпархії з осідком в Ужгороді. Хіротонізований папою 
Іваном Павлом ІІ і вступив на посаду в січні 2003 р. Громадянином України 
став значно пізніше, лише 2009 р.

За єпископату Мілана Шашіка історична політика і майнові претензії 
Мукачівської греко-католицької єпархії стали суголосними. Спочатку 
з’ясуємо яким чином провадиться єпархіальна історична політика. 
Загалом вона тримається на «трьох китах». По-перше, супроводжується 
масовими акціями з участю пересічних вірників. По-друге, йдеться про 
широкий спектр заходів, передовсім розрахованих на лідерів громадської 
думки – представників місцевої інтелігенції та впливових можновладців. 
Для цього, по-третє, використовуються моральні та матеріальні стимули, 
розроблена нагородна система.

Засновані дві премії – журналістська ім. Йосипа Терелі (у 2010 – 
2014 рр. – щорічна, відтак дворічна, має три ступені, перший лауреат – 
Олександр Гаврош за статтю «У чужий монастир із нашим уставом» – про 
греко-католиків Руського Керестура, Сербія, у загальнодержавній газеті 
«Україна молода» від 19 листопада 2009 р.) та наукова ім. о. Михайла 
Лучкая (дворічна, має ситуативно два або три ступені, вручається із 2014 
р., перші лауреати – краєзнавець Людвіг Філіп за статті про минуле 
Ужгорода і краю, мистецтвознавець Михайло Приймич за публікації про 
сакральні пам’ятки Закарпаття). 17 січня 2018 р. премія фактично набула 
ознак усеукраїнської та надконфесійної, оскільки вручена не тільки вченим 
– ревним вірникам греко-католицької конфесії (ужгородцю М. Приймичу 
і Володимиру Морозу з м. Тернопіль), але й рівновіддаленому від 
конфесійних пристрастей автору цих рядків – за одноосібну монографію 
«Народні перекази Закарпаття» (2016), підготовку колективного навчаль-
ного посібника «Екскурсії Ужгородом» (2017).

Окремо встановлено іменні ордени – «блаженного Теодора [єпископа 
Ромжі]», «преосвященного владики Андрея Бачинського», «рівноапо-
стольних святих Кирила та Мефодія, учителів слов’янських» (кожен трьох 
ступенів). Перший вручається священикам, другий – меценатам, третій – 
за інтелектуальні здобутки. У 2014 р. ордена Кирила і Мефодія ІІІ ст. удо-
стоєно доцентів Ужгородського університету Оксану Барбіл, Олександру 
Яцків, Емілію Швед – перекладачів з латини шостого тому «Історії карпат-
ських русинів» М. Лучкая.
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Власне повноцінна історична політика Мукачівської греко-

католицької єпархії, що діє в межах усієї Закарпатської області, має 430 
громад і налічує до 380 тис. парафіян (30% віруючих регіону), включає в 
себе низку організаційних та інтелектуальних напрямків як принагідних, 
так і магістральних. Насамперед це:

1. Популяризація вузькотематичних і переважно презентабельних 
видань: своїх (закарпатських авторів греко-католицького віросповідан-
ня – «Перед лицем твоїм. Закарпатський іконостас» Михайла Приймича 
2007 р., «Нові церкви Мукачівської греко-католицької єпархії» Михайла 
Сирохмана 2010 р. та ін.) і чужих, де домінує широко пропагований об-
раз мучеництва, наприклад, документальних збірників «Переслідувані за 
правду: українські греко-католики в умовах тоталітарних режимів 20 сто-
ліття» (Львів, 2016), «Посилення політичних репресій проти мешканців 
Закарпаття на завершальному етапі його радянізації. 1947 – 1953» (Ужго-
род, 2016), книжок до сторіччя від дня народження ченця-василіянина Се-
вастіяна – Степана Сабола (1909 – 2003) і т. д.

Водночас єпархіальному керівництву притаманні контроверсивні 
етнополітичні візії з двома неафішованими центрами впливу – українським 
й українофобським. У березні 2009 р. навіть трапився публічний конфлікт із 
залученням мас-медіа. Приводом послужили спогади покійного священика-
угрофіла Стефана Бендаса «П’ять років за колючим дротом» (Ужгород, 
2008). Український переклад з угорської цієї книжки вийшов за сприяння 
єпархії. Врешті решт владика Мілан відмежувався від виклично некоректних 
і ксенофобських висловлювань і поглядів мемуариста, наголосивши на 
прагненні «сприяти міжнаціональній злагоді, повазі та любові до всіх людей 
незалежно від статі, віри чи національності»2.

2. Вшанування круглих дат із нагоди повернення єпархії «несправед-
ливо, насильницьки відібраних храмів і приєднаних до російської право-
славної церкви, яка була покірною служницею російської імперії» у ра-
дянський час, зокрема кафедрального собору в Ужгороді 11 жовтня 1991 р. 
Промовистий за назвою цикл дописів «Вкрадені храми Мукачівської греко-
католицької єпархії Московською церквою» (розпочатий 10 липня 2015 
р.), що розміщувався на сайтах єпархії та кафедрального собору, але нині 

2 Управління Мукачівської греко-католицької єпархії відповідає на непорозуміння // Мукачівська 
греко-католицька єпархія... – 2009. – 25 березня.
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недоступний (видалений). Із зауваженим циклом можна познайомитися у 
міжнародній соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці «Греко-Католицьке 
Закарпаття» (facebook.com/mgce.uz.ua), що, судячи з контактної інформа-
ції, адмініструється Мукачівською греко-католицькою єпархією. Остання 
трактує Українську православну церкву Московського патріархату в ціло-
му не як конкурентну, а відверто ворожу інституцію найперше з огляду на 
затяжні майнові конфлікти упродовж майже трьох десятиліть після лега-
лізації греко-католиків на Закарпатті.

3. Урочистості з нагоди важливих подій в історії конфесії. Так, у 2007 
р. відзначено 60-річчя вбивства єпископа Теодора Ромжі, а 2011-ий прого-
лошено Роком блаженного священномученика Теодора Ромжі, єпископа 
Мукачівського. У 2014-му святкували чвертьстоліття відновлення греко-ка-
толицької церкви в межах сучасної України.

4. Функціонування історичного календаря єпархії з кількома ме-
моріальними датами протягом року. 24 квітня – день відновлення єдності 
зі Вселенською Церквою, тобто укладення Ужгородської унії (1646). 19 
вересня – день канонічного заснування Мукачівської греко-католицької 
єпархії (1771). 15 жовтня – день перенесення єпископської редиден-
ції з Мукачева в Ужгород (1780). 31 жовтня – день пам’яті блаженного 
священномученика Теодора (єпископа Ромжі, котрого вбито 1947 р. і 
беатифіковано 2001 р.).

5. Встановлення меморіалів (як-от: репресованому духовенству 
біля кафедрального собору 2007 р.) і пам’ятних знаків (дошок, каменів) 
ісповідникам віри, приміром, священномученику Петру Оросу (1917 – 
1953) на Свято-Успенському храмі ужгородського мікрорайону Доманинці 
в червні 2017 р. чи репресованому о. Миколі Зомборі (1905 – 1997) у с. 
Підвиноградів Виноградівського району в лютому 2018 р.

6. Періодичне відкриття на єпархіальному рівні беатифікаційних 
процесів. Останній – згаданого о. Петра Ороса, якого підступно вбив 
радянський міліціонер 27 серпня 1953 р. в с. Сільце Іршавського району. 
Йдеться про збір документів і свідчень з метою реконструкції життя 
і святості, перевірки «героїчності чеснот» особи, що проголошується 
Слугою Божим. Відтак матеріали передаються у Римську курію – на розсуд 
Конгрегації у справах канонізації святих.

7. Проведення тематичних ювілейних міжнародних наукових 
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конференцій, зокрема «400 років католицької освіти на теренах 
Мукачівської єпархії» (28 лютого – 1 березня 2014 р.) з виразним акцентом 
на тому, що Ужгородська греко-католицька богословська академія імені 
блаженного Теодора Ромжі належить до найстаріших в Україні. 17 грудня 
2009 р. в тій же академії пройшов форум, присвячений пам’яті єпископа 
Андрея Бачинського (200-річчя з дня смерті). Конференцію «Переслідувана 
Церква» 26 червня 2009 р. приурочили 60-річчю насильницької ліквідації 
греко-католицької церкви на Закарпатті та 20-річчю її виходу з підпілля. 
У червні 2006 р. в згаданій академії науковці зібралися з нагоди сторіччя 
публікації мукачівського простопінія (ірмологіону) Іоанна Бокшая, а 31 
жовтня 2017 р. – з нагоди 70-ї річниці мученицької смерті владики Т. Ромжі.

8. Висвітлення традиційного Дня відкритих дверей в резиденції Му-
качівських єпископів (де-юре Наукова бібліотека Ужгородського націо-
нального університету) поблизу Хрестовоздвиженського собору в Ужго-
роді. Зазвичай єпископ Мілан звітує про хід реставрації з показом каплиці 
(розписав видатний художник Йосип Бокшай у 1930-х рр.), консисторіаль-
ного залу з розписами XVIII ст. Насправді проводиться не стільки віднов-
лення пошкоджених мистецьких робіт, скільки оздоблювальна стилізація 
під втрачене. Неодноразово анонсувалося, що перший цокольний поверх 
резиденції після її повного повернення і реставрації перетворять на музей 
Мукачівської єпархії. При цьому замовчується, що всі роботи проводяться 
самовільно, про що далі.

9. Створення історико-меморіальних інформаційних приводів із між-
народним розголосом. Доволі гучно мовилося про перший у світі дерев’я-
ний храм святого Івана Павла ІІ, папи римського. Його освятили 16 липня 
2015 р. єпархіальний єпископ Мілан і помічний єпископ Ніл у с. Анталовці 
Ужгородського району. У 2017 р. озвучено намір домогтися включення 
комплексу Ужгородського кафедрального собору та єпископської рези-
денції до спадщини ЮНЕСКО як унікальної пам’ятки пізнього бароко.

10. Запровадження єпархіальних змагань, конкурсів й олімпіад на 
царині духовності, мистецтва, історії. Щорічний конкурс вертепів завер-
шується благодійним гала-концертом переможців в обласній філармонії 
в Ужгороді. Одна з єпархіальних олімпіад пройшла 29 жовтня 2011 р. на 
тему «Кир Теодор Ромжа – життя і смерть єпископа».

11. Формування єпархіального пантеону культових постатей. Зокре-
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ма, 2009-й проголошено ювілейним роком владики-просвітителя Андрея 
Бачинського (1732 – 1809) з нагоди 200-річчя від дня його смерті. Серед 
урочистих заходів – богослужіння, виставка, наукова конференція, прес-
конференція, відкриття площі єпископа Андрея Бачинського (частина 
вулиці Капітульна) перед кафедральним собором в Ужгороді 16 грудня 
2009 р. Близько десятиліття триває підготовка до спорудження пам’ятника 
єпископу Бачинському: завезено камінь, куплена бронза. Скульптор Василь 
Роман обіцяв закінчити монумент у листопаді 2017 р. до святкування 285 
років від дня народження А. Бачинського. Проте пам’ятника досі нема. 
Раніше, 25 травня 2008 р., у м. Тячів відкрито й освячено гранітне погруддя 
Слуги Божого владики Олександра Хіри (1897 – 1983) з нагоди 25-ліття 
від дня його смерті. Як уже йшлося, особливе місце в жертовнику єпархії 
відведено єпископу Теодору Ромжі (1911 – 1947). У його честь названо і 
кафедральний хор.

12. Утвердження культу винятковості самого єпарха Мілана – іно-
земця-католика, котрий донині освятив 160 храмів і каплиць, висвятив 
понад півтори сотні священиків. У 2007 р., будучи ще іноземним грома-
дянином, «за багатолітню плідну церковну, благодійну і милосердницьку 
діяльність» нагороджений орденом України «За заслуги» ІІІ ст. У 2008 р. об-
раний почесним громадянином Ужгорода. Акцент робиться на майнових 
прирощеннях «за наполегливої діяльності владики Мілана». Найбільше 
уваги приділено факту, що 24 вересня 2004 р. повернено єпископську 
каплицю і частину приміщень єпископської резиденції. Насправді 
юридично все це державна власність зі статусом приміщень національного 
університету. Однак у квітні 2011 р. владика тут оселився і використовує 
державне майно поза правовим полем.

Саме з цього факту розпочнемо осібну мову про майнові претензії 
єпархії, котрі були частково реалізовані завдяки клієнтелі впливового в 
регіоні бізнесового клану братів Балог із політичною вивіскою – партія 
«Єдиний Центр». У 2008 р. з ініціативи голови партії, екс-глави секрета-
ріату Президента України Віктора Балоги започатковано процес непра-
вомірної передачі приміщень Наукової бібліотеки університету по вул. 
Капітульній, зокрема через облаштування нового бібліотечного примі-
щення в цоколі навчально-лабораторного корпусу по вул. Університет-
ській. Не випадково 13 грудня 2009 р. креатура В. Балоги – тодішній ректор 
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Ужгородського університету Микола Вегеш виголосив тематичну доповідь 
на вечорі пам›яті, присвяченому 60-річчю насильницької ліквідації 
Мукачівської греко-католицької єпархії та 20-річчю виходу її з підпілля.

Помпезне новосілля справили 18 жовтня 2010 р. Як повідомили 
сервільні медіа, «на знак вдячності владика нагородив за особисту 
допомогу в побудові приміщення бібліотеки і повернення єпископської 
резиденції голову Закарпатської організації партії Єдиний Центр Івана 
Балогу орденом третього ступеню преосвященного владики Андрія 
Бачинського»3. Фактично єпископ Мілан удостоїв цього ордена всіх тоді 
чільних представників клану, зокрема Віктора Балогу в січні 2013 р. (відра-
зу першого ступеня), його двоюрідного брата Василя Петьовку у вересні 
2012 р. (третього ступеня)4.

Як не парадоксально, представники на той момент всесильного 
клану ордени отримали, фанфари новосіль у державних будівлях 
відгриміли, проте майнові претензії єпархії так і не були врегульовані. 
Це випливло, коли в травні 2012 р. клієнтелу «Єдиного Центру» змістили 
з університетського керівництва. Нові очільники, серед них й автор цих 
рядків, відстоювали правові позиції в інтересах державного вишу. На тому 
акцентувалося на багатосторонніх перемовинах влітку 2012 р. з участю 
високопосадовців університету, міста, області та єпархії.

Мова йшла про дуже заплутаний клубок майнових претензій. 
Ось одна з них. Закарпатський окружний адміністративний суд 12 
червня 2012 р. зобов›язав Закарпатську обласну державну адміністрацію 
ухвалити рішення за результатами розгляду звернення «Провінції чина св. 
Миколая василіянського чину св. Йосафата в Україні» Мукачівської греко-
католицької єпархії від 2 січня 2012 р. (постанова набрала законної сили 22 
січня 2013 р.)5. Ця провінція – релігійна організація (зареєстрована в Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців 29 
грудня 2009 р.) позивалася до облдержадміністрації, що переадресувала 
Ужгородській міській раді прохання передати колишню каплицю пло-

3 Бібліотека УжНУ переїхала у нове сучасне приміщення // Mukachevo.net. – 2010. – 19 жовтня.
4 Орденом Преосвященного владики Андрея Бачинського нагородили Василя Петьовку на прохання греко-
католицької громади // Uzhgorod.in. – 2012. – 20 вересня; Мілан Шашік нагородив Віктора Балогу орденом 1 
ступеня Преосвященного владики Андрея Бачинського // Mukachevo.net. – 2013. – 19 січня.
5 Єдиний державний реєстр судових рішень. – http://reyestr.court.gov.ua/Review/24954870#. – 
Оприлюднено: 05.07.2012.
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щею 227 кв. м на вул. Волошина, 54 в Ужгороді, яка у квітні 1931 – квітні 
1945 рр. належала монастиреві василіян. Від грудня 1948 р. будівлею во-
лодіє Ужгородський університет, вона досі служить великою фізичною 
аудиторією. Щоправда, загальна площа цієї де-факто прибудови значно 
більша (503 кв. м) від заявленої у позові.

Згодом Господарський суд Закарпатської області ухвалою від 1 
березня 2013 р. залишив без розгляду позов греко-католицької парафії 
Хрестовоздвиженського кафедрального собору до Ужгородської міської ради 
про визнання права власності на університетські будівлі на вул. Капітульній, 11, 
13, 18 загальною площею щонайменше 2 тис. кв. м (за нашими підрахунками). 
Адже позивач не забезпечив архівні довідки про їхню належність греко-
католицькій громаді у минулому, технічну документацію, докази свого 
правонаступництва за попереднім власником тощо6.

Незважаючи на відзначені судові фіаско, у листопаді 2013 р. єпархіальний 
єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Мілан Шашік 
висловив на чотирьох сторінках майнові претензії до Ужгородського 
національного університету, котрий тоді перебував поза впливом братів 
Балог. Як випливало з претензійного листа, всупереч законодавству владика 
оформив право власності на цілісний майновий комплекс Наукової 
бібліотеки університету на вул. Капітульній, 9. Одночасно частина вулиці, 
де розташована бібліотека, перейменована на площу Андрея Бачинського.

Набуття право власності в цьому випадку на підставі рішення 
виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 25 березня 2009 р. 
є неправомірним. Це компетенція Кабінету Міністрів України. Тому 
згаданий комплекс (низка будівель) досі на балансі університету. Це, 
зокрема, засвідчує наказ Міністерства освіти і науки України «Про зак-
ріплення державного майна за Державним вищим навчальний закладом 
«Ужгородський національний університет»» від 30 березня 2017 р.7. У пе-
реліку нерухомого державного майна, що закріплене за університетом на 
праві господарського відання, є будівля бібліотеки на вул. Капітульній, 9 
площею 2 148,3 кв. м, яка, знову ж таки, неправомірно використовується 
як єпископська резиденція.
6 Єдиний державний реєстр судових рішень. – http://reyestr.court.gov.ua/Review/29763752. – 
Оприлюднено: 06.03.2013.
7 Міністерство освіти і науки України. – http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-04-04/7251/nmo-507.
pdf. – Оприлюднено: 30.03.2017.
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Тоді ж, у листопаді 2013 р., університет висловив занепокоєння за 

наслідки, по суті, рейдерської атаки на його майно. Адже самовільно, 
без належних погоджень розпочалися і тривали ремонтно-будівельні 
роботи. У претензійному листі єпископа Мілана це пояснено тим, що 
будівля в занедбаному й аварійному стані. Насправді, як повідомляли 
тоді університетські господарники, невідомі особи, найняті владикою, 
поетапно створили перешкоди для студентів і викладачів у користуванні 
їхньою бібліотекою, відрізали в бібліотечних приміщеннях системи 
опалення й водопостачання. Таким чином тисячі читачів були позбавлені 
доступу до духовних надбань в одній з найбільших книгозбірень регіону.

Владика у листі переконував, що в університеті збудована нова 
бібліотека, що не відповідає дійсності. У ту начебто нову бібліотеку він 
вимагав перенести «залишки книгосховища УжНУ». Найбільш цінні 
видання просив залишити у приміщеннях Наукової бібліотеки, котру вже 
називав «Резиденцією єпископів».

За мету владика поставив «відновлення історичного минулого та надання 
первинного вигляду цілісного комплексу як культової споруди і одночасно 
пам’ятки архітектури національного значення та її повне функціонування 
за призначенням». Із цим тодішнє керівництво вишу погоджувалося. 
Проте вносило істотне уточнення: первісно будівля Наукової бібліотеки 
була будівлею Ужгородської колегії, спадкоємцем і наступником якої є 
Ужгородський університет. Останній сам у силі провести реставраційно-
ремонтні роботи і зберегти «пам’ятку архітектури національного 
значення» функціонально доступною для наступних поколінь викладачів і 
студентів. За фінансово-господарським потенціалом університет – далеко 
не аутсайдер, як часто уявляють собі бажаючі заволодіти його майном. 
У 2013 р. річний бюджет вишу дорівнював половині міського бюджету 
Ужгорода. Найгірші періоди в університетській історії, коли ним управляли 
чи управляють призначені певним бізнесовим угрупуванням делегати 
з комплексом меншовартості, як-от: у 2005 – 2012 рр. та від 2014 р. донині.

У листопаді 2013 р. тоді самодостатнє керівництво університету 
подякувало владиці Мілану за допомогу, нехай непрохану. Як один із 
варіантів виходу із зачарованого кола, планувалося у відремонтованих 
приміщеннях розмістити філософський факультет (із теологічним 
відділенням), що мав з’явитися у складі вишу.
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Тоді ж майнові апетити Мукачівської греко-католицької єпархії не 
вичерпувалися університетськими будівлями на Капітульній, 9. Владика 
прагнув забрати в університету низку земельних ділянок і майнових 
комплексів на тій же вулиці Капітульній під номерами 11, 13, 18, які не 
вдалося вилучити у судовому порядку, але котрі начебто вкрай необхідні 
для облаштування парафіяльної адміністрації, церковного гуртожитку. На 
вул. Капітульній, 18 у дорадянський час містився церковний гуртожиток, 
а нині діє видавництво й адміністративно-господарські підрозділи 
університету. Єпископ Мілан непоступливо бажає тут відновити греко-
католицький гуртожиток для проживання зацікавлених студентів8.

Звісно, можна подивуватися від розмаху адміністративно-
господарських проектів, підприємливості та хазяйновитості згаданого 
єпарха. Однак реалії часто дисонують із деклараціями. Свого часу 
єпархія взяла в Ужгороді під опіку старий цвинтар на вул. Капушанській, 
що перебував у жалюгідному стані. Його передали греко-католицькій 
громаді в обмін на дозвіл звести поруч її дерев`яний храм. Як відзначили 
місцеві журналісти, могили всередині паркана навколо церкви справді 
доглядаються, а далі: «Все заросло, все порушене, все забуте і закинуте»9.

У листопаді 2013 р. єпархія озвучила не тільки першочергові майнові 
вимоги. У другій черзі заявлено претензії на університетські будівлі на вул. 
Капітульній, 26 (юридичний факультет, загальна площа близько 2,7 тис. 
кв. м) і на вул. А. Волошина, 54 (фізичний факультет, понад 3,4 тис. кв. м). 
Фігурувало в єпархіальних планах відчуження дороговартісних будівель 
на вул. Волошина під номерами 33, 35, 36, де десятками років знаходяться 
Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, відділ освіти 
Ужгородського району, дитячий садок. Владика просив назване вберегти 
із зауваженням, «якщо УжНУ використовує їх не за призначенням», то 
потрібно повернути греко-католицькій єпархії.

Якщо попередньо підсумувати, то єпархія розраховує забрати в 
університету престижну нерухомість (два десятки будівель) в історичному 
центрі Ужгорода загальною площею понад 10 тис. кв. м, а також прилеглі 
ділянки. Розрахунків про їхню ринкову вартість не маємо, але припускаємо, 
8 Владика Мілан про резонансний лист єпархії до прем’єр-міністра, парк перед собором та пам’ятник 
Андрію Бачинському // Zakarpatpost.net. – 2017. – 19 жовтня.
9 Гострич Я. Цвинтарі Ужгорода: місця пам’яті, історії і... глибокого сорому // Uzhgorod.in. – 2017. – 29 
жовтня.
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що йдеться про суму від 15 млн. дол. США і вище. Набуття цих активів 
просигналізує про дебют крупного гравця міської сфери послуг. Подібне 
призведе до перерозподілу робочих місць, адже перепрофільовані будівлі 
потребуватимуть обслуговуючого персоналу. Релігійна організація 
ризикує перетворитися на типову підприємницьку структуру.

Зауважимо, що Мукачівська греко-католицька єпархія виглядає доволі 
світською організованою силою, котра активно здійснює різновекторну 
майнову експансію всіма засобами, у т. ч. через суди різних інстанцій. 
Щоправда, не завжди успішно. Вищий господарський суд України 8 серпня 
2017 р. ухвалив рішення не на користь сторони, яку відстоювала єпархія10. 
Отож залишено чинною ухвалу Мукачівського міськрайонного суду від 23 січ-
ня 2015 р. про фальсифікацію (підроблення) рішення Івановецької сільської 
ради від 27 грудня 1999 р. про надання земельної ділянки благодійній като-
лицькій громадській організації «Милосердя». Скасовано державний акт на 
право постійного користування 5 га землі в урочищі Могилка для розміщен-
ня комплексу культових споруд: монастиря, церкви для паломників, шко-
ли-інтернату для дітей-сиріт, каплички, підсобного господарства.

Нерідкісними для єпархії є доволі прозаїчні скандали. Показові 
перипетії 2015 р. навколо скверу Марії Терезії та зведення меморіального 
комплексу в буферній зоні пам›ятки архітектури національного значення 
– Ужгородського кафедрального собору. Спірні питання стосувались 
нищення кам’яного муру і втручання в історичне середовище Замкової 
гори, в її планувальну структуру. 9 жовтня 2015 р. екскаватором частково 
зруйновано мур початку XIX ст. Одразу на сполох забили фахівці з 
архітектурної спадщини. Зруйноване досі не відновлено. Скандал став 
хрестоматійним, добре описаний в електронній енциклопедії «Вікіпедія» 
в україномовних матеріалах під гаслами «Мілан (Шашік)» і «Сквер Марії 
Терезії»11. З точки зору владики мур немає цінності, бо начебто відсутній 
на міжвоєнних фото12.

Актуальна програма мінімум економічної політики єпархії – заво-
лодіти всіма університетськими будівлями на вул. Капітульна, 9, демонту-

10 Єдиний державний реєстр судових рішень. – http://reyestr.court.gov.ua/Review/68263409. – 
Оприлюднено: 15.08.2017.
11 Мілан (Шашік) // uk.wikipedia.org/wiki/Мілан_(Шашік); Сквер Марії Терезії //uk.wikipedia.org/wiki/
Сквер_Марії_Терезії.
12 Владика Мілан про резонансний лист… // Zakarpatpost.net. – 2017. – 19 жовтня.
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вати непотрібні (неісторичні) й облаштувати за собором «гарний парк, як 
у часи Андрея Бачинського, з видом на долину Ужа», тобто привабливий 
оглядовий майданчик для охочих13. Частково це вдалося в сумнівний спосіб.

Наприкінці лютого 2014 р. багатій В. Балога повернув контроль над 
Ужгородським університетом, поставивши на чолі вишу нову креатуру 
– Володимира Смоланку. В інтересах Мукачівської греко-католицької 
єпархії у вересні 2015 р. ректор В. Смоланка безпідставно дозволив 
зруйнувати три капітальні будівлі (лабораторії фізичного факультету, 
матеріального складу, кріогенної дільниці загальною площею майже 
920 кв. м) та резеруару для води (54 кв. м) на вул. Капітульній, 9. Об`єкти 
звели для фізичного факультету в 1970-х рр. Їх первісну вартість у виші 
визначили сумарно у 222 тис. грн., а залишкову – 4,3 тис. грн. Насправді 
ринкова вартість є вищою у сотні разів. Натомість університет не отримав 
жодної компенсації.

Будівлю кріогенної дільниці розбивали спецобладанням два місяці. 
Унікальну установку з отримання рідкого азоту порізали на металолом і 
віддали із земельною ділянкою. У січні-лютому 2016 р. знищено інші будівлі. 
Будівельні матеріали з демонтованих приміщень не оприбутковано.

Ректор вирішив передати згадані будівлі у власність єпархії. 
Міністерство освіти і науки не заперечило їх передачу в комунальну 
власність за умови дотримання вимог законодавства. Проте чинне 
законодавство грубо порушено. Передусім відсутнє обов`язкове рішення 
обласної державної адміністрації. Вчену раду університету взагалі усунули 
від ухвалення надважливого питання.

Заплутану схему приховали постфактум. Ректор Ужгородського 
університету 28 лютого 2017 р. звернувся в Міністерство освіти і науки з 
проханням затвердити новий перелік нерухомого державного майна (219 
об`єктів) для закріплення на праві господарського відання. Оновлений 
перелік у міністерстві легалізували14. Туди «дивом» не потрапили три на-
звані будівлі з резервуаром, що перед тим були знищені.

Владика Мілан зробив наступний крок у ліквідації залишків 
університетської нерухомості на вул. Капітульна, 9. Він вимагає демонтажу 

13 Владика Мілан про резонансний лист… // Zakarpatpost.net. – 2017. – 19 жовтня.
14 Міністерство освіти і науки України. – http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-04-04/7251/nmo-
507.pdf. – Оприлюднено: 30.03.2017.



229МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
наступних трьох будівель (відділення фізики ядра та елементарних 
частинок, дозиметричної лабораторії, складу будматеріалів) загальною 
площею понад 650 кв. м. Їх університет звів у 1960-х – 1970-х рр. У них 
розміщені електронні прискорювачі (мікротрон і бетатрон), на яких 
готують фахівців для атомних електростанцій. Аналогічні прискорювачі 
нині коштують 8 млн. євро. Загалом же земельна ділянка, науково-технічна 
документація, побудова приміщень для лабораторій та прискорювачів, 
прокладка комунікацій, переміщення, монтаж і налаштування обладнання 
обійдеться в 150-200 млн. дол. США15. Наскільки реальні офіційно названі 
цифри складно судити, проте йти на поступки єпархії за рахунок універ-
ситету наразі ніхто з обласної влади не захотів, переадресувавши пробле-
му на урядовий та міністерський рівні.

Підводячи підсумок зауважимо, що відзначені на конкретному 
фактичному матеріалі сучасні духовно-релігійні тенденції характеризують 
не лише винятково Мукачівську греко-католицьку єпархію. Нині 
спостерігається стійке сповзання низки конфесійно неспоріднених, 
навіть діаметрально протилежних і ворогуючих релігійних структур у бік 
світського «церковного бізнесу», що в цілому мало чим відрізняється від 
подібних феноменів у період пізнього середньовіччя та початку нового 
часу, коли римо-католицьку церкву потрясла затяжна Реформація. 
Майнова домінанта у життєдіяльності верхівки, нарочита матеріалізація 
її повсякдення віддаляє християнські та інші конфесії від їх первісних 
віровчень і функцій, нівелюючи морально-духовний авторитет. За 
таких обставин релігійні діячі та представники церковної бюрократії 
уподібнюються скомпрометованим державним діячам, поглиблюючи 
стагнацію всієї країни.

Резюме
Джерельною базою пропонованого дослідження служать медійні 

ресурси. Нижня хронологічна межа є початком урядування єпископа 
Мілана Шашіка, діяльність якого є визначальною для зауважених процесів. 
Відображено організаційні та інтелектуальні напрямки історичної 
політики Мукачівської греко-католицької єпархії, а також особливості 

15 Перенесення унікального комплексу електронних прискорювачів в УжНУ потребує мільйонних 
коштів // Закарпатська обласна рада (zakarpat-rada.gov.ua). – 2017. – 21 серпня.
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її майнової експансії. Наголошується, що нині в Україні загалом 
спостерігається стійке сповзання релігійних організацій у бік світського 
«церковного бізнесу», що нагадує подібні феномени минулого.

Ключові слова: єпархія, політика, майно, влада, університет.

Summary
The source of the proposed research are media resources. The lower 

chronological limit is the beginning of the administration of the bishop 
Milan Shashik, whose activities are determinative for the observed processes. 
The organizational and intellectual directions of the historical policy of the 
Greek Catholic Eparchy of Mukachevo, as well as the features of its property 
expansion, are shown in the article. It is noted that now in Ukraine there is a 
steady slippage of religious organizations towards secular “church business” 
that resembles similar phenomena of the past.

Key words: eparchy, policy, property, authority, university.
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Београд

МЕСТО ЗАКАРПАТЈА У СРПСКОЈ ЦРКВЕНОСТИ ПРВЕ 
ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА

Везе јерархије Српске православне цркве са православнима у 
Закарпатској области (данас најзападнији крајеви савремене Украјине) око 
градова Ужгород, Мукачево, Иза и Хуст датирају и односе се на период 
историје српске Карловачке митрополије. Ако се крене још дубље у 
прошлост духовне везе Срба са Закарпатјем (Transkarpathia) могу се, по 
сачуваним поузданим сведочанствима, довести до позног средњег века.  

Историјске везе Срба и Подкарпатске области
Црквени и културни центар Закарпатја био је манастир Св. оца 

Николаја на Черњецкој Гори код Мукачева, подигнут 1360. године. 
Мукачевски војвода Теодор Коријатовић, као и мармарошки војвода 
Балица и војвода Драгош су у другој половини XIV века покровитељи 
Православља.1

Од средине XV века утицај Српске православне цркве на северу 
тадашње Краљевине Угарске није био занемарив.2 Српски деспоти Стефан 
Лазаревић и Ђурађ Бранковић све до 1439. године имају непосредно 
Мукачево у своме феудалном поседу у земљама угарске круне.

Од почетка XVII века отпочиње насилно римокатоличење источно-
словачких крајева и Поткарпатја. „Ужгородску унију“ прима мукачевски 
епископ Петроније 1628. године који мисли да се тако може сачувати 
народ од притисака румунских кнежева који продиру у Мукачевску област 
и политички је подјармљују.3 Ти први покушаји увођења уније су били 
неуспешни, када су православни монаси манастира код места Krasny Brod 
протерали унијатског епископа Атанасија Крупицког.4 Ужгородску унију 
1 Јосиф Фидлер, Унија Русина у северној Угарској и имунитет свештенства исте, „Богословски 
гласник“ – Часопис за православну богословску науку и црквени живот, св. 1 (1909), стр. 338.
2 Василије, игуман Мукачевског манастира, Старе српске књиге  у Библиотеци Мукачевског манастира, 
„Гласник“ – Службени лист Српске православне цркве, бр. 5 (1958), стр. 73.  Чувени верски писац 
Закарпатја Михаил Андрела Оросвиговски (око 1637-1710) био је српског порекла.
3 Roman Miz, Kršćanski istok – Prošlost i sadašnjost, Veternik 2001, стр. 168-171.
4 Pavel Aleš, Pravoslavna cirkev u nas (Prehl’ad dejinnej cesty), preložil Mgr. Jan Zozul’ak, Prešov 1998, стр. 27. 
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потписао је 1646. године епископ Василије Тарасевич, чиме је своју паству 
подредио латинском свештенству и Риму као духовном центру. Ипак, 
Православље је показало својеврсну виталност, последњи православни 
епископ области јесте Доситеј (1733–1735). 

Источну Словачку, велики део њеног становништва, подигао је против 
уније 1760. године српски свештеник Софроније.5 Источна Словачка је 
крајем XVIII века имала 175 парохија (црквених општина) како наводи 
рођени Прешовљанин Ј. М. Корабински (J. M. Korabinsky) у своме делу 
Geographisch-historisches und Produktion Lexikon von Ungern (1786).6 Делатност 
гркокатолика почела је да се осећа од средине XIX века јер је њихов 
прозелитски рад, традиционално потпомогнут од Хабзбуршке монархије, 
довео до опадања броја православних храмова, свештеника и верника.

Почетком XX века делатност унијата је била јако жива, нарочито 
непосредно пред Први светски рат, када су монтирани политички 
процеси били топос у антисловенској и православној кампањи Црно-Жуте 
Монархије. Мармарошком процесу из 1914. претходи Загребачки (1908), а 
следи Бањалучки (1915)  процес, као својеврсна политичка инквизиција за 
Србе (православне Словене), управо „нелојалне“ аустроугарске поданике.

Српски патријарх Лукијан Богдановић (1890-1907), поглавар 
Карловачке митрополије је у другој деценији XX века чинио покушаје да се 
да јачи импулс црквеном животу словачког и карпаторуског православља, 
али је његова погибија то омела, као и трагични друштвено политички 
ломови који су после 1914. године уследили.7

Алексеј Кабаљук који се родио у Јасињу (Jasiny) 1877. године, 
путовао је 1905. године у Русију, грозио се мађаризације, сматрајући 
Угре главним непријатељима свога народа. Са православљем се упознао 
на Светој Гори, у Јаболчинском манастиру се 1910. замонашио и постао 
свештеник. Патријарх Лукијан Богдановић му додељује парохијску службу 
у Мишколцу код Великих Лучки, недалеко од самог Мукачева и Изе. 
5 Петр Карнашевич, Автокефалия православной церкви в ЧССР, Ежегодник православной церкви в 
Чехословакии, Прага 1962, стр. 42.
6 Štefan Horkaj, Štefan Pružinsky, Pravoslavna cirkev na Slovensku v 19. a 20. storoči (L›udia-udalosti-
dokumenty), Prešov 1998, стр. 45-46.
7 Štefan Horkaj, Štefan Pružinsky, Наведено дело, стр. 72-73. Аутори наводе да је Србин Лазар Бабић, 
дипломирани теолог Прешовског универзитета, покушао још да истражује личност патријарха српског 
Лукијана Богдановића, али од тадашњег папе Павла VI није добио материјале, још увек утајиване, 
који би осветлили патријархов ангажман на северу Дунавске монархије. 
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Унијатски конкуренти су се потрудили да му монтирају велеиздајничке 
процесе „Мармарошке“ 1904. и 1914. године, у којима је био под истрагом 
за велеиздају.8

Продужетак историјске јурисдикције
Нова политичка карта Европе образована после завршетка Првог 

светског рата (1918), стварање националних држава, слом монархија као што 
су Аустро-Угарска и Руско Царство, била је и нешто више од друштвено-
политичког амбијента живота и рата православних цркава. У породици 
православних народа Српска православна црква наступала је као уједињена 
и обновљена српска Пећка патријаршија која је канонским путем стекла 
легитимитет и успоставила територију несметаног рада и јурисдикције у 
Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца / Југославији. Пад руског царизма, 
тежак положај Руске православне цркве, те присуство руске црквене 
емиграције у Краљевини СХС поставио је Српску православну цркву пред 
изазов покровитељства посебне Руске православне заграничне цркве. 

Слична сентиментална расположења била су присутна, развивиши 
се додатно, и код православног становништва Закарпатја који је у Српској 
патријаршији видео неку наду и могућу подршку. 

Први службени попис који је довео до израде потпуне евиденције о 
броју свештеника, храмова и верника показао је снагу српског православља 
у јединственој еклисијалној организацији. Српска православна црква је 
била организована у 27 епархија, 3687 храмова, 2864 парохије (од којих 
попуњених 2479), 2539 свештеника и ђакона (ту су и умировљени и они 

8 P. Aleš, н. д., стр. 32-33. Његов боравак на Светој Гори и прелазак у Православље описан је у књизи: 
Денасiй Пантелеимоновскiй, Повесть об обращенiи и присоединенiи на Аθоне Угрорусса унiата в 
Православiе и о русскихъ, о православiи и объ унiи въ при-карпатской подярменой Руси прежде и 
теперь,  Шамордино 1913. Овде се даје и неколико детаља да је рођен 30. августа 1877. године, да га 
је крстио унијатски свештеник који је веома волео Русију давши му на крштењу име Александар. На 
Светој Гори Атонској у Пантелејмоновом манастиру живео је и подвизавао се отац Варух, пореклом 
из Закарпатја за кога је Александар чуо и са којим је отпочео преписку. Он је Александру саветовао 
да крене пут Русије. Пошао је на поклоничко путовање у Јерусалим где је видео да унијатима није 
дозвољено да служе на Гробу Господњем и тада је почео да се пита „Каква је то унијатска вера?“. На 
Кабаљука је велики утисак оставила појава Благодатног огња. (стр.8-9). По повратку из Јерусалима 
отишао је на Атос где се упознао лицем к лицу са оцем Варухом. Ту се задесио Евдоким, епископ 
волоколамски, и јеромонах Сергије из Јаболчинског (Светог Онуфрија) манастира у Епархији 
Холмској. (стр. 10-11). Кабаљук је присаједињен Православљу кроз „трећи чин присаједињења“, без 
миропомазања, само кроз одрицање унијатских заблуда. 
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на другим службама), затим 442 монаха, а верника је било 5.715.178.9 То 
је била организациона снага која је, у извесном смислу, трагала за новим 
мисијским теренима. 

Представници „четири жупе“ (Мараморошка, Ужанска, Беречка и 
Земпланска) су подсећали на историјска права српске јерархије над пра-
вославнима у Карпатској Русији за време Хабзбуршке монархије. У време 
јаке унијатске плиме и снажних насртаја 1639. и 1739. године карловачки 
поглавари Српске цркве су мислили и о стаду у Мукачеву и околини. Жи-
тељи тзв. „четири жупе“, најбројнијих парохијских заједница, су од Српске 
цркве тражили подршку која би се очитовала у једном „мандатару“ из ду-
ховног чина који би био задужен за све потребе православних у помену-
тим крајевима. Предлаган је архимандрит Владимир Димитријевић који 
би кроз рукоположење добио права и дужности викарног епископа Кар-
патске Русије.10 Архимандрита Владимира су предлагали мештани ценећи 
његове свештеничке и мисионарске особине и квалитете.

Становници села Велике Лучке у Мукачевској жупи изјавили су да 
„желе свим силама да припадају Православној руској цркви“, као и то „да 
не признају никакву Унију са Римом и њиховом црквом“. Петицију коју је 
потписало сто потписника предали су архимандриту Владимиру Дими-
тријевићу који је исту проследио Његовој Светости патријарху српском, у 
то време још „первопрестолном митрополиту“, београдском Димитрију.11

Мисије Српске православне цркве у Закарпатју 
Епископ нишки Доситеј дошао је у мисију у Чехословачку крајем 1920. 

године.12 Одмах је са др Касијаном Богатирцем почео да припрема нацрт 
статута за Подкарпатску православну епархију.13 Његова мисионарска 
настојања и деловања међу Карпаторусима представљају значајан 
9 Шематизам Источно-православне српске патријаршије по подацима из 1924. године, издање Св. 
архијерејског синода, Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија, 1925, стр. 362-363. 
10 Архив Српске Православне Цркве, САСи (1919), Архиепископу београдском Димитрију, 
Представници жупе Мараморошке, Ужанске, Беречке и Земпланске, 24. децембра 1919. 
Нерегистровано. Даље: Архив СПЦ, САСи...
11 Архив СПЦ, САСи (1920), Житељи села Велики Лучки провпрестолном митрополиту Димитрију, 
28. март 1920. Нерегистровано. 
12 В. В. Бурега, Деятельность священноисповедника Досифея (Васича) на територии Закарпатской 
Украины в 1920-е гг., Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, књ. 
14 (2013), стр. 142. 
13 Pavel Aleš, Pravoslavna cirkev u nas (Prehl’ad dejinnej cesty), Preložil Mgr. Jan Zozul’ak, Prešov 1998, стр. 51. 
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допринос очувању Православне вере на традиционално привлачном 
прозелитском терену за унијатску пропаганду. 

Епископ нишки Доситеј Васић је имао низ тешкоћа: некооперативне 
чехословачке власти, украјинске и руске националисте различитих тонова 
и остале непријатељски настројене према српској јурисдикцији. Међутим, 
тактичним радом до 1925. године припремио је терен настављачима 
који су на његовом темељу радили о духовном напретку и изграђивању 
Православне цркве. 

Године 1926. у Поткарпатје је стигао епископ новосадско-бачки Иринеј 
Ћирић, „познати научник и изузетни организатор“.14 Њега је пратио 
синђел Дамаскин Грданички, потоњи епископ мукачевско-прјашевски.15

Године 1928. стижe Серафим Јовановић16, епископ злетовско-стру-
мички за чијег мандата се живо настоји да се Устав будуће епархије што 
више разради. Епископ битољски Јосиф Цвијовић17 је 1930. године изабран 
за епископа-егзарха православне цркве у Прикарпатској Русији, али је 
након годину дана разрешен по сопственој жељи.18 Велики му је помагач 
14 P. Aleš, наведено дело, стр. 51. Рођен је 1. маја 1884. у Сремским Карловцима, завршио је Духовну академију 
у Москви и Филозофски факултет у Бечу, стекавши докторат из семитологије и семитских језика. Бавио се 
проблемима превођења библијских књига са јеврејског и старогрчког језика, био је професор старе Карловачке 
богословије. Године 1919. изабран за епископа тимочког, али је 1921 по сопственој жељи преузео катедру 
епархије бачке. Целу 1927. годину провео је у Прикарпатској Русији. Биографска цртица: Вуковић Сава 
(епископ моравички), Др Иринеј Ћирић – епископ новосадско бачки, „Богословље“, св. 1 и 2 (1964), стр. 9-20. 
15  О мисији Иринеја Ћирића на основу архивске грађе у Архиву Светог Архијерејског Синода пише: Предраг 
Пузовић, Мисија епископа бачког Иринеја у Карпатској Русији, „Годишњак“ – Часопис за теолошко-
философска и текућа питања Православног богословског факултета „Свети Василије Острошки у Фочи“, бр. 4 
(2005), стр. 99-136.= Исти, Прилози за историју Српске православне цркве 3, Београд 2008, стр. 67-107.
16 Епископ Серафим Јовановић је рођен у Призрену, завршио је тамошњу Богословију и Московску 
духовну академију. За ђакона је рукоположен 1902. године. Од 1920 епископ злетовско-струмички, а 
од 29 октобра 1928 рашко-призренски. Сава, еп. шумадијски, Српски јерарси од деветог до двадесетог 
века, Београд-Подгорица-Крагујевац 1996, стр. 442. Опширније: Юрий Данилец, Деятельность епископов 
Серафима (Йовановича) и Иосифа Цвийовича) на Подкарпатской Руси и на Прящевщине (на материалах 
газаты „Православная Карпатская Русь“ (1928-1931 гг.)), Теолошки погледи XLIX, 3 (2016), стр. 653-674. 
17 Рођен у Дрежнику код Ужица 28. августа 1878, завршивши Београдску богословију рукоположен 
у ђаконски чин 1903. године, обављао је дужност парохијског свештеника. Оставши удов, наставља 
школовање и брани кандидатски рад „Улога српског свештенства у ослобођењу свога народа“ на 
Кијевској духовној академији. Замонашио се 1913. у манастиру Раковица, у Првом светском рату је 
служио у комитско-четничким јединицама. Изабран за епископа битољског 19. децембра 1920, а за 
митрополита скопског 1. јануара 1932. Спада у ред најспособнијих и најзаслужнијих српских јерарха 
XX века. Епископ Сава, наведено дело, стр. 261-262. 
18 Наиме, као епископ који се школовао у Русији у Кијеву, Јосиф Цвијовић је био занимљив и 
Чехословачкој влади и влади Краљвине СХС, а по једноставном опхођењу и искрености и вернима у 
Прикарпатској Русији.
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у мисионарском раду био др Јустин Поповић, професор Битољске 
богословије.19 Министар спољних послова Чехословачке републике Едуард 
Бенеш је још 1926. године у контактима са представницима Српске право-
славне цркве исказао став своје владе „жели на том месту да види Његово 
Преосвештенство епископа битољског господина Јосифа“.20 

Ангажовање митрополита Јосифа у Прикарпатској Русији подстицала 
је и Краљевина СХС. Министар спољних послова је писао Синоду: „да 
изволи омогућити преосвећеном господину епископу Јосифу што 
скорији одлазак на нову дужност што би било како у интересу саме цркве 
тако и у интересу добрих односа који постоје између нас и савезничке 
Чехословачке“.21 

Теоретичари и експерти Римокатоличке цркве у Краљевини 
Југославији су пратили утицај Српске православне Цркве на Западне 
Словене, а нарочито су забринуто гледали на ширење српске јурисдикције: 
„Srpski obnovljeni patrijarhat danas drži medju istočnim crkvama neki izvjesni 
primat. Istina živa Srpska crkva po opsegu svoje jurizdikcije i broju članova ne 
zauzima prvo mjesto medju istočnim crkvama... U Čehoslovačkoj crkvi, oko 
čijeg je osnutka radio ep. niški Dositej, samo je jedan dio pod jurizdikcijom 
Srpske crkve (archiepiskop Gorazd), dok je drugi ugrabila carigradska 
patrijаršija (arhiep. Savatije)“.22

Рад епархије мукачевско-прјашевске
Ступање на српски патријаршијски трон Варнаве Росића (1930–

1937), дотадашњег митрополита скопљанског, једног искусног и 
изузетног архијереја, руског ђака и активног русофила, дало је нови 
импулс и решавању положаја православних у Прикарпатској области. 
Православни у земљама Подкарпатске Русије (Zeme Podkarpatskoruska) 
или Подкарпатској Русији (Podkarpatska Rus) били су 1931. године 
организовани у Епархију мукачевско-прјашевску чији је први епископ 
постао Дамаскин Грданички. 

Редовно заседање Св. Архијерејског Сабора 1931. године трајало је од 

19 P. Aleš, наведено  дело,  стр. 52. Уп. Peter Soroka, Prepodobny Justin Popovič, Svidnik 2006, стр. 35-40. 
20 Архив СПЦ, САСи (1926), Свети Архијерејски Синод Српске православне цркве, Син. Бр. 1442, 
10/23. јула 1926.
21 Архив СПЦ, САСи (1926), Министарство иностраних дела Краљевине СХС, Пов. Бр. 7004, 20. јул 1926.
22 Roko Rogošić, Sadanje stanje Srpske crkve, Split 1926, стр. 5.
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14. септембра до 3. октобра 1931. године. На једном од последњих заседања 
по призиву Св. Духа за епископа Мукачевске епархије у Карпатској Русији 
изабран је протосинђел др Дамаскин Грданички, професор Богословског 
факултета у Београду.23 Српска црквена и дневна штампа доносила је 
опсежне извештаје о хиротонији епископа који би пастирствовао на истоку 
Чехословачке државе.24 

Са избором новог епископа, дотадашњи делегат Светог Архијерејског 
Синода у Карпатској Русији митрополит скопски Јосиф Цвијовић, као и 
његов помоћник протосинђел Јустин Поповић су разрешени дужности.25

У обраћању Карпаторуском народу патријарх Варнава је поводом 
хиротоније Дамаскима Грданичког нагласио:

„Но и поред тих похвалних својстава Ваших, која би била дорасла за 
сваки успешан и напоран рад у Св. Православној Цркви Вашој, осећали 
сте ипак и Ви, а заједно са Вама и ми да Вам је потребан један врховни 
духовник вођа Ваш који би Вас уједињене у једном духу повео све скупа 
једним путем и једном циљу „свих досадашњих наших вековних тежња и 
очекивања“.26

Чехословачка влада се сложила са избором Дамаскина Грданичког за 
епископа Мукачевско-прјашевског.27 Патријарх је преко чешког амбасадора 
чинио све да новоизабрани епископ што пре оде у Чехословачку.28 

23 Завршетак рада Светог Архијерејског Сабора, Преглед цркве епархије нишке, бр. 10-11, Ниш 
1931, стр. 308 (Чланак преузет из београдских новина «Време»). Биографија Дамаскина Грданичког 
сачињена приликом устоличења за митрополита загребачког са фактима из периода мукачевско-
прјашевског епископства, (Архив СПЦ, САСи, Персонални досије 16, Дамаскин Грданички).
24 Никола Дориомедов, Хиротонија Г. Dr. Дамаскина Грданичког за епископа мукачевске епархије у 
Поткарпатској Русији, Гласник Српске православне патријаршије, бр. 21, 14. новембар 1931, стр. 371-
373; Архив СПЦ, САСи (1931), Варнава, патриајарх српски Роберту Флидеру изванредном изасланику 
и пуномоћном министру Чехословачке владе, Пбр. 3259, 10. XII 1931; У Персоналном досијеу 16, чува 
се старинско и црквенословенским језиком писано Исповедање вере синђела Дамаскина, изабраног епи-
скопа мукачевско-прјашевског за чин хиротоније: „Азъ Патрiархъ Варнава сiе обещанiе и исповеданiе 
сингела Дамаскина, доцента Богословскога факултета у Београду, нареченнаго въ епископа Мукачевско-
Пряшевскаго – в Каθедральном Соборе св. Николая Чудотворца в благословеном граде Сремскимъ 
Карловцима слышавь и подписую собственою рукою лета Господня 1931. шестнадесятый ден (29.) ноября“.
25 Архив СПЦ, САСи (1932), Доситеј Епископ нишки митрополиту скопљанском Јосифу Цвијовићу, 
Син. Бр. 4342/Зап. 1957, 29/16. јануара 1932.
26 Архив СПЦ, САСи (1931), АЕ. и патријарх српски Варнава, 4342/Зап. 1937, 29/16. десембар 1931.
27 Архив СПЦ, САСи (1931), Патријарх Варнава Министру спољних послова Војиславу Маринковићу, 
Син. Бр. 1372/Зап. 1464, 3. X/20. IX 1931.
28 Архив СПЦ, САСи (1931), Патријарх Варнава Роберту Флидеру изванредном изасланику и 
пуномоћном министру Чехословачке владе, Син. Бр. 3172/Зап. 1464, 3. X/20. IX 1931.
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Министарство иностраних послова је новом епископу древне, а заправо 
обновљене епархије обезбедило месечну помоћ од 4000 чешких круна 
које би се исплаћивале преко Амбасаде Краљевине Југославије у Прагу.29 
Епископ Дамаскин пред одлазак у своју епархију дао је изјаву за новинаре. 
Рекао је да СПЦ не врши никакву пропаганду него да покушава да унесе 
канонски и богослужбено-догматски поредак у животу црквених општина 
у Прикарпатској Русији и Словачкој. У том делу Чехословачке по речима 
поменутог архијереја има 150.000 православних душа.30

Епархија је, иако у иностранству, „у духовном и јерархијском 
погледу“ потпадала под Српску православну цркву и била њен саставни 
органски и административни део.31 Од 5 епархија Српске православне 
цркве у иностранству, две су биле на територији Чехословачке и то: Чешка 
епархија са седиштем у Прагу и Мукачевско-прјашевска са седиштем у 
Мукачеву, у непосредном суседству Југославије биле су две: Скадарски 
викаријат у Скадру (Албанија) и Епархија задарска са седиштем у Задру 
(Италија). А само једна је била у далекој дијаспори: Српска православна 
црква у Сједињеним државама Америке и Канади са седиштем у Чикагу.32 

Недаће Другог светског рата и крај српске јурисдикције у Закарпатју
После завршетка Другог светског рата Прикарпатска област је 

припојена Совјетском Савезу, а Епархија мукачевско-прјашевска својим 
највећим територијалним делом канонски укључена у пуноћу Руске 
православне цркве. Православни око Прешова у Источној Словачкој 
остали су тада у аутономној Чехословачкој православној цркви. 

Епископ Владимир Рајић је на првом редовном Архијерејском 
Сабору Српске православне цркве, одржаном после рата, 1947. године, 
изабран за епископа рашко-призренског (20. маја), а дотле је био 1945-1947. 

29 Архив СПЦ, САСи (1931), Министарство иностраних послова Краљевине Југославије, Пов. Бр. 
22813, 14. новембар 1931.
30 Чехословачка, Братство-лист за вјерско и народно просвјећивање, бр. 7-8 (1932), Сарајево 1932, 
стр.118-119. Преношење извештаја из београдских новина «Време».
31 Члан 13. Устава Српске православне цркве, види: Устав Српске православне цркве са спроведбеном 
наредбом Св. архијерејског синода и тумачењима од Dr. Војислава Јанића и Миленка М. Јаношевића, 
Београд: Издавачка књижарница Геце Кона, 1932, 70-71. Види и: Благота Гардашевић, Организационо 
устројство и законодавство Српске православне цркве између два светска рата, у: Српска православна црк-
ва 1920–1970 (Споменица о 50-годишњици васпостављања Српске патријаршије), Београд 1971, стр. 55.  
32 Исто. 
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само администратор. Упокојио се 14 фебруара 1956. године, а сахрањен 
је на призренском гробљу.33 Закарпатска област са својим православним 
становништвом је коначно 1946. године прешла под јурисдикцију 
Московске Патријаршије. 

Закључак
У раду се на основу архивске грађе српске црквене провенијенције 

говори о јурисдикцији Српске Православне Цркве у Подкарпатској 
Русији. На позив православних из крајева око Мукачева, Изе, Ужгорода 
и других места, после Првог светског рата, Свети Архијерејски Синод 
Српске Православне Цркве шаље своје епископе који организују мисијски 
рад у поменутим областима. Епархија за источни део Чехословачке, под 
називом Епархија мукачевско-прјашевска добила је свог првог епископа у 
личности Дамаскина Грданичког. После Другог светског рата јурисдикцију 
Српске православне цркве је сменила Московска Патријаршија. 
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Резюме
На основі архівних документів сербського церковного походження 

обговорюється питання юрисдикції Сербської Православної Церкви 
на Підкарпатській Русі. На запрошення православних із Мукачева, Ізи, 
Ужгорода та інших населених пунктів, після Першої світової війни, 
Сербська Православна Церква відправляла своїх єпископів-делегатів 
для початку церковної місії та з метою заснування духовного життя. 
Так, єпархія на території східної частини Чехословаччини, під назвою 
Мукачівсько-Пряшівська отримала свого першого єпископа і це був 
Дамаскін (Грданічкі). Після Другої світової війни юрисдикцію Сербської 
Православної Церкви змінило управління Московського Патріархату.

Ключові слова: Сербська Православна Церква, Закарпаття, місія 
СПЦ, Мукачево-Пряшівська єпархія, боротьба з унією.

Summary
In this paper narates about jurisdiction of the Serbian Orthodox Church in 

Subcarpathian Russia according to archival materials of the serbian ecclesiasti-
cal provenace. Orthodox christians from Mukachevo, Iza, Uzhgorod and other 
parts, after the First World War, had asked for support, and Serbian Orthodox 
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Church had sent bishops to provide church mission and to organize spiritu-
al life. In the eastern parts of Czechoslovakia was established eparchy Muk-
achevo-Pryashov and its first ordained bishop was Damascenus Grdanichky. 
After the Second World War serbian orthodox jurisdiction was interchanged by 
Patriarchate of Moscow (Russian Orthodox Church). 

Key words: Serbian Orthodox Church, Transcarpathia, Mission of Serbian 
Orthodox Church Mukachevo-Presov diocese, struggle with union.
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Pružinský Štefan, prot.,

Prešov

Miesto múdrosti a krotosti v askéze a duchovnom živote členov 
Cirkvi

V liste svätého apoštola Jakuba sa nachádzajú slová, ktoré hovoria 
o tom, aké nenahraditeľné miesto má v kresťanskom živote, askéze a obzvlášť 
v učiteľskom povolaní múdrosť a krotkosť. Tieto slová znejú nasledovne: „Kto 
je u vás múdry a zručný, nech dobrým správaním ukáže svoje skutky v múdrej 
krotkosti” (gr. Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς 
ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πραΰτητι σοφίας; csl. Кто2 прему1дръ и3 худо1гъ 
въ ва1съ, да пока1жетъ t до1брагw житіz2 дэла2 сво‰ въ кро1тости и3 прему1дрости.

Keďže ovládanie jazyka je veľmi ťažká úloha a vysoká cnosť,  
zdokonaľovanie v tejto oblasti je možné len u tých ľudí, ktorí sa vyznačujú 
cnosťou krotkosti. Platí to pre všetkých veriacich, ale obzvlášť pre učiteľov, ktorí 
sa usilujú získavať najviac múdrosti a zručnosti. Bez krotkosti totiž múdrosť 
a zručnosť vedie iba k pýche a ďalším hriechom, ktoré neprinášajú prospech, 
ale naopak škodia ľuďom a Cirkvi. Kým v predchádzajúcej časti apoštol Jakub 
„vyzýval k mlčaniu tých učiteľov, ktorí boli nedostatočne vzdelaní, mali 
nedokonalí život a neboli schopní skrotiť svoj jazyk, teraz vyzýva múdrych 
a rozumných…, aby viac ukazovali svoju múdrosť a rozumnosť vo svojom 
vlastnom živote, než v poučovaní iných”1. Namiesto falošnej múdrosti, ktorá 
sa prejavuje neporiadnosťou v reči, apoštol Jakub vyzýva k prejavom skutočnej 
múdrosti, ktorá sa prejavuje „rozvahou v rozprávaní”2.

Prívlastok „múdry” (gr. σοφὸς; csl. премyдръ) sa v židovskej tradícii 
používal pre označenie „učiteľa…, ktorý mal poznanie praktickej mravnej 
múdrosti založenej na poznaní Boha”3 a Jeho vôle. Múdrosť je Boží dar a Boh je 
jeho prameňom4. Slovo „múdry” v čase napísania listu nemalo ten istý význam, 
aký má dnes. Slovo „múdry” v starej gréčtine neznamenalo iba rozumný, ale aj 

1 БЕДА ДОСТОПОЧТЕННЫЙ, св.: Толкования на семь канонических посланий. Толкование на 
послание божественного Иакова (online). [cit. 2017-10-02]. Dostupné na internete: <http://azbyka.ru/
otechnik/Beda_ Dostopochtennyj/tolkovanie-na-poslanie-svjatogo-apostola-iakova/>
2 ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Π. Ν.: ‘Υπόμνημα εις τάς ’Επιστολάς τῆς Καινῆς Διαθήκης. τ. 3. ’Αθῆναι 1996, s. 264.
3 ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Π. Ν.: ‘Υπόμνημα…, s. 264.
4 Pozri Jk 1, 5.
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„šikovný, zručný v nejakom umení, schopný v niečom, nadaný a talentovaný. 
Presne táto zručnosť, schopnosť a nadanosť, prirodzená alebo daná, je 
múdrosťou. Čiže múdrosť je tým, čo dnes nazývame talentovanosťou a múdry 
znamená talentovaný. Slová múdry a múdrosť sa používajú v súvislosti 
s mnohými vecami, nie iba v súvislosti s tzv. knižnou múdrosťou alebo vedou. 
Múdrym (v zmysle šikovným, talentovaným) sa nazýva aj citarista, aj bojovník 
na voze, aj kapitán lode, sochár, jasnovidec, konštruktér plotov alebo šácht, 
staviteľ aj kovotepec, rečník (človek, ktorý vie prirodzene a ľahko ovládať 
jazyk a je majstrom v presviedčaní), lekár (praktický), no a samozrejme aj 
učiteľ, vzdelanec alebo vedec. Múdrosťou sa označuje každá takáto a podobná 
schopnosť, čiže múdrosť kovotepectva, bojového umenia, vedy a ď. Múdrosťou 
sa nazýva aj schopnosť kritického uvažovania, predvídavého myslenia 
a praktického zmýšľania”5. Pod múdrosťou je teda v tomto verši potrebné 
rozumieť aj teoretickú múdrosť, rozumnosť a vzdelanosť, ale aj schopnosť 
uplatniť vedomosti v praktickom živote. K zmene vnímania pojmu múdrosť 
smerom k iba teoretickej múdrosti dochádzalo postupne v intelektuálnych 
kruhoch, no v biblickom kontexte ako aj v jazyku bežných ľudí v apoštolskej 
dobe mal tento pojem aj teoretický aj praktický zmysel. Dokonca aj v súdobej 
filozofi sa múdrosť chápala ešte ako súčasné poznanie božských aj ľudských 
vecí, pričom spojenie múdrosti a zručnosti „umožňovalo, aby spolupôsobili 
všetky cnosti a aby sa múdrosť stala uskutočneným poznaním”6.

Grécky výraz „ἐπιστήμων“ má veľmi podobný význam ako „σοφὸς” a 
je odvodený od slova ἐπιστήμη, ktoré má dva základné významy. Prvým je 
umenie, zručnosť, šikovnosť a druhým poznanie, veda, náuka7. My sme výraz 
ἐπιστήμων preložili ako „zručný” v súlade s prvým významom slova ἐπιστήμη 
a tiež v súlade s cirkevnoslovanským prekladom (худо1гъ). Učinili sme tak preto, 
lebo takýmto spôsobom slová skúmaného verša zahŕňajú obidva základné 
oblasti ľudského poznania a schopností, čiže múdrosť v tom zmysle, ako ju 
chápeme dnes, aj praktickú zručnosť alebo umenie. Pojem „ἐπιστήμων“ v starej 
gréčtine označoval „znalca… v nejakej oblasti…, ktorý sa cestou dlhého učenia 
a cvičenia stal odborníkom… napríklad rybárstve, námorníctve, vojenskom 
umení a určite aj v písomníctve. Dnes sa týmto pojmom označuje iba odbornosť 

5 ΣΑΚΚΟΥ, Σ.  худо1гъ Ν.: Ερμηνεία εις τήν Επιστολήν τοῦ Ιακώβου. Θεσσαλονίκη 1975, s. 89-90. 
6 HOPPE, R.: List Jakubův. Kostelní Vydří 2001, s. 72. 
7 Pozri ДВОРЕЦКИЙ, И. Х.: Древнегреческо-русский словарь. Том I. Москва 1958, s. 637.  
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v písomníctve alebo vede, podobne ako v prípade pojmu „σοφία”. Je tomu tak 
pravdepodobne preto, že znalosť a múdrosť v písomníctve a vede je najhlbšia, 
najzložitejšia a najudivujúcejšia”8. 

Múdrosť sa aj na iných miestach Svätého Písma9 spája so zručnosťou, 
ktorá označuje „poznanie v jeho praktickom uplatnení“10, alebo ináč povedané 
„praktickú zručnosť založenú na bázni Božej”11. Múdrosť aj zručnosť sú pojmy, 
ktoré vytvárajú ideálny obraz o učiteľovi, ktorý je schopný učiť iných, aj sám 
konať podľa pravdy a vedomostí, o ktorých učí.

Celá prvá časť verša, čiže slová „kto je u vás múdry a zručný” sú v gréckom 
texte uvádzané ako otázka12. Túto otázku je potrebné chápať v nasledujúcom 
zmysle: „Kto z vás hovorí, alebo si myslí, že je múdry a zručný?”. Na túto otázku 
apoštol odpovedá výzvou: „(Ten) nech dobrým správaním ukáže svoje skutky 
v múdrej krotkosti”. Podobný spôsob vyjadrovania predstavuje v kontexte 
doby, v ktorej list vznikol, „známu formu ľudového jazyka”13.

Dôkazom pravdivej múdrosti aj pravej umeleckej zručnosti je podľa 
slov apoštola Jakuba dobré správanie a dobré skutky konané v krotkosti. 
„Dobrým správaním” (gr. ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς; csl. до1брагw житіz2)  въ 
кро1тости и3 sa podľa slov apoštola Jakuba dokazuje pravá múdrosť preto, lebo 
kresťanstvo nie je iba teória, ale v prvom rade život. Slová apoštola v tomto 
verši je potrebné chápať ako „výzvu k duchovnému zápasu a preskúmaniu”14 
toho, čo si človek sám o sebe myslí s cieľom, aby sme si uvedomili reálny stav, 
v ktorom sa nachádzame. Táto výzva k preskúmaniu a preskúšaniu samého 
seba vo svetle svojich skutkov je adresovaná v prvom rade učiteľom a tým, 
ktorí túžia po učiteľskom povolaní. Od každého kresťana, no obzvlášť od 
kresťanského učiteľa sa vyžaduje, aby mal nielen vedomosti a šikovnosť, ale 
aby bol celkom preniknutý kresťanskou pravdou, aby kresťansky myslel, cítil 
aj konal. Inými slovami, kresťanská múdrosť „nespočíva iba v poznaní, ale má 
mať predovšetkým mravnú povahu”15. 

8 ΣΑΚΚΟΥ, Σ. Ν., cit. dielo, s. 90.
9 Pozri 5Mjž 1, 13. 15; 4, 6; Oz 14, 10.
10 ЯРОШЕВСКИЙ, Г., Iером.: Соборное Послание св. Апостола Iакова. Кiевъ 1901, s. 222.
11 ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Π. Ν.: ‘Υπόμνημα…, s. 264.
12 Pozri NOVUM TESTAMENTUM GREACUM, editio Critica maior, IV. Catholic letters. Part 1. Text. 
Installment 1. James. Stuttgart 1997, s. 60.
13 ΣΑΚΚΟΥ, Σ. Ν., cit. dielo, s. 90.
14 Tamže, s. 90.
15 SOUČEK, J. B.: Dělná víra a živá naděje, Výklad epištoly Jakubovy a první epištoly Petrovy. Praha 1968, 
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Kým pod správaním je v tomto verši potrebné rozumieť spôsob života 
a kvalitu spoločenských vzťahov človeka vo všeobecnosti, „skutky” (gr. 
τὰ ἔργα; csl. дэла2 ), ku ktorým apoštol Jakub vyzýva, predstavujú „to, čo 
spolutvorí a utvára dobré správanie, sú to konkrétne detaily dobrého správania. 
Sú to ukážky (prejavy) lásky, spoločenskosti, ľudomilnosti, solidárnosti, 
kresťanskej prívetivosti, pokornej povahy a mravne čistého života”16. Myšlienka 
o neoddeliteľnosti múdrosti a dobrých skutkov je v úplnom súlade s učením 
Evanjelia, ktoré hovorí o tom, že u kresťanov majú byť zjavne viditeľné dobré 
skutky17, podľa ktorých je možné rozpoznať Christových nasledovníkov od 
falošných prorokov a páchateľov neprávosti18. V tom istom duchu sa vyjadruje 
aj apoštol Pavol, podľa slov ktorého kresťan má mať nielen výzor zbožnosti, ale 
aj silu zbožnosti, ktorá sa prejavuje v dobrom správaní a skutkoch19. Zo slov 
apoštola Jakuba vyplýva, že „správanie človeka je vyjadrením stavu jeho umu… 
Poznanie evanjeliového učenia kresťanovi neprinesie úžitok, ak ho nepremení 
na svoje telo a krv, alebo ešte presnejšie povedané na duch a život, čo sa následne 
prejaví v jeho krotkom správaní vedenom evanjeliovou múdrosťou”20. 

Konkrétne skutky, ktoré sa okrem všeobecného dobrého a bezúhonného 
správania vyžadujú od kresťanov a najmä kresťanských učiteľov, majú mať 
osobitný charakter. Tento ich osobitný charakter sa má prejavovať v tom, že 
majú byť konané „v múdrej krotkosti“ (gr. ἐν πραΰτητι σοφίας; csl.  въ кро1то-
сти и3 прему1дрости). Múdrosť a zručnosť majú byť založené na krotkosti preto, 
lebo krotkosť im dodáva vnútornú čistotu, kvalitu a duševný prospech. Pod 
krotkosťou treba v tomto prípade rozumieť „hlbokú prostotu, ktorá je vlastná 
múdrosti“21, pretože skutočná a kresťanská múdrosť je len tá, ktorá vychádza 
z „prostoty srdca“22. Uvedená myšlienka spojenia múdrosti a krotkosti je v 
súlade so slovami Isusa Christa, ktorý povedal apoštolom, aby boli múdri ako 
zmije a prostí ako holuby23.

s. 62.
16 ΣΑΚΚΟΥ, Σ. Ν., cit. dielo, s. 91.
17 Pozri Mt 5, 16.
18 Pozri Mt 7, 15-23.
19 2Tim 3, 5. 10.
20 КИБАЛЬЧИЧЪ, И.: Опыт обозрения и объяснения соборного послания св. ап. Иакова. Москва 2004, 
s. 106.
21 ЯРОШЕВСКИЙ, Г., Iером., cit. dielo, s. 223.
22 ЯРОШЕВСКИЙ, Г., Iером., cit. dielo, s. 223.
23 Pozri Mt 10, 16; Porovnaj Jk 1, 21; 1Pt 3, 16; 2Tim 2, 24; Sir 3, 17.
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Učiteľovi, ktorý má vo svojom srdci cnosť krotkosti a prostoty, je úplne jasné, 

že skutočná múdrosť nespočíva iba „v tom, aby bol postavený za učiteľskú katedru 
a učil, ale v spôsobe života krotkého, rozumného a pokojného človeka. Človek, 
ktorý je múdry podľa Boha, sa neuspokojí iba s tým, aby mal veľa náboženských 
vedomostí, ale považuje za nevyhnutné aj používanie a dodržiavanie týchto 
poznatkov tak, aby jeho život bol v úplnom súlade s tým, čo učí, a aby kázal viac 
prostredníctvom svojho príkladu, než prostredníctvom svojho jazyka”24. 

Krotkosť je „opakom hnevlivosti, egoizmu a ďalších zlých vlastností, 
o ktorých sa hovorí v 14. verši… Rozumná zdržanlivosť od hnevu a trpezlivé 
znášanie hnevu iných je svetlou ukážkou rozvahy a múdrosti… Na druhej 
strane neexistuje nič, čo by tak prekážalo správnemu chápaniu, čo by tak 
veľmi zahmlievalo úsudok a jasnosť mysle, ktorá je nevyhnutná k správnemu 
a rozumnému konaniu, než je vášeň a zúrivosť hnevu. Keď sme rozvážni, 
pokojní a mierni, počujeme jasne hlas svojej mysle a šikovne dokážeme ovládať 
jazyk, ktorý inak tak ľahko skĺzava do hriechu”25. Krotkosť a pokojamilovnosť 
je podľa slov apoštola Petra tou najkrajšou ozdobou a krásou človeka26. Bez 
krotkosti a prostoty môže človek vytvárať len zdanie a ilúziu múdrosti, s ktorou 
v skutočnosti nemá nič spoločné.

Zo slov apoštola Jakuba o tom, že naozaj múdry môže byť len ten, kto 
je krotký, robí sv. Ján Zlatoústy nasledujúci praktický záver, odporúčanie 
a výzvu: „Očisťme nečistotu z našich duševných uší. Ako špina a prach vo 
vzťahu k telesným ušiam, tak svetské a neskromné rozhovory, výpočty zisku 
a rastu ziskov viac ako akákoľvek iná špina obmedzujú sluch mysle a nielenže 
ho obmedzujú, ale aj robia nečistým”27. To znamená, že pre dosiahnutie pravej 
múdrosti je nevyhnutné odstrániť z našej mysle aj konania všetko nepokorné 
a nepokojné, čiže pyšné, ctižiadostivé, odsudzujúce a tiež hlučné, prchké 
a poburujúce.

Dobrou múdrosťou sa vyznačujú pokorní, rozumní a uvážliví ľudia, 
falošná múdrosť dáva o sebe vedieť okázalosťou a pýchou28. Múdra krotkosť 
24 ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Π. Ν.: ‘Υπόμνημα…, s. 264.
25 ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Π. Ν.: ‘Υπόμνημα…, s. 264-265.
26 Pozri 1Pt 3, 4.
27 ИОАНН ЗЛАТОУСТ, св.: Отрывки Толкования на соб. послание св. Иакова. In: Полное собрание 
творений святаго отца нашего Іоанна Златоуста, том 12. книга 2., Почаев 2005, s. 1357.
28 BLAHOTA, M.: Biblický pohľad na stvorenstvo Božie a jeho odkaz pre súčasného človeka. In: Biblia 
a wspólczesnosc [elektronický zdroj] : teologiczne, kanoniczne, socjalne i spoleczne przeslanie Biblii dla 
wspólczesnosci : I. rocznik : Kasztel w Szymbarku k. Gorlic, 22.11.2016. - Gorlice : Diecezjalny osrodek 
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je „opakom domýšľavosti, pohŕdavého správania a vykrikovania o sebe… Je 
to umiernenosť, pokorné zmýšľanie, prostota a láskavosť”29. „Falošná múdrosť 
je vždy spojená s náchylnosťou hovoriť veľa, zatiaľ čo pravdivá múdrosť 
býva spojená s mlčanlivým zachovávaním Božieho slova”30. Hriešny život je 
nezmieriteľným protikladom pravej múdrosti31. 

Resumé
Analýza vlastností múdrosti, ktoré sme v tomto článku preskúmali, 

poskytuje možnosť odlíšiť pravú múdrosť od falošnej múdrosti. Najdôležitejšími 
príznakmi pravej múdrosti je krotkosť, tichosť, pokora a praktické uplatňovanie32 
poznania o Bohu a človeku. Najdôležitejšími vlastnosťami falošnej múdrosti 
je pýcha, mnohovravnosť a neochota konať dobré skutky v duchu Evanjelia. 
Zdôrazňovanie dobrých skutkov ako dôkazu pravej múdrosti je ďalším 
rozvinutím veľmi známej myšlienky apoštola Jakuba o tom, že viera bez 
skutkov je mŕtva. Z analýzy múdrosti v tomto príspevku vyplýva, že nielen 
viera, ale aj múdrosť bez skutkov je mŕtva.

Kľúčové slová: Múdrosť, krotkosť, apoštol Jakub, pokora, dobré skutky.

Summary
The analysis of the wisdom properties we have examined in this article 

provides an opportunity to distinguish true wisdom from false wisdom. The 
most important signs of true wisdom are moderation, quietness, humility and 
practical application of the knowledge of God and man. The most important 
features of false wisdom are pride, wordiness, and unwillingness to do good 
deeds in the spirit of the Gospel. Emphasizing of good deeds as evidence of true 
wisdom is higher extension of the well-known idea of the Apostle James that 
faith without deeds is dead. The analysis of wisdom in this paper shows that 
not only faith but also wisdom without deeds is dead.

Key words: Wisdom, moderation, apostle James, humility, good deeds.

kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2016. online, s. 126-135.
29 ΣΑΚΚΟΥ, Σ. Ν., cit. dielo, s. 91.
30 ΑΓΟΥΡΙΔΗ, Σ. Χ.: Υπόμνημα εις τήν επιστολήν τοῦ Αγίου Ιακώβου. Αθηναι 1956, s. 62. 
31 Pozri Prem 1, 4; 6, 23.
32 KUZYŠIN, B.: Patristické reflexie pomoci a pomáhania. In: Pravoslávny biblický zborník I/2017 
[elektronický zdroj]. - Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2017. online, 
s. 107-112.
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Рекрутяк Михайло, 

Ужгород

Постать архімандрита Олексія (Кабалюка) на сторінках газети 
«Зоря Рахівщини» (1991-2016 рр.)

Постановка проблеми. Зі здобуттям незалежності України, починаючи 
з 90-рр. минулого століття активізується дослідження «забутих» і заборонених 
сторінок в історії нашої держави. Вивчення минулого православ’я на теренах 
Закарпаття почало підйом з науковою діяльністю доцента кафедри історії 
України УжНУ Ю. Данильця1. Постаті архімандрита Олексія (Кабалюка) до-
слідник присвятив чимало публікацій2, проте про життя та його місце в істо-
рії Срібної Землі буде ще багато написано. Відродження пам’яті про малові-
домих серед жителів краю, в наш час, широкому загалу особистостей, роль 
яких свідомо применшували та подій, зумовлює пошук шляхів до реалізації 
об’єктивного аналізу історичних фактів, прихованих в радянські часи. Пара-
лельно з цим виникає потреба в аналізі вже написаних в часи незалежності 
України краєзнавчих робіт на згадану вище тематику в періодичних виданнях. 
За основу дослідження ми взяли повідомлення публіцистичного характеру 
на сторінках газети «Зоря Рахівщини» про постать преподобного Олексія, а 
також про роль православної церкви та її місце в житті мешканців району… 
Мета дослідження полягає у аналізі краєзнавчих робіт за 1991 -2016 роки 
для змоги визначити, який саме вплив наніс радянський режим на пам’ять 
про минуле та коли саме про історію релігії стали писати місцеві краєзнавці. 

1 Данилець Ю. «Обраний Божим Провидінням. Життєпис преподобного Олексія Карпаторусського 
сповідника» / Юрій Данилець – Чернівці: Видавнично-інформаційний центр «Місто», 2013. – 162 с. 
; Данилець Ю. Православна церква на Закарпатті у першій половині ХХ століття. / Юрій Данилець – 
Ужгород: Карпати, 2009. - 376 с.
2 Преподобний Алексій (Кабалюк) Карпаторуський сповідник // Сповідники та Подвижники Православної 
Церкви на Закарпатті в ХХ ст. / Авт. кол.: Ю. Данилець – голова авт. кол., архієпископ Феодор (Мамасуєв), 
архієпископ Антоній (Паканич), прот. О. Монич, А. Світлинець, Д. Анашкін, С. Канайло, В. Міщанин, 
ієромонах Пімен (Мацола), прот. В. Юрина. – Ужгород, 2011. – С. 7-24 ; Данилець Ю. Причини відродження 
православного руху на Закарпатті на початку ХХ століття / Юрій Данилець // Персонал. – 2006. - №10. – С. 
30-36; Данилець Ю. Життя Преподобного Олексія, карпаторуського сповідника / Юрій Данилець // Живой 
Родник. – 2008. – №6. – С. 54-57; №7. – С. 53-58; Данилець Ю. Музей преп. Олексія Карпаторуського в 
селі Іза-Карпутлаш / Юрій Данилець // Дослідження, збереження, відтворення та популяризація культурної 
спадщини. Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Вип. 2. – Ужгород, 
2015. – С. 50-54
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Окремо ставилось завдання визначити час, коли власне відбувся перелом в 
ідеологічному плані.  

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з 1991 по 2016 
рік. Загалом за цей час побачило світ 2710 номерів видання. 

Виклад основного матеріалу. В період останнього десятиліття 
минулого століття «Зоря Рахівщина» була органом місцевого партійного 
осередку, згодом перейшла в підпорядкування до районної адміністрації, 
а з 2004 року й по сьогодні є органом районної ради. Не зважаючи на 
злам політики радянського режиму наприкінці 80-тих років, в перші роки 
незалежності України місцеві краєзнавці тільки відходили від прийнятих 
«старих стандартів» написання статей, акцентуючи увагу здебільшого на 
проблемах молодої держави, час від часу пишучи тільки невеликі дописи 
про легенди та особливості проведення святкувань, здебільшого тільки 
великих релігійних свят як Різдво, Великдень, тощо. Вже з середини 90-тих 
років ХХ століття з’являються перші більш ґрунтовні роботи щодо проблем, 
пов’язаних з історією району та церкви. Дались в знаки й кризові фактори, 
а відносна стабілізація на зламі тисячоліть, змінила тенденцію на краще. 

Перша публікація, в котрій згадується постать преподобного 
Олексія, з’явилась в 2003 році в одному з липневих номерів. Тоді, вчитель 
з селища Ясіня, Іван Агип’юк3, в статті про життя та діяльність протоієрея 
Івана Лофердюка, настоятеля відомої серед місцевих жителів Покрівської 
церкви, писав, що в сім’ї батьків священника шанували глибокі «традиції 
прабатьківської християнської віри, яка повернула собі позиції завдяки 
зусиллям архімандрита Олексія4», а також згадує про пережиті репресії з 
боку влади в період «сталінщини» щодо сім’ї Лофердюків, яку тогочасний 
режим визнав за «куркулів». 

В період, коли селище Ясіня очолював Дмитро Поляк, з боку влади 
з’явились перші паростки зацікавлення напрямом популяризації минулого 
краю. З’явилось ряд робіт з під пера тогочасного голови селищної ради, частина 
яких написана в співавторстві. До 450-річчя столиці Гуцульської республіки 
ним, спільно з Андрієм Молдавчуком, настоятелем Свято-Богородичної 
церкви було написано статтю5, присвячену постаті архімандрита Олексія, 
3 Агип’юк І. І нехай у твоїх діях люди пізнають Бога / Іван Агип’юк // Зоря Рахівщини. – 2003. – №№ 
57-58. – 19 липня. – С. 3.
4 Там само, С. 3
5 Молдавчук А. Поляк Д. Олексій Кабалюк-Карпаторуський (До 450-річчя Ясіня : сторінки історії) / 
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де автори описали життєвий шлях відроджувача православ’я на Закарпатті 
та його діяльність, згадуючи про відвідини Києва, Буковини та інших місць і 
цитуючи кілька разів преподобного : «Я завжди вірив і тепер вірю, що право-
слав’я і любов до рідного є одним цілим, що не може існувати одне без одно-
го6» (за виданням 1937 року). Також згадується про канонізацію преподобного 
Олексія Українською Православною Церквою. Окремо в статті вміщено 
спомини Марії Морозюк-Дубюк про прощання з родиною архімандрита 
перед поїздкою до Москви : « о. Олексій гірко плакав, прощаючись з нами, 
усією родиною, бо не сподівався більше повернутись з Москви додому, знав 
чим це загрожувало вже не одному закарпатцю…»7. Подається також як істо-
ричний факт дата будівництва православного храму в селі Ясіня в 1910 році.

В публікації Миколи Ткача «Християнство на історичному 
Закарпатті8», яка складалась з двох частин, тільки в загальних тенденціях 
автор характеризує роль релігії та її історичний розвиток на теренах 
краю, більше описуючи поїздку Кирила і Мефодія до Великоморавського 
князівства та шлях через Закарпаття. Стаття побачила світ в 2005 році і 
є першим публіцистичним нарисом історико-релігійного характеру на 
сторінках районного видання. 

Василь Піпаш-Косівський9, пишучи про ‘’Закарпаття і російське пра-
вослав’я’’ (Авт., В. П-К) в 2007 році, аналізує історичні корені процесів, які 
відбувались з усіма конфесіями аж в XVIII-XIX  століттях, подаючи чимало 
міфів, водночас применшуючи кількість вірників та роль преподобного 
Олексія у відновленні діяльності православних громад наприкінці ХІХ – 
початку ХХ століття.  

В 2008 році в роботі «Храм на честь Алексія Карпаторуського10» Іванна 
Микуляк повідомляє, що 16 грудня попереднього року відбулось освячення 
новозбудованого храму-каплиці. Богослужіння провели благочинний отець 
Віталій та настоятель Нанківського монастря (Іза) отець Адріан (Додаток 1).  

Андрій Молдавчук, Дмитро Поляк // Зоря Рахівщини. – 2004. – №№ 7-8. – 31 січня. – С. 7.
6 Там само, С. 7.
7 Там само, С. 7.
8 Ткач М. Християнство на історичному Закарпатті / Микола Ткач // Зоря Рахівщини. – 2005. – №№ 
70-72. – 19 липня. – С. 3.; №№ 73-75. – 20 серпня. – С. 7. 
9 Піпаш-Косівський В. Закарпаття і російське православ’я / Василь Піпаш-Косівський // Зоря 
Рахівщини. – 2007. – №№ 27-28. – 7 квітня. – С. 7.
10 Микуляк І. Храм на честь Алексія Карпаторуського / Іван Микуляк // Зоря Рахівщини. – 2008. – №№ 
1-2. – 12 січня. – С. 4.
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В 2009 році на сторінках видання «Зоря Рахівщини» спалахнула 
невелика дискусія між прихильниками греко-католицької та православної 
конфесій. Цим присвячені наступні публікації Василя Носи (з боку греко-
католиків) : нарис «Замітки до історії церкви в Рахові11» в 6 частинах та 
стаття «До 20-річчя відродження греко-католицької церкви12». Микола 
Годинко та Василь Липей (як відповідь православних вірників) написали 
відповідь на перший допис13. Окремо декілька коротких заяв зробили й 
інші автори, здебільшого невеликими повідомлення. В згаданих вище ро-
ботах час від часу згадували і про архімандрита Олексія, кожна з сторін 
наводила свої аргументи і контраргументи, але в цілому, окрім статистич-
них даних про кількість вірників, історична наука і місцеве краєзнавство, 
нових, раніше невідомих фактів, не отримало.

Того ж року, до 10-річчя від дня знайдення мощей преподобного 
Олексія, редакція «Зорі Рахівщини» вмістила передрук статті14 Едуарда 
Зелінського зі сторінок газети «Церковна», присвячена десятиліттю цієї 
важливої для вірників події.

Наступні роки краєзнавці практично не приділяли увагу історії 
церкви, лише в 2010 році вийшло повідомлення Ілька Кочержука з назвою 
«Відродження православного храму в Ясінях15», а протоієрей Віталій 
(Кемінь) – благочинний Ясінянської долини в 2011 році з нагоди 75-річчя 
з дня народження та 50-річчя з дня початку служіння в церкві отця Іоанна 
(Лофердюка), присвятив статтю «Йому люди платять любов’ю і повагою16». 

Висновки. Проаналізувавши номери «Зорі Рахівщини» за 1991 – 2016 
рр. можемо зробити наступні висновки :

11 Носа В. Замітки до історії церкви в Рахові / Василь Носа // Зоря Рахівщини. – 2009. – №№ 19-20. – 14 
березня. – С. 7.; №№ 21-22. – 21 березня. – С. 7.; №№ 25-26. – 4 квітня березня. – С. 7.; №№ 27-28. – 11 
квітня. – С. 7.; №№ 31-32. – 25 квітня. – С. 7.; №№ 33-34. – 2 травня. – С. 7.
12 Носа В. До 20-річчя відродження греко-католицької церкви / Василь Носа // Зоря Рахівщини. – 2009. 
– №№ 41-42. – 30 травня. – С. 7.
13 Годинко М. Липей В. Нариси до історії церкви в Рахові (інший погляд) / Микола Годинко, Василь 
Липей // Зоря Рахівщини. – 2009. – №№ 33-34. – 2 травня. – С. 7.
14 Зелінський Е. «Якщо стадо страждає, місце пастиря серед стражденних» (до 10-річчя від дня 
знайдення мощей прп. Алексія Карпаторуського (Кабалюка) (1877-1947) / Едуард Зелінський // Зоря 
Рахівщини. – 2009. – №№ 27-28. – 11 квітня. – С. 7.
15 Кочержук І. Відродження православного храму в Ясінях / Ілько Кочержук // Зоря Рахівщини. – 2010. 
– №№ 16-17. – 13 лютого. – С. 7.
16 Кемінь В. Йому люди платять любов’ю і повагою / Протоієрей Віталій (Кемінь) // Зоря Рахівщини. 
– 2011. – №№ 59-60. – 16 липня. – С. 7.
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Починаючи з розпаду СРСР та в роки першого десятиліття незалеж-

ності України на сторінках видання місцевими краєзнавцями робились 
несміливі спроби публікації статей краєзнавчої та історико-релігійної те-
матики;

З початком 2000-років значно активізується наукова пошукова ро-
бота, в тому числі і в напрямку дослідження історії православної церкви, 
починається висвітлення важливих для району подій в релігійній сфері, 
зокрема свят, освячень новозбудованих, відновлених каплиць та церков, 
храмів інших громад;

Жителі Рахівщини змогли вперше ознайомитись з життєвим шля-
хом та діяльністю преподобного Олексія (Кабалюка) завдяки публікаціям 
Івана Агип’юка, Андрія Молдавчука, Дмитра Поляка, Миколи Ткача, Еду-
арда Зелінського.

Незважаючи на широке різноманіття в конфесійному плані, будь які 
конфлікти та дискусії на релігійну тематику залишились лише роздума-
ми, обміном фактами та наболілими за часів радянської епохи ранами.

Щодо ідеологічних штамів на сторінках районної газети «Зоря Рахів-
щина», то на зламі 1980-1990-х рр. вже були помітна поступова лібераліза-
ція, а згодом і повна легалізація робіт по історії церкви. Автори несміливо 
починали з описів народного гуляння під час великих церковних свят ще 
на зламі двох епох. Поступово, в подальші роки, публіцисти робили ак-
цент на висвітлення подій сучасності, відійшовши від прийнятих «стан-
дартів» в радянській пресі, додаючи подеколи місцевої говірки та акценту-
ючи увагу саме на новому переосмисленні фактів з минулого краю.

Перспективи подальшого дослідження. Збір та аналіз краєзнавчих 
робіт по історії релігії на сторінках періодичних видань краю в період не-
залежності України та в часи радянського режиму дозволять об’єктивно 
оцінити зміни, які відбулись в останні сімдесят років. З’ясувати ступінь 
вивчення краєзнавцями Закарпаття постатей церковних діячів, їх місця в 
історії регіону, виявити «білі сторінки», котрі часто, умисно замовчувались 
в часи СРСР і почали висвітлюватись на сторінках газет вже з кінця 90-х 
років минулого століття. Саме становлення редакцій сучасних нам тижне-
виків, котрі видаються в районних центрах, в радянський період створило 
базу для інформування мешканців краю про актуальні події та водночас, 
стало засобом  пропаганди ідеологічних цінностей режиму. Щодо «Зорі 
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Рахівшини» то перспективним є вивчення публіцистичних матеріалів з 
1946 по 1991 роки з акцентом на виявлення впливу тогочасного режиму, 
формування загальної картини роботи краєзнавців – дослідників історії 
Церкви. Окремо варто уваги створення бібліографічного переліку всіх 
робіт на історико-релігійну тематику за період з 1946 по 2016 роки та за 
можливості, збірника публіцистичних статей із коментарями до них за 
сімдесят років існування видання.

Додатки

Додаток 1
Храм на честь Алексія Карпаторуського17

16 грудня минулого року біля соціального будинку «Ясіня» відбулася 
урочиста подія – освячення новозбудованого православного храму-капли-
ці, названого в честь святого Алексія Карпаторуського.

Богослужіння відправив благочинний ясінянської долини отець 
Віталій, а також настоятель монастиря в Ізі отець Андріан, де покоїться 
прах святого, у співслужінні зі священниками Ясіня, Квасів, Богдана, 
Лазищини18, Рахова та Верховини Івано-Франківської області.

Радість події з ясінянцями розподілили вірники Лазищини19 та Чорної 
Тиси. Приємно було слухати виконання молитов та церковних пісень 
хором, створеним при ясінянській церкві Різдва Пресвятої Богородиці.

Рік тому відбулося закладення фундаменту святині. Бажання 
збудувати церкву в честь святого Алексія Карпаторуського виникло у 
братів Антона і Едуарда Зелінських неспроста. Адже святий, якого шанує 
православна церква, народився і виріс саме в селищі Ясіня і в миру звався 
Олексієм Кабалюком. За своє життя відзначився благими справами. 
Оскільки пам’ятки йому в рідній місцевості не було (окрім каплички на 
Драгобраті, яку звели також завдяки Зелінським), вирішили збудувати 
для громади церкву на батьківській землі О. Кабалюка, до 60-річниці з дня 
його смерті.

17 Подано за текстом публікації Іванни Микуляк із збереження всіх орфографічних особливостей : 
Микуляк І. Храм на честь Алексія Карпаторуського / Іван Микуляк // Зоря Рахівщини. – 2008. – №№ 
1-2. – 12 січня. – С. 4.
18  Авт., мало б бути : Лазещини
19  Авт., так само.
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Запросили місцевих майстрів на чолі з досвідченим Михайлом 

Лойзюком з Чорної Тиси. І за рік тут виріс невеликий, зате ошатний храм. 
До його зведення та облаштування долучилася вся родина Кабалюків. 
Надзвичайної краси внутрішні розписи та оздоблення виконала 
рахівська художниця Василина Зейкан – племінниця святого, мощі якого 
залишаються нетлінними. А іменний дзвін виготовили в Донецьку.

Вагомий внесок у прискорення будівництва зробили добродії-
спонсори. Їм та майстрам того дня вручили подячні грамоти. А Юрій 
Жураківський, Антон та Едуард Зелінські за благодійництво отримали 
срібні медалі Хустського патріархату із зображенням А. Карпаторуського

Іванна МИКУЛЯК.

Резюме 
В статті проаналізовано публіцистичні матеріали з історії життя та 

діяльності архімандрита Олексія (Кабалюка), а також з історії Церкви 
Рахівщини, які були опубліковані на сторінках газети «Зоря Рахівщини». 
Запропонований період дослідження охоплює  1991-2016 роки. Встанов-
лено вплив радянської ідеології на дослідження краєзнавців, узагальнено 
науково-популярні розвідки з історії релігії.

Ключові слова: архімандрит, Олексій (Кабалюк), православ›я, історія 
Церкви, краєзнавство, газета.

Summary
Publicistic materials about the history of life and activities of Archimandrite 

Alexy (Kabalyuk) and the history of the Church in Rakhiv District, which were 
published in the newspaper “Zorya Rakhivshchyny”, are analyzed in this 
article. The research is based on the articles from 1991 to 2016. The influence of 
Soviet ideology on local history is studied. Popular science reconnaissances of 
the history of religion are generalized. 

Key words: Archimandrite, Alexy (Kabalyuk), Orthodoxy, The history of 
Church, regional studies, newspaper.
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Роман Володимир, 
Іршава 

Настоятельки православних жіночих монастирів на Іршавщині 
(1989-2016 рр.): біографічний аспект 

Монастир ( від грец. μοναστήριον — «відлюдне житло», «обитель») 
— релігійна громада ченців або черниць, що володіє належними їм зем-
лями та капіталами, і становила релігійно-господарську організацію. Мо-
настирі очолюють настоятелі (архімандрити, ігумени, а жіночі монастирі 
ігумені). Релігійним осередком монастиря є монастирський храм.  Мона-
стирі мають також дзвіниці, додаткові храми, каплиці, трапезні. На тери-
торії монастиря, крім церковних і житлових будинків, розміщені ще різні 
адміністративно-господарські будови, майстерні1.

Чернецтво – частина (т. зв. чорного) духовенства, складається з чен-
ців, черниць або монахів, монашок (грец. монахос – самітник). Це особи, 
які, відмовившись від світського життя, перебувають у монастирях, ски-
тах-лаврах або в цілковитому усамітненні. Вони посвячуються на службу 
Богові, прагнучи до досконалості життя і віддаючись молитві та покаянню, 
а ради нього також служінню ближнім, виконуючи діла милосердя2.

Чернець зрікається родинного життя і перебуває у безшлюбності, 
приймаючи невибагливе і вбоге життя. Ченці носять спеціальний пере-
важно чорний одяг. При постриженні, що має три ступені, чернець дістає, 
звичайно, нове ім’я, що підкреслює зміну попереднього життя. Світські 
особи, що готуються стати ченцями, звуться послушниками, вони живуть 
у монастирях, де виконують різні послухи при богослужіннях, у господар-
стві, на монастирських підприємствах.

В історії Закарпатського краю особливу роль завжди відігравали мо-
настирі та ченці, які мешкали в них. Адже вони і до нині є осередками 
культурного розвитку.

Після того як радянська влада  взяла курс на перебудову, в першу чер-
гу  послабився антирелігійний тиск, який привів до того, що пересліду-
1 Лубський В. Історія релігій [Електронний ресурс] / В. Лубський. – Режим доступу: http://westudents.
com.ua/glavy/82264-slovnik-nayujivanshih-termnv.html 
2 Словник релігієзнавчих термінів [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://pidruchniki.
com/13340203/religiyeznavstvo/slovnik_religiyeznavchih_terminiv 
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вання, яких зазнавала церква, припинилися. У результаті серед чернецтва 
поширилась інформація про можливість відкриття монастирів, на місці 
колишнього їх існування. Скориставшись такою можливістю у 1989 році 
колишні сестри Приборжавського скита на честь преподобного Серафи-
ма Саровського, починають збирати необхідні документи для відновлення 
монастиря.  Саме ця обитель першою на Закарпатті, заявила про своє від-
новлення на початку 1990 року. Але при владі перебували вірні чиновни-
ки комуністичної партії, які намагалися блокувати подальше вирішення 
цього питання.  

Все змінилося після здобуття Українською державою у 1991 році неза-
лежності, для чернецтва відкрилися нові перспективи: дозволялося не тіль-
ки відновлювати колишні монастирські громади, але і відкривати нові, на 
місцях де до того часу ніколи не існували. Дізнавшись про таку можливість 
сестри-монахині почали відкривати нові обителі на території Іршавщини.

Жіночі монастирі очолюють ігумені. Ігуменя є взірцем для сестер. Ра-
зом з тим, в обов’язки ігумені входить організація господарських справ. 
При монастирях є підсобні господарства, за допомогою яких сестри ма-
ють можливість займатися благодійництвом. Насельниці допомагають 
дитячим будинкам, інтернатам, будинкам пристарілих, малозабезпече-
ним сім’ям та всім нужденним.

Іршавський район територіально входить до Мукачівської єпархії 
Українського православної церкви. Зараз тут  діють 4 жіночі православ-
ні монастирі: Свято-Серафимівський у с.Приборжавське, Свято-Іоан-
но-Предтеченський у с.Дубрівка, Свято-Введенський у с.Кушниця, Свя-
то-Пантелеймонівський у с.Осій (Кам’янка).

Розглянемо життєвий шлях настоятельок православних жіночих мо-
настирів на Іршавщині: ігумені Феодосії (Марфинець), ігумені Серафими 
(Готра), ігумені Любові (Дацьо), ігумені Серафими (Бердар), ігумені Су-
санни (Григи), монахині Сергії (Марційчук), монахині Макарії (Харя).

Після відновлення Приборжавського монастиря у 1990 році інокиня 
Феодосія (Марфинець) правлячим архієреєм Мукачівської єпархії єпи-
скопом Євфімієм (Шутак) призначається настоятелькою. Народилася 25 
травня 1939 року  в селі Керецьки Свалявського району, у родині право-
славних селян Іллі Івановича та Агаафії Миколаївни3 . У рідному селі закін-

3 Особова справа ігумені Феодосії (Марфинець) // Поточний архів Свято-Іоанно-Предтеченського 
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чила 7 класів школи.  19 серпня 1957 року поступила послушницею у скит 
Серафима Саровського. Через два роки (1959 року) духівником монастиря 
ієромонахом Гермогеном (Скунзяк) була пострижена в рясу з іменем Фе-
одосія. Того ж року восени монастир закрили і вона разом з усіма сестра-
ми була переведена  до Липчанського  монастиря. Але влада на цьому не 
зупинилася, і вже у 1961 року закрили і цю обитель, тоді черниця була 
змушена повернутись додому. Працевлаштуватись на державну роботу не 
змогла, бо це спричинило б відмову від чернечого способу життя. У 1963 
року, завдяки сестрі Матроні (Мотиль) та сестрі Варварі (Сакаль), з якими 
разом проживали у Приборжавському монастирі, вдалося влаштуватись 
на роботу при церкві  в селі  Осинове  Тульської області (Росія). Справно 
виконуючи свою роботу в 1971 році, по благословенню митрополита Туль-
ського Ювеналія (Пояркова),  почала нести послух при резиденції митро-
полита, де перебувала до 1979 року4. У 1989 році матушка Феодосія бере 
активну участь у справі відновлення Свято-Серафимівського монастиря і 
у 1990 році єпископом Євфімієм (Шутак) призначається настоятелькою, а 
25 травня 1990 року прийняла постриг у мантію.                                                                                                                                    

15 січня 1991 року архієпископом  Євфімієм (Шутак)  зводиться  у сан 
ігумені. У червні 1990 року була одним з представників від Мукачівсько-
Ужгородської єпархії  на помісному Соборі у Москві при виборах Патріарха 
Алексія II.  Завдяки старанням ігумені вдалось відновити не тільки ззовні, 
але відродити і духовну складову чернечого життя у монастирі. У зв’язку з 
цим, коли Мукачівському єпархіальному управлінні було передано колишнє 
приміщення Дубрівського скита, то правлячий архієрей вирішив призначити 
ігуменю Феодосію настоятелькою Свято-Іоанно-Предтеченського жіночого 
монастиря, для налагодження і тут чернечого життя. 

Дубрівським монастирем ігуменя Феодосія керувала протягом 11 
років і зуміла тут побудувати два житлові корпуси, водосвятну капличку, 
дзвіницю, літній храм. Але не тільки облаштуванням території займалася 
ігуменя, вона дбала і про духовне життя сестер. На протязі останніх років 
боролася з хворобою. 14 серпня 2010 року, ігуменя Феодосія померла по-
хована на території монастиря.

жіночого монастиря с. Дубрівка.
4 Світлинець А. Свято-Серафимівський монастир у селі Приборжавському / А.Світлинець, С.Канайло 
– Ужгород,  2013. – С.82.
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Наступницею ігумені Феодосії стала ігуменя Серафима. Ігуменя Се-

рафима (в миру Марина Василівна Готра) народилася 14 листопада 1968 
року в с. Порошково  Перечинського району Закарпатської області, в сім’ї 
робітників Марії Іванівни та Василя Васильовича5.

У  1971 році  сім’я переїхала до м. Ужгород. У 1975 році вступила до пер-
шого класу  Ужгородської загально-освітньої школи  №6, а в 1983 році успіш-
но її закінчила. Потім навчалась в ПТУ №16 м.Ужгород та вечірній школі №1       
м. Ужгород. Після  закінчення вечірньої школи 1987-1990 року працювала на 
взуттєвій фабриці м. Ужгорода. З ранніх років  майбутня ігуменя відчувала 
потяг до духовного життя і 30 червня 1990 року поступила у Свято-Сера-
фимівський жіночий монастир у селі Приборжавське Іршавського району6. 
1 серпня того ж року, з благословення тодішньої ігумені, прийняла підряс-
ник, в Свято-Серафимівському жіночому монастирі несла послух келейниці.

15 січня 1994 року була пострижена архієпископом Євфімієм (Шу-
так) у рясофор з іменем Серафима, на честь мучениці Серафими. 30 квітня 
1999 року по благословенню архієпископа Євфімія (Шутак) разом з ігу-
менією Феодосією та сестрами була переведена у відновлений Свято–Іо-
анно–Предтеченський жіночий  монастир у с. Дубрівка Іршавського рай-
ону і була вибрана благочинною монастиря. 20 серпня того ж року була 
пострижена архієпископом Євфімієм в мантію, при збереженні поперед-
нього імені. Після смерті ігумені Феодосії на зібранні сестер, яке проводив 
архієпископ Мукачівський та Ужгородський Феодор (Мамасуєв), монахи-
ня Серафима (Готра) одноголосно була вибрана настоятелькою, і указом 
правлячого архієрея від 24 серпня 2010 року, призначена в.о. настоятельки 
Свято-Іоанно-Предтеченського жіночого монастир7.

20 січня 2011 року в день пам’яті Собора Іоанна Предтечі була возведе-
на в сан ігумені архієпископом Мукачівським та Ужгородським  Феодором 
(Мамасуєв). У день  пам’яті Різдва Іоанна Предтечі 7 липня 2011 року при 
освяченні нового храму на честь Іверської ікони Божої Матері архієписко-
пом Мукачівським та Ужгородським Феодором (Мамасуєв) була нагород-

5 Роман В.  З історії Свято-Іоанно-Предтеченського жіночого монастиря с.Дубрівка, Іршавського 
району / В.Роман.  // Православне Закарпаття. – 2012 - №7(14). – С.7.
6 Особова справа ігумені Серафими (Готра) // Поточний архів Свято-Іоанно-Предтеченського жіночого 
монастиря с. Дубрівка.
7 Роман В.  З історії Свято-Іоанно-Предтеченського жіночого монастиря с.Дубрівка, Іршавського 
району / В.Роман. // Православне Закарпаття. – 2012 - №7(14). – С.7.
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жена ігуменським жезлом. 7 липня 2012 року була нагороджена  хрестом з 
прикрасами8. Зараз Дубрівський монастир це міцна чернеча громада.

Після переводу ігумені Феодосії до Дубрівської обителі настоятель-
кою Свято-Серафимівського монастиря у с. Приборжавське стає монахи-
ня Любов. Ігуменя  Любов (в миру Дацьо Василина Юріївна) народилася 18 
лютого 1932 року  у с. Колочава в сім’ї державного лісничого Юрія Дацьо та 
Ганни Ковач9. Закінчила 10 класів середньої школи у м. Тячеві. Під час літ-
ніх канікул у серпні 1948 року відвідала монастир Серафима Саровського, де 
знаходилися її дві сестри. Старша - монахиня Серафима, несла послух насто-
ятельки. Дівчина виявила бажання залишитися з ними. Постриг у рясу, з іме-
нем Любов  здійснив архімандрит Матфей 15 червня 1952 року, а  через рік, 
ним же пострижена у мантію. Після закриття, разом з іншими сестрами пе-
реведена до Липчанського монастиря10. Коли у 1961 році була ліквідована і ця 
обитель, то змушена повернутися додому. Вдома писала ікони, шила ризи. У 
1990 році взяла активну участь у відновленні монастиря в селі Липча. Коли у 
1991 році монастир було відновлено - виконувала обов’язки настоятельниці. 
Одночасно несла послух іконописця. У 1999 році, по благословенню архієпи-
скопа Євфімія, переведена до рідної Свято-Серафимівської обителі. Цього ж 
року, на загальних зборах вибрана ігуменією11. Померла 3 червня 2009 року, 
поховано на монастирському цвинтарі. Під час ігуменства матушки Любові 
обитель було газифіковано, що значно полегшило працю сестер, прокладено 
асфальтне покриття протяжністю понад 2 км.

16 червня 2009 року Приборжавський жіночий монастир очолила 
монахиня Серафима (в миру Бердар Марія Дмитрівна) народилася 6 лю-
того 1954 року у селі Приборжавське у родині Дмитра Івановича та Марії 
Михайлівни. По закінченню місцевої школи переїхала жити у м.Тула, 
де продовжувала своє навчання у Тульському фінансово-кредитному ін-
ституті. 30 березня 1994 року вступає послушницею у відновлений Свя-
то-Серафимівський жіночий монастир. У 1995 році приймає іночеський 
8 Роман В. Свято-Іоанно-Предтеченський православний жіночий монастир у селі Дубрівка/ В.Роман. 
– Гражда, 2013. – С. 49.
9  Світлинець А. Свято-Серафимівський монастир у селі Приборжавському / А.Світлинець, С.Канайло 
– Ужгород,  2013. – С.82. 
10 Данилец Ю. Православные монастыри Закарпатья. / Данилец Ю., иеромонах Пимен (Мацола).   – 
Київ, 2012 . – С. 69.
11 Світлинець А. Свято-Серафимівський монастир у селі Приборжавському. / А.Світлинець, С.Канай-
ло – Ужгород, 2003. – С.89.
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постриг з іменем Ольга. 16 червня 2009 року указом архієпископа Феодора 
призначена настоятелькою Приборжавського монастиря. 26 червня 2009 
року пострижена у мантію з іменем Серафима. 15 січня 2014 року, під час 
архієрейської літургії, була зведена у сан ігумені12.

Завдяки вмілій організації ігумені Серафими вдалось багато зроби-
ти по облаштуванню монастиря, перекрито зимовий храм, побудовано  
літній храм, відкрито копію келії преп.Серафима Саровського. У обителі 
проживає під керівництвом настоятельки 20 сестер13.

 У 1998 році  у с. Кушниця Іршавського району відкрито Свято-Вве-
денський жіночий монастир. Засновницею та настоятелькою є ігуменя 
Сусанна. Ігуменя Сусанна (в миру Грига Меланія Василівна) народилася 6 
січня 1938 року в селі Кушниця Іршавського району. У 1951 році вступає в 
жіночий монастир Різдва Пресвятої Богородиці, що в селі Липча Хустсько-
го району. У 1961 році прийняла чернечий постриг в рясу з іменем Ксенія 
14. В зв’язку із закриттям монастиря інокиня Ксенія  повертається додому. 
У 1971 році вступає у Свято-Миколаївський жіночий монастир у м. Мука-
чево. Цього ж року інокиню переводять на послух до Свято-Данилівського 
монастиря в м. Москва, у розпорядження Московської патріархії.

У 1975 році інокиня Ксенія повертається в Мукачівський монастир. 
У тому ж році приймає постриг в мантію з іменем Сусанна. У 1991 році 
повертається у відкритий монастир в с. Липча. У 1998 році вона розпо-
чинає роботу по відкриттю Свято-Введенського жіночого монастиря в с. 
Кушниця Іршавського району. На час відкриття обителі монахині Сусан-
ні вже було за 60 років, через що рідні відговорювали її від цієї нелегкої 
справи. За своє богоугодне життя монахиню Сусанну 4 грудня 2005 року 
єпископом Мукачівським і Ужгородським Агапітом (Бевцик) було зведено 
в сан ігумені. Стараннями настоятельки на території монастиря збудовано 
житловий корпус, храм, дзвіницю, водосвятну капличку та прокладено ас-
фальтне покриття. Зараз тут мешкає 9 сестер.   

 10 листопада 2011 року Свято-Пантелеймонівський чоловічий мо-

12 Архієрейське Богослужіння в обителі преподобного Серафима Саровського в селі Приборжавське// 
http://www.m-eparchy.org.ua/201401152257/novini/arhiereyske-bogosluzhinnya-v-obiteli-prepodobnogo-
serafima-sarovskogo-v-seli-priborzhavske.html
13 Данилец Ю. Православные монастыри Закарпатья / Ю. Данилец, иеромонах Пимен (Мацола). – 
Київ, 2010. – С.53.
14 Особова справа ігумені Сусанни (Грига) // Архів Мукачівської православної єпархії.



264 Наукові записки БІНДЦ №5, 2018

настир с. Осій (Кам’янка) було віддано у розпорядження сестрам-мона-
хиням, першою настоятелькою обителі стала інокиня Сергія15. Монахиня 
Сергія (в  миру Марційчук Борислава Василівна) народилася 20 липня 1986 
року в селі Тересва Тячівського району Закарпатської області, в сім’ї Васи-
ля Йосипович та Олександри Борисівни16. У 1993 році вступила до першо-
го класу Тересвянської ЗОШ I-III ступенів, яку в 2001 році успішно закін-
чила. 8 березня 2003 року вступила до Свято-Успенського Домбокського 
жіночого монастиря. Майбутня монахиня  виховувалася у віруючій сім’ї, 
батьки з дитинства прививали дітям любов до Бога, відвідувала багато мо-
настирів. Також не менш важливим є і те, що по батьківській лінії — родич  
монах Яков (Попович) ніс послух у Свято-Іоанно-Предтеченському  скиті 
у с. Бедевля. 26 квітня 2003 року  прийняла підрясник по благословенню 
ігумені Февронії (Тухляниця). У Свято-Успенському жіночому монастирі с. 
Домбоки несла послух статутниці. 29 березня 2006 року була пострижена, 
архімандритом Феодором (Мамасуєв) (нині архієпископ Мукачівський та 
Ужгородський) у  рясофор з іменем  Сергія.

10 листопада 2011 року, по благословенню архієпископа Феодора (Мама-
суєв), інокиня Сергія, разом з інокинею Ольгою (в мантії Георгія) були переве-
дені в Свято-Пантелеймонівський жіночий монастир у с.Осій (Камянка), ма-
тушку Сергію було призначено в. о. настоятельки17. 15 серпня 2012 року була 
пострижена архієпископом Феодором (Мамасуєв) в мантію, при збереженні 
попереднього імені. 9 серпня 2014 року, в день памяті святого великомученика 
і цілителя Пантелеймона, Високопреосвященнійший Феодор (Мамасуєв), під 
час святкового богослужіння, нагородив монахиню Сергію наперсним хрестом 
згідно посади. У вересні 2015 року за власним бажанням залишає посаду насто-
ятельки Свято-Пантелеймонівського жіночого монастиря с. Осій (Кам’янка).

Під час настоятельства монахині Сергії обитель отримала нове дихан-
ня. Було відновлено щоденне богослужіння, яке являється душею монасти-
ря, побудовано житловий корпус, замінено вікна та утеплено зимовий храм. 
Збудовано трапезний храм на честь ікони Божої Матері «Достойно Єсть».

15 Указ Високопреосвященнійшого Феодора, архієпископа Мукачівського та Ужгородського // 
Поточний архів Свято-Пантелеймонівського жіночого монастиря с. Осій /Кам’янка/.
16 Особова справа монахині Сергії (Марційчук) // Поточний архів Свято-Пантелеймонівського 
жіночого монастиря с. Осій /Кам’янка/.
17 Роман В.  Свято-Пантелеймонівський жіночий монастир с.Осій (Кам’янка) / Роман В.// Православне 
Закарпаття. – 2013 - №3 (22). – С. 8.
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З вересня 2015 року, монастир  очолила монахиня Макарія (в миру 

Харя Марія Констянтинівна). Вона народилася 1 серпня 1971 року  в селі 
Хірішень Теленештського району (Республіка Молдова)18. У 1978 році 
пішла у перший клас середньої школи .У 1988 році вступає до Кишинівсь-
кого педагогічного інституту (суч. Кишинівський державний університет). 
Після закінчення в 1993 році отримує диплом за спеціальністю «вчитель 
початкових класів». Трудову діяльність починає у 1993 році у середній 
школі № 14 м.Кишинів на посаді вчителя початкових класів, де працювала 
протягом 7 років. У 2003 році вступає послушницею до Свято-Георгіївсь-
кого жіночого монастиря с.Суручень Яловенского району (Республіка 
Молдова). 19 серпня 2007 року, у день Преображення Господнього, по бла-
гословенню митрополита Кишинівського та всієї Молдови Володимира 
(Кантарян), з рук ігумена Іова (Візітіу), приймає іночеський постриг з іме-
нем Манефа, на честь мучениці Манефи. 8 грудня 2009 року у день віддан-
ня свята Введення у храм Пресвятої Богородиці, ігумен Іов (Візітіу) постри-
гає інокиню Манефу, в мантію з іменем  Макарія, на честь преподобного 
Макарія Великого. У вересні 2013 року за власним бажанням переходить 
у Мукачівську єпархію Української Православної Церкви. Високопреосвя-
щеннійший Феодор, архієпископ Мукачівський та Ужгородський направ-
ляє монахиню Макарію нести монаший послух у Свято-Троїцький мона-
стир с.Буківцьово Великоберезнянського району Закарпатської області. 
На початку 2014 року переходить у Свято-Пантелеймонівський жіночий 
монастир с.Осій (Кам’янка) Іршавського району. У вересні 2015 року ука-
зом Високопреосвященнійшого Феодора, архієпископа Мукачівського та 
Ужгородського, призначається старшою сестрою Свято-Пантелеймонівсь-
кого жіночого монастиря с. Осій (Камянка) Іршавського району. 

Розглянувши біографічні дані ігумень, ми бачимо що православні  
монастирі на території Іршавського району, займають  важливе місце у 
житті людей. Вони є духовними маяками, до яких щоденно приходять 
люди по допомогу. Чернецтво проводить серед населення місіонерську та 
просвітницьку роботу. Свято-Іоанно-Предтеченський жіночий монастир 
завдяки старанням ігумені Феодосії та ігумені Серафими (Готра) зумів пе-
ретворитись у духовний центр Іршавського благочиння. Щороку у мона-

18 Особова справа монахині Макарії (Харя) // Поточний архів Свято-Пантелеймонівського жіночого 
монастиря с. Осій /Кам’янка/.
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стирі 26 жовтня відбується зібрання духовенства Іршавського благочиння. 
Зараз всі монастирі Іршавського району є міцними чернечими громада-
ми, які під керівництвом ігумень, активно розбудовуються та ведуть ши-
року місіонерську діяльність серед населення. 

Резюме
У статті розглядаються біографічні дані настоятельок православних 

жіночих монастирів Іршавського району. Зокрема, проаналізовано жит-
тєвих шлях ігумень: Феодосії (Марфинець), Серафими (Готра), Любові 
(Дацьо), Серафими (Бердар), Сусанни (Григи), монахинь Сергії (Марцій-
чук) та Макарії (Харя). 

Ключові слова: монастир, ігуменя, настоятелька, єпархія, монахиня, 
інокиня, храм.

Summary
In the article biographical data of the abbesses of Orthodox women’s 

monasteries of the Irshava district are considered. In particular, the life-ways 
of the Abbess are analyzed: Feodosia (Marfinets), Seraphimа (Gotra), Lyubov 
(Datsjo), Seraphimа (Berdar), Susanna (Grigi), nuns Sergey (Marciychuk) and 
Makary (Harya).

Key words: monastery, abbess, abbess, diocese, nun, nun, church.
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Світлинець Андрій, 

Іршава

Іван Андрішко – іконописець з Боржавської долини 
(штрих до життєвого і творчого портрета)  

Андрішко Іван Іванович народився 13 червня  1932 року у  с. 
Приборжавське (кол. Заднє), що на Іршавщині. Батько був дрібним 
землевласником і позаяк земля прогодувати родину не могла, то часто 
наймався на лісозаготівлю, де і перебував більшість часу. Мати займалася 
домашнім господарством. Тому хлопець, переважно був залишений сам 
на себе1. 

Одного зимового вечора 1940-го року, коли батько Івана повернувся 
з лісу, він приніс і дав йому кольоровий олівець, який загубив лісовий 
об’їждчик. Малий спитав у батька: “А нащо цей олівець?”. “Малювати” —
відповів той. “А що малювати?”— знову перепитав хлопець. “Образи” — і 
показав рукою на ікону, що висіла в кутку хати. Але як малювати? З чого 
почати? Взяв шкільний зошит і олівцем намалював Богоматір з Ісусиком 
на руках. Малював як міг, скоріш за все інтуїтивно і було самому приємно, 
що щось-таки виходить. Мати доволі критично поставилася до малюнка 
і висміяла його, але сам малолітній «художник» віднісся до цього доволі 
серйозно. З того часу почав малювати. Малював всюди: вдома, на стінах 
хати чи хліва, а коли забракло чистого місця, то перебрався на задню стіну 
до сусідів і за це не раз був битий від батьків; малював і в школі під час 
уроків, і знову був битий уже учителем палицею по пальцях. Той твердив, 
що малювання то є панське діло, а селянське – тримати плуга2.  Одноклас-
ники ледь читали по складах, а йому ті уроки були ні до чого, бо у свої 
8 років уже добре читав по-чеськи і по-русинськи (двоюрідні брат Іван і 
Марія Гачавські навчили його грамоти ще у 6 років)3. 

 У 1945 році, після лікування у госпіталі, з війни повернувся батько. 
Побачивши одного разу зошит сина з малюнками зауважив, що хлопець 
доволі добре малює і сказав, що потрібно б піти десь учитися на худож-

1 Приватний архів А. Світлинця. - Папка Іконописець Андрішко І.І. – Автобіографія. - Арк.1. 
2 Там само. Зошит №1. - Ст. 1.
3 Там само. Автобіографія. – Арк.1.
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ника. У той час розуміння професії художника зводилося тільки до одно-
го – той, що розмальовує храми, тобто іконописець. За підказкою отця 
Гермогена, духівника Свято-Серафимовського монастиря, розташованого 
на околиці села, Іван дізнався, що у Нанківському Свято-Миколаївському 
монастирі є два іконописці Йосиф та Варнава і вирішив піти вчитися до 
одного з них. Але, як виявилося, юнака не могли прийняти до обителі, бо 
той ще не мав 18-ти років. Тому був змушений повернутися додому і тер-
пляче чекати доки не стане повнолітнім. 

Але доля розпорядилася інакше. У 1947 році, під час відпусту 
у Свято-Різдва-Богородичному монастирі села Липча, Іван побачив 
новий іконостас, який щойно розписав художник-іконописець Михайло 
Потапов. Роботи вразили хлопця і він захотів зустрітися з майстром. 
Невдовзі мрія молодого юнака здійснилася. Завдяки родичці Наталії 
Гачавській, яка несла послух монахині у Мукачівському монастирі, 
відбулася перша їхня зустріч. Потапов приязно зустрів хлопця у своїй 
келії і після короткої розмови запропонував намалювати яку-небудь ікону. 
Через деякий час, побачивши зображення Святителя Ігнатія Богоносця 
задоволено промовив: «Да, у тебе брат рука набита. Після роботи, 
у чотири години я тобою займуся і побачу, що ти зробиш під моїм 
керівництвом». Зустрівшись у призначений час, Потапов приніс невелику 
ікону «Спаситель у терновому вінку» і розкреслив її на чотири частини. 
Потім попросив хлопця розкреслити так само чистий лист паперу і 
збільшити контури малюнка у три рази. Уважно слідкуючи за рухами 
олівця, майстер спокійно поправляв неправильні лінії учня витираючи 
їх і підказуючи, як треба робити правильно. Далі показав як ретушувати, 
щоб зображення виглядало наче фото. Коли малюнок був готовий, то 
відніс його до келії своїх учениць Валерії та Вікторії і задоволено сказав: 
«Мій будущий ученик. Дивіться, що зробив, провчившись у мене три з 
половиною години»4. Цими словами художник фактично погодився взяти 
Івана до себе в учні. Крім того, поставив і умову – вступити до монасти-
ря. Хоча юнак з радістю пристав на цю пропозицію та на перешкоді став 
вік хлопця, який ще не досягнув 18 років. Але бажання вчитися у Пота-
пова було великим і тому домовилися, що Іван буде їздити до майстра у 
Хуст. Так пройшов майже рік, але радість від спілкування з майстром була 

4 Приватний архів А. Світлинця. - Папка Іконописець Андрішко І.І. - Зошит №1. - Ст.3.
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недовгою. Сільський голова дізнався, що Іван навчається у приватного 
художника і попередив, щоб той ішов навчатися до державної установи, 
бо інакше його насильно мобілізують на відбудову Донбасу. Хлопець 
оформився учнем маляра при Іршавській районній споживспілці та через 
5 місяців  отримує повідомлення про направлення на примусове навчання 
у ФЗО (на Донбас)5.  Не дивлячись на те,  що він мав майже закінчену спеці-
альність маляра. Хлопця направляють на курси муляра, а по їх закінченні 
переводять на самостійну роботу в Артемжилбуд, в якому, згідно закону, 
мав відпрацювати два роки. Умови праці були каторжні. Норми ледве ви-
робляли, а зароблених грошей заледве вистачало на харчі і часто він голо-
дував. Щоб не померти з голоду, вирішив тікати. З різними пригодами все 
ж таки добрався додому. Через декілька місяців, як тільки з місця роботи 
прийшло повідомлення про його втечу, був заарештований і відправле-
ний у Львівську тюрму, де отримав 4 місяці ув’язнення. Але між втечею 
і судом було цілих 5 місяців і молодий юнак використав їх сповна – весь 
час він навчався у Михайла Потапова6. Навіть після повернення із в’язниці 
у 1950 році знову повернувся до свого вчителя, де і продовжив навчання. 
Саме тоді Потапов, на запрошення ігумені Углянського Свято-Успенського 
монастиря Рафаїли (Рибарь), писав ікони для іконостасу монастирського 
храму. Під час цієї роботи художник спочатку доручав Івану невеликі 
тексти, підмальовки, пейзажі, а потім, після ретельної перевірки, — ікони. 
Так пройшло «хрещення» майбутнього іконописця Івана Андрішки. На 
превеликий жаль, пропрацювали вони лише 6 тижнів, бо хлопця невдовзі 
було призвано до армії і вони разом більше ніколи уже не працювали7.  

У травні 1952 року мобілізований до війська. Комсорг роти, побачивши 
у молодого солдата талан до малювання, запропонував вступити на заочне 
навчання в ЗНУІ ім. Крупської, куди той успішно поступив і закінчив 
основний курс по спеціальності “малювання та живопис”8.  

Після демобілізації працює на домашньому господарстві і водночас 
шукає роботу. Через деякий час місцевий священик Георгій Полончак 
запропонував розмалювати сільський храм, бо на професійного художника 
церковна громада грошей не мала. Трохи повагавшись, Іван Андрішко 
5 Там само – Зошит №2. - Ст.1-2.
6 Там само. – Ст.8-13.
7 Там само. – Ст.14-15.
8 Там само. – Автобіографія. – Арк.2.
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береться за роботу – гуашними фарбами робить розпис у сільському 
Свято-Покровському храмі. Так, у 1955 році почалася його “кар’єра” 
іконописця. Далі було розписано храми у с. Луково (1958 р.), м. Хусті (1968 
і 1972 рр.), Нижньому Селищі (1970 р.), Липчі (1969 р.), Горінчові (1968 р.), 
Новобарові (1973 р.), Міжгір’ї (1974 р.), Монастирці (1975 р.), Соймах (?), 
Сопках (?), Лютій (1976 р.), Приборжавському (вдруге у 1978 р.), Богдані 
(1979 р.), м. Берегові (1978 р.), Руському Полі (1978 р.), Великих Лучках (1980 
р.), Ключарках (1982 р.), Березниках (1981 р.), Білках (1982-1983 рр.), Заріччі 
(1990 р.), Малий Раковець (1991 р.), м. Курську (РФ), м. Старий Оскол (РФ), 
Великих Ком’ятах (1988 р.), Завадці (?), Малих Ком’ятах (1989-1990 рр.), 
Рокосові (1986 р.), Підвиноградові (1993-1994 рр.), Костилівці (1995 р.), м. 
Рахові (1996-1997 рр.), Відричці (?), Лисичові (1976 р.), Колочаві (?), Сільці 
(1989 р.), Дубрівці (1998 р.), Іршаві (?) та загалом 16 іконостасів9.

Бути іконописцем та розписувати храми у радянський час вважалося, 
по меншій мірі, як нелояльність до влади, а керівництво їх просто 
тимчасово терпіло. Неприємності могли чекати на кожному кроці і не 
було ніякої гарантії, що одного дня до хати не прийдуть працівники міліції. 
Свідченням цьому був випадок, коли Іван Андрішко, уже вдруге, розписав 
сільський храм у Приборжавському. Районна влада, коли довідалась про 
самовільний (тобто не погоджене з ними) «ремонт» у церкві, викликала 
художника в управління міліції і пригрозила кримінальною справою. Лише 
з втручанням одного із керівників області цю ситуацію вдалося вирішити. 

Вдома, у перервах між розписами храмів, Іван Андрішко постійно 
писав ікони, які зразу ж розходилися між замовниками. За довгі роки 
їх було написано сотні, а то й тисячі. Найбільше ікон, як згадував сам 
майстер, купляли довірені особи і везли до обласного центру – Ужгорода. 
До кого саме – невідомо. 

Коли у 1989 році на околиці села Приборжавського було відновлено Свято-
Серафимівський монастир, Іван Іванович стає активним помічником у відбудові 
обителі.  Саме його пензлю належать майже всі нові ікони, які прикрасили 
у той час монастирські храми. Серед них можна назвати ікони Спаситель 
(каплиця), Богоматір (вівтар), Сергій Радонежський (на фасаді каплиці), 
Плащаниця (на престолі), Серафим Саровський (надбрамний образ на вхідній 
арці) та ще близько десяти робіт. До речі, все це було виконано безкоштовно.  

9 Сирохман М. Церкви України. Закарпаття.  – Львів, 2000. – 880 с.
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Уже за часів незалежної України, коли до його іконописної діяльності 

та релігійних переконань почали ставитися з повагою, Іван Іванович став 
активним дописувачем газет, як районної, так і обласних. Його статті на 
тему релігійних свят просякнуті надзвичайною духовністю та глибоким 
знанням Біблії, історії християнства, біблійної археології та географії, 
філософії10. Про його творчість і непросте життя написали в газетах11,  
журналах12, книгах13, часописах14.

Окрім цього Іван Іванович писав різні етнографічні та історичні 
замітки про Закарпаття на прикладі рідного села Приборжавського. 
З цієї спадщини, не відомої для широкого загалу, до нас дійшли лише 
фрагменти його чернеток.15

В останні роки життя, Майстер уже ніде не розписував храми – 
здоров’я не дозволяло. Але будучи вдома, кожного дня писав ікони, які або 
дарував, або продавав майже за безцінь – головне, щоб міг на зароблені 
кошти купити новий матеріал і знову писати. А ще на схилі літ зробив 
для рідного села унікальний подарунок, цінність якого люди зрозуміють 
лише з часом. Знаючи, що у приміщенні старої церковної фари сільська 
громада відкриває недільну школу та музей, Митець запропонував, за 
символічну ціну, намалювати цілий цикл картин із життя Приборжавського 
епохи 1930-1940-хх років. І свою ідею невдовзі втілив у життя. На сьогодні 
стіни школи прикрашають зображення із нашого далекого минулого: 
народне весілля, сільські вечорниці, вінчання у церкві, навчання у народній 
школі, вівчар на полонині, доїння овець, випалювання вапна та інші.

Своє життєве кредо та особисте ставлення до іконописної справи  
Іван Іванович охарактеризував в одній із приватних бесід: «Я пронизаний 
Писанієм та преданієм церковним і дуже добре знаю Біблію та Євангеліє. 
Багато чого в написанні моїх картин мені підказує інтуїція, але все це іде 

10 Андрішко Іван. Свята ніч//Нове життя. – 1 січня 1995. - №1. – С.2-4.; Стрітеня господнє//Нове життя. 
– 14 лютого 1996. - №12. – С.3.; Благовіщеня// Нове життя. – 5 квітня 1996. - №26. – С.3.; Опівночі//
Новини Закарпаття. – 13 квітня 1996. - №54-55. – С.5.
11 Шкіря Василь. На Боржавських хвилях пропливають весни// Нове життя. – 17 квітня 2003. - №29. 
– С.3.
12 Мацків Я. В Приборжавському селі – віра в кожному дворі//Світ Карпат. - №14. – 2008 р. – Ст.64-65.
13 Світлинець А., Канайло С. Свято-Серафимівський монастир у селі Приборжавському. – Ужгород, 
2003. – Ст.133-134.
14 Відомі люди Іршавщини//Іршавщина – край зачарованої долини. – Ужгород, 2006. – Ст.64.
15  Приватний архів А. Світлинця. - Папка Іконописець Андрішко І.І. - Зошит №3. – 16 с.
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від душі та від серця».
Помер Іван Іванович Андрішко 10 червня 2014 року, похований на 

сільському цвинтарі рідного села Приборжавського.
 

Резюме
У статті показано життєвий і творчий шлях художника-іконописця 

Івана Андрішки. Навчання у іконописця Михайла Потапова, примусова 
праця на будовах повоєнного Донбасу, навчання у художньому інституті. 
Отримавши відповідну освіту він все життя присвятив іконопису. Його 
пензлю належать розписи 16 іконостасів та майже 40-ка храмів краю. А ще 
залишив по собі сотні образів, десятки релігійних та народознавчих статей. 

Ключові слова: ікони, церква, Іван Андрішко, учень Потапова, 
стінопис, іконостас.

Summary
This article shows life and creative way of the icon painter Ivan Andrish-

ko. Teaching at the icon painter Mykhailo Potapov, work on Donbas buildings 
post – war time and studying at Art institute. Get appropriate education he has 
devoted all his life for icon painting. His paintings include 16 iconstases and 
almost 40 churches of his native land. And also he left more than hundreds of 
icons, dozens of religious ones and ethnographic articles.

Key words: icons, church, Ivan Andrishko, pupil Potapov, screenwriting, 
iconostasis.
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Старенький Ігор,

Кам’янець-Подільський

Листування Миколи Яворовського з Миколою Петровим

Важливе значення для вивчення біографій як окремих осіб, їхнього 
внутрішнього світу, контактів з іншими людьми, так і конкретної історичної 
епохи зокрема має епістолярна спадщина. 

До когорти видатних осіб ХІХ – початку ХХ ст. належить Микола 
Іванович Яворовський (1842-1919) – уродженець села Голубече 
Ольгопільського повіту Подільської губернії (нині – Крижопільський 
район Вінницької області). Стоячи біля витоків Подільського єпархіального 
історико-статистичного комітету, Давньосховища, він співпрацював 
на ниві краєзнавства та історії Поділля з багатьма видатними діячами 
свого часу. Одним з них був Микола Петров (1840-1921) – історик 
української літератури та української науки, етнограф, церковний історик, 
літературознавець, мистецтвознавець, археолог, краєзнавець, громад-
ський діяч, зберігач музею Київської духовної академії. Вони вели жваве 
листування. На сьогодні вдалося виявити 10 листів Миколи Яворовського 
до Миколи Петрова, які датуються 1887-1907 рр. і зберігаються у фондах 
Інституту рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 
У цій публікації, яка носить археографічний характер, за браком місця 
подаємо тільки деякі з виявлених на сьогодні листів. Подані вони мовою 
оригіналу з адаптацією до сучасних норм літер ѣ та ъ.

Высокопочтенейший и глубокоуважаемый
Николай Иванович!

 Прошу принять от меня, как члена местного Епарх. Комитета 
и усердного почитателя Ваших ученых трудов, настоящее скромное 
приложение: 3-й выпуск трудов Комитета для описания Подольской 
епархии. Если Вам благоугодно будет высказать о нем свое суждение, 
то снисходительно извините промахи и погрешности тружеников, 
которых время поглощено ежедневными служебными делами и которые 
посвящают сему делу лишь краткие досуги, руководясь единственной 
любовью к изучению родной истории.
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С глубоким уважением и преданностью честь имею быть Вашим 
покорным слугою

Николай Яворовский смотритель Каменецкого духовного училища и 
редактор Подольских Епарх. Ведомостей

1887 г. 17 июля, г. Каменец-Подольск1.

Высокопочтенейший и глубокоуважаемый
Николай Иванович!

Искренно приветствую Вас с святым праздником Воскресения 
Христового и приношу при сем искреннюю благодарность за избрание 
меня членом-корреспондентом Церковно-археологического общества при 
Киевской Духовной Академии. Для меня весьма дорого такое внимание ко 
мне и постараюсь, по мере сил, оправдать его. Отчет Ц.-А. Общества за 
1887 год получен мною, за что [нерозбірливо] Вам благодарность. При сем 
позвольте мне изложить Вам много усердную просьбу. Мне желательно 
знать также список изданий г. Батюшкова по истории и древностям Холм-
ской Руси (если есть, то и северо-западного края) с обозначением цены и 
точного [нерозбірливо] для выписки их. Если можете удовлетворить мое-
му желанию, то сделайте мне великое одолжение и я останусь Вам глубо-
ко благодарен.

Прошу также сообщить подробно какого рода подготовительный 
материал потребуется по истории Подолии для Вашей будущей работы, 
о которой Вы отчасти упоминаете в прежнем письме ко мне.

В №16 Под.[ольских] Еп.[архиальных] Вед.[омостей] 1888 г. помещено, 
между прочим, постановление общего редакционного собрания 
Подольских Епархиальных Ведомостей, которое [нерозбірливо] план 
будущей работы по истории Подолии в виду наступающего в 1893 году 
столетия со времени присоединения Подолии к России. Прошу обратить 
внимание на эту статью и высказать и свое мнение о наших преднамерениях 
и их пригодность для нас. Кроме того в Комитете подготовляется издание, 
вроде вышедшего 3-го, а также один выпуск с документами: эрекциями, 
презентами и актами о принятии викариев.

Свидетельствуя Вам мое искреннее и глубокое уважение, честь имею 

1 Інституту рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі – ІР НБУ), ф. 3, 
№14119, 1 арк.
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быть Вашим покорным слугою

Н. Яворовский
20 апр. 18882.

Ваше Превосходительство
высокопочтенейший Николай Иванович!

Икона Богоматери в подоминиканском костеле оказалась в снимке 
у М. Грейма, который предложил любезно этот снимок Комитету, а мы 
препровождаем Вам на Ваше усмотрение и дальнейшее распоряжение. 
На этом снимке под нижней губой есть квадратное пятно, зависящее 
от какой-то порчи негатива, а на самой иконе подобного повреждения 
нет, а есть только небольшая точка, изображающая собою естественную 
впадину под нижней губой, как это бывает на многих лицах. Для безсом 
нительного суждения об этом я нарочно ходил в костел, сравнивая снимок 
с подлинником.

Относительно молдавских архиереев, ставленники которых 
фигурируют в делах консисторских конца прошлого века, могу представить 
след. перечень:

а) Вениамин, Епископ Гушский – грамота 1791 г. посвящ.[ены] Иоанн 
Белохорский, Марк Липницкий и Феодор Белохорский;

б) Иаков, Митрополит Молдавский (называется и Гушским) – грамоты: 
1792, 1795 и 1796 гг. посвящены : Матфей Сакович, Феодор Долигитульский, 
Сильвестр Мрозовский, Савва Сечинский, Лука Височинский, Иоанн 
Янович, Андрей Ивановский, Иоанн Белинский, Феодор Кульчицкий, 
Димитрий Гадзевич и Андрей Ивановский (грамота 1789 г.);

в) Парфений, Митрополит Ренинский – грамоты 1793, 1794 и 1795 гг. 
посвящены: Нестор Заянчковский, Петр Гонтисевич, Константин Громовский;

г) Парфениий, Митрополит Тиморовский и Хотинский (был одно лицо 
с прежним) – грамота 1795 г. посвящ. Иоанн Громов и Василий Борисевич;

д) Кирилл, Митрополит Молдавский – грамоты 1780, 1793 и 1795 гг. 
посвящ. Андрей Савицкий, Даниил Холод и Антоний Синивицкий;

е) Кирилл Трамсовский и Рененский (был одним лицом с прежним) – 
грамот в делах нет, посвящ.: 1774 г. Антоний Ольховский и 1785 г. Климент 
Лозинский; 

2 ІР НБУ, ф. 3, №14120, 2 арк.
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ж) Амфилохий Молдавский (в Дубоссарах) – грамот в делах нет, 
посвящены 1774 г. Иоанн Здуровский, 1778 г. Феодор Щетинский;

з) Иннокентий Гушский – грамот в делах нет, посвящ. 1773 года 
Василий Данчинский;

и) Догифей, Епископ Радоуцкий и Хотинский – копия грамоты в 
русском переводе, посвящен Василий Слизвинский 1773 г.;

й) Иоаким [нерозбірливо] Митрополит Провславу (б. м. Браилова, а 
м. б. титул), Томарива, Хотина, всея России Ханской – копия на русском 
языке, переведена знатоком молдавского языка свящ. Петром Пелегецким 
31 марта 1780 г., засвидетельствована 2 апр. 1780 г. Григорием Любинским, 
деканом Ямпольским и Рашковским, грамота дана 1778 г. посвященному 
Петру Ильницкому.

О пребывании Петра Великого в Подолии нашел у Голикова т. V М. 
1838 г. 2-е стр. 58 1711 г.

С глубоким уважением слуга покорный Н. Яворовский.
19 ноября 18883.

Ваше Превосходительство
высокопочтенейший Николай Иванович!

Принося Вам глубокую благодарность за присланную мне «Историю 
украинской литературы», считаю должным сообщить, что в другом 
экземпляре я раздал по указанному Вами адресу. Усерднейше прошу 
извинить при этом за мою медлительность в ответах, по причине занятий 
и хлопот разного рода.

Вы уже вероятно получили мое письмо со статьей Николая 
Сильвестровича Гогоцкого. Прежде чем написать Вам, я повидался с 
Николаем Сильвестровичем и получил у него все эти разъяснения, при 
чем он выразил со своей стороны полезные [нерозбірливо] на полное со-
гласие на пользование этой статьей [нерозбірливо] ее, если же понадобит-
ся, то сказал даже, что будет очень рад, если его скромный труд будет при-
годен и полезен хоть сколько-нибудь для Вашей почтенной работы.

Сведения, сообщенные в Вашем листе о монастырях Подолии я 
позже передал о. Евфимию Сецинскому, который принял их с глубокой 
благодарностью. Я со своей стороны разыскал у себя между заметками 

3 ІР НБУ, ф. 3, №14121, 2 арк.
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извлечение из грамоты Сигизмунда Августа от 1553 года или точнее: 
Consensus edi ficaudi dinayrgan citus Fraenci nobilitus Bazilia (Blasia matago 
et Havrilu) Initowski ecclesium … quatomunastos vocant intes, oppidum 
Lathichow et villam ipsorum Lenreditariem jnytaroka … in loca ubi prius fuct 
extructa, sed per tarkows devaslata … Dalum Cracowiae in Conventium Regni 
Lenoroli. По историко-статистическим сведениям это урочище находится 
близ села Снитовка, называется монастырищем, в недавнем времени там 
еще был каменный пруд.

Евфимий Осипович недавно получил письмо от М. И. Городецкого и 
высылает уже, по его требованию, фотографические снимки для Вашего 
издания.

Свидетельствуя Вам глубочайшее уважение и почтение Н. Яворовский.
8 сент. 18904.

Ваше Превосходительство
высокопочтенейший Николай Иванович!

Вчера, за № преосвященного викария, как председателя Комитета, 
отправлено на Ваше имя сочинение г. Лисицкого о Подольских Архиереях 
[нерозбірливо] высылаем Вам, потому что оно скоро понадобится [нероз-
бірливо] занятий Ваших. Но во всяком случае посылаем вдогонку за ним 
и отношение, которое к вчерашнему дню не успели приготовить, и будем 
просить о передаче сочинения в Академическую библиотеку, оно было 
получено бывшим секретарем консистории Ф. В. Либеревским. Так как 
о позднейших архиереях в г. Лисицкого очень мало сказано, то считаю 
своим долгом заметить на книгу «Двадцатипятилетие служения Высоко-
преосвященного Леонтия», где подробно сказано о служении и деятель-
ности Высокопреосвященного Леонтия в Подолии. У меня эта книга есть, 
но полагаю, что она должна быть и в Вашей Академической библиоте-
ке. Буду покорнейше просить сообщить мне адрес г. Лисицкого, а также, 
если возможно, имя и отчество его. Быть может придется списаться с ним, 
когда понадобится напечатать его труд в Епарх.[иальных] Ведомостях. У 
меня есть перечень молдавских архиереев, посвящавших ставленников в 
Подолии [нерозбірливо]. Если Вам такой список понадобится, то я могу 
его доставить.

4 ІР НБУ, ф. 3, №14123, 2 арк.
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Теперь я занятый по поручению М. И. Городецкого составлением 
или точнее собиранием сведений к некоторым каменецким видам и 
сверх того о посещении Петром Великим Сатанова, по поводу рисунка в 
атласе Флиге: домик, в котором жил Петр Великий во время пребывания 
в Сатанове. Благодаря этому я с Н. С. Гогоцким узнал, что сведения о 
сем можно найти у Голикова, а также и о посещении Петром Великим 
Каменца. Думаю сегодня отправится в Семинарскую библиотеку поискать 
у Голикова, который там кажется есть, то Вы не откажите снабдить г. 
Городецкого и меня этой справкой.

Свидетельствую Вам глубокое почтение [нерозбірливо] покорней-
ший слуга Н. Яворовский.

31 октября 1890 г.5.

Ваше Превосходительство
высокопочтенейший и глубокоуважаемый Николай Иванович!

Получивши от Его Высокопревосходительства Помпея Николаевича 
Батюшкова историческое сочинение «Подолия» с изъявлением мне 
признательности за мое содействие сему изданию, считаю долгом 
принести Вам за это мою глубокую благодарность, так как вполне 
сознаю, что таким милостивым вниманием я обязан прежде всего Вам. 
Вы обратили благосклонное внимание на местные труды по истории 
Подольской епархии, признали за ними некоторое значение, а потому 
Вам по справедливости должна быть первая благодарность от меня и 
от других, по мере сил трудившихся в местных епархиальных изданиях. 
Но моя искренняя признательность не ограничивается этим. Я считаю 
нравственным долгом от всех подолян, которым темную и малоизвестную 
историю Вы озарили светом научного исследования и каждому книжному 
русскому человеку дали в руки прекрасное пособие для успешной борьбы, 
вполне сознательной, с притязательными пришельцами, желающими 
извратить естественный ход жизни и исторического развития русского 
населения этого края. По моему искреннему убеждению Ваш почтенный 
труд составит эпоху в развитии местного исторического самосознания, 
ибо доселе мы знали только отдельные эпизоды и частности, теперь же 
имеем цельное и связное обозрение местной истории за все прошедшее 

5 ІР НБУ, ф. 3, №14125, 2 арк.
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время до наших дней. Припоминаю с моего детства, что маленькая книжка 
русской истории, с портретами государей, имела особенное влияние. От 
души желаю, чтобы описанная Вами «Подолия» сделалась настольной 
книгой в семействах наших, чтобы на ней воспитывалось наше молодое 
поколение и разумным историческим знанием укреплялись в чувствах 
любви и уважения к родным и священным памятникам религиозной и 
народной святыни. Мне не приходилось еще нигде читать о выходе в свет 
сего издания, ни о цене его. Желаю ему самого широкого распространения 
и постараюсь по мере сил сему содействовать.

С чувством глубокого уважения и искренней преданности, честь имею 
быть Вашего Превосходительства покорнейшим слугою Николай Яворовский.

18 ноября 18916.

Высокопочтенейший и глубокоуважаемый
Николай Иванович!

Ваше письмо 26 августа я получил только сегодня 1-го сентября 
в Одессе, где нахожусь с дочерью и внучками с конца м. июня, и только 
на днях уезжаю в Подолию. Сначала в Винницу, а потом в г. Каменец. 
по интересующему Вас вопросу с всей искренностью могу сообщить: 
г. С-ч женился близко Каменца на дочери какого-то пана, служащего в 
экономии, так что жена его во всяком случае шляхетского происхождения, 
но не из [нерозбірливо]. Я был мало знаком с ним, но слыхал, что она осо-
ба довольно легкомысленная, что огорчает ее супруга. О том, что он запи-
вает я ничего не знаю: не видел этого и не собираюсь. Вот все, что могу Вам 
сообщить по этому делу.

Г. С-ча я знаю лично с очень хорошей стороны, как серьезного и 
ученого человека, но очень жаль, что у него не свободная дикция, что 
немаловажно при звании профессорском.

Простите великодушно, что пишу так небрежно, так как не имею в 
своем распоряжении лучшего пера.

Прошу принять уверение в глубочайшем уважении и преданности, 
с каким честь имею быть Вашим покорным слугою Николай Яворовский

1 сент. 1907 г. Одесса7.

6 ІР НБУ, ф. 3, №14127, 2 арк.
7 ІР НБУ, ф. 3, №14129, 1 арк.
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Резюме
У статті подаються виявлені в Інституті рукописів Національної 

бібліотеки України ім. В. І. Вернадського листи М. І. Яворовського до М. 
І. Петрова, які датуються 1887-1907 рр. та відображають співпрацю вчених  
на ниві історії. 

Ключові слова: М. І. Яворовський, М. І. Петров, духовенство, листи, 
епістолярна спадщина.

Summary
In the article tells about letters from M. I. Yavorovskyi to M. I. Petrov, that 

were found in the Institute of manuscripts of Vernadsky National Library of 
Ukraine, that dating back of  1887-1907 and represent  the cooperation this 
scientists  on the history field.

Key words: M. I. Yavorovskyi, M. I. Petrov, clergy, letters, epistolary 
heritage.
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За живота, книжовността и аскетизма на йеросхимонах
 Спиридон Габровски1

През 2017 г. се навършват 225 години от написването на „История 
во кратце о болгарском народе словенском“ на йеросхимонах Спиридон 
Габровски и 255 г. от написването на „История славянобългарска“ 
на Паисий Хилендарски. Двете истории са приносни за културното, 
историческото и духовното наследство на българския народ. С 
„Историята“ на Паисий Хилендарски започва Българското възраждане, 
което отключва нова „епоха“ в българската литература и национална 
история. В автографа на Паисий са начертани насоките за бъдещия 
възрожденски процес. Текстът ѝ служи за съставяне на възрожденските 
учебници по история и се преписва над 70 пъти от родолюбиви българи 
и от чужди слависти в продължение на 117 години. Всъщност, интересът 
към историята на славяните, в  частност към българите, датира още от 
ХVІ век, когато в хърватската литература се появяват множество истории, 
посветени на произхода на южните славяни. Този интерес е разпознаваем  
и в сръбските текстове до ХVІІІ век. В голяма част от историописите от тези 
две столетия са съсредоточени около възродената идея за Илирик, т.е. за 
териториалното и езиково обединяване на южните славяни. 

Илирик у предшествениците на Спиридон
През 1532 г. съставителят на „Слово за произхода на увенчаните 

със слава славяни“, хърватина Винко Прибоевич, описва себе си като 
далматинец, славянин и илириец. В „Царството на славяните“ от 1601 
г. Мавро Орбини начертава идеята за панславизма и обединението на 
южните славяни в Илирия. Оповавайки се на труда на Орбини, век по-
късно, през 1700 г., Павел Ритер Витезович пише „Възродена Хърватия“, 
където терминът „хърватин“ е използван като синоним на „илириец“ и по 
така сякаш „разтяга“ значението на „хърватин“, пренесено върху всички 

1 Статията следва академичната програма на Проект № ФП-17 ФЛФ-004 / 16.05.2017 „От уста на ухо“... 
до Internet“. Проектът се финансира от НПД при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
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славяни (включително и за унгарците). Витезович маркира границите 
на Илирия, които включват „териториите между Адриатичско, Черно 
и Балтийско море“2. Така „Витезович се явява предвестник на идеята за 
общност на Южните славяни и на илирийското движение на Людевит 
Гай“3. Същата идея е застъпена и в следващия му труд „Стематографя“ от 
1701 г. Засиленият интерес към съставянето на ранновъзрожденски исто-
риографски съчинения е характерен и за България. Той се отключва към 
средата на осемнадесетото столетие, когато отечеството ни е все още под 
властта на Османската империя.  

Три български историографски текста от ХVІІІ век 
През 1762 г. в Зографския манастир Паисий Хилендарски завършва своята 

„История славянобългарска“. Текстът е адресиран не само към четящите, 
но и към слушателите, т.е. и към онези, които не могат да четат, но могат да 
слушат прочетеното на глас от други читатели на Паисий. В литературната 
наука съществува хипотеза, че приблизително по същото време (ок. 1761 г.) 
е завършена и т.нар. Анонимна Зографска история. Книгата е съставена от 
анонимен монах в Атонския Зографски манастир. Приема се, че историопистта 
е предназначена за атонското монашество, вероятно затова няма същия 
патриотичен плам, какъвто откриваме у Паисий Хилендарски. В края на ХVІІІ 
век, през 1792 г. се появява и трета българска истоия – йеромонах Спиридон 
Габровски  завършва „История во кратце о болгарском народе словенском“, 
в манастира Нямцу във Влашко. Българската наука допуска, че тримата 
възрожденски историографи на България, които живеят и творят в една и съща 
епоха, са свързани чрез духовните им средища, отстоящи в Атон. Застъпена е и 
хипотеза, че познанството на тримата историописци, които компилират данни 
от извори, за да съберат и подредят българската история, води до създаването 
на специфичен „творчески метод“.4 Същата хипотеза има и отрицатели, 
поради отсъствието на фатология, която да потвърди това становище5. 
2 Fine Jr., J. V.A. When Ethnicity Did Not Matter in the Balkans, A Study of Identity in Pre-Nationalist 
Croatia, Dalmatia, and Slavonia in the Medieval and Early-Modern Periods. University of Michigan, 2006, 
с. 487.
3 Пак там, с. 482.
4 Леков, Д. Йеромонах Спиридон в диалог с Паисий и с българското общество. // Йеромонах Спиридон 
и ранната възрожденска историографя. Ссборник с научни изследвания, Габрово, 1996, с. 5-7.
5 Радев, И. За тези, които прочетат... 250 години „История славянобългарска“. // Електронно списание 
LiterNet, 21.01.2012, № 1 (146).
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Паисий Хилендарски и Спиридон Габровски

При обнародването на „История во катце...“ през 1900 г. проф. 
В. Златарски учредява представата, че Спиридон Габровски и Паисий 
Хилендарски са се познавали отблизо. Това му дава основание да види у 
Спиридон „продължителя“6 и „ученика“ на Паисий, който, според него, е 
и „един от първите слушатели, на които о. Паисий е проповядвал своите 
патриотически идеи“7. Според Златарски между двата текста се забелязва 
„известна зависимост“, основаваща се на предположението, че Спиридон 
е възприел и „усвоил“ така добре идеите на Паисий, че е „останал верен“ 
и след напускането си от Атон8. Хипотезата на Златарски има и други за-
стъпници в българската наука, но към днешна дата отсъстват преки свиде-
телства, които да удостоверяват възможна духовна и професионална бли-
зост между Паисий и Спиридон. 

Житие-битието на йеросхимонах Спиридон
За йеросхимонах Спиридон се знае, че е от Габрово, че пребивава в 

Атон до 1763 г., време в което вероятно е направил препис на „История 
славянобългарска“. По-късно, заедно с учителя си Паисий Величковски, 
Спиридон заминава за Влашко. Първоначално се установяват в манастирите 
Драгомирна и Секул, а по-късно те заедно поемат към манастира в Нямцу, 
където българският възрожденец завършва своя историографски труд. 
През 1794 г. Спиридон напуска Нямцу и  заминава за Рилския манастир. 
Установява се в скит, близо до манастира, предполага се, че именно там 
умира през 1824 г. Има и друга хипотеза за смъртта му: тя сочи Илинския 
скит на Пантократорския манастир, като се позовава на документи за 
същия скит. Според предание пък Спиридон е удавен през 1815 г. от гърци, 
които искали да си присвоят парите на скита. Според още едно предание 
Спиридон „само потънъл на брега на Пантократорския манастир“9. Така 
или иначе, относно кончината на Спиридон днес се работи единствено с 
предания и хипотези.

6 Цитатите са предадени с графиката и книжовната норма на съвременния български език. 
7 Златарски, В. Исторiя во  кратцѣ о болгарскомъ народѣ славенскомъ, сочинися и списася въ лѣто 
1792 Спиридономъ Iеросхимонахомъ“, София,1 900, с. ХV, ХІ.
8 Пак там, c. XI – XII.
9 Златарски, В. Исторiя во  кратцѣ о болгарскомъ народѣ славенскомъ, сочинися и списася въ лѣто 
1792 Спиридономъ Iеросхимонахомъ“, София, 1900, с. VIII.
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Препис на Спиридоновата история
Спиридоновата „История во кратце...“ от 1819 г. има един единствен 

препис, направен от Петко поп Манафов. Предполага се, че преписвачът 
е използвал собственоръчно направения от него препис като учебник 
по история (ръкописът е съхранен). Няма документални данни за 
наличието и на други преписи на историята на Спиридон, в отличие 
от многобройните свидетелства, които документират, че Паисиевата 
„История славянобългарска“ е преписвана през Възраждането десетки 
пъти. Оригиналът на Спиридоновия исторически труд днес се съхранява в 
Публичната библиотека в Санкт-Петербург „Салтиков-Шчедрин“, където 
предаден от А. Ф. Хилфердинг10. Хилфердинг съобщава за съществуването 
на книгата през 1869 г., като споделя, че я е открил „недалече от Брегални-
ца“ с много други книги11. 

Първото обнародване на „История во кратце...“
Текстът на йеромонах Сиридон е обнародван в България от проф. 

Васил Златарски през 1900 г. В предговора на Златарски за пръв път са 
публикувани системни сведения за биографичния път на йеросхимонах 
Спиридон Габровски. Кратки сведения за живота на монаха могат да се 
извлекат и от страниците на неговата история. Самият историописиц 
свидетелства в историята си, че е роден в Габрово. В Атон, като бе посочено, 
той е член на монашеското братство в Хилендар или в Зограф, а по-късно 
се премества в Илинския скит на Пантократорския манастир. Случило се 
е вероятно, когато авторитетът му нараства, по време на игуменството на 
Паисий Величковски. По-късно Спиридон, заедно с още 63 ученици на 
Паисий Величковски, решава да последва учителя си12. Спиридон остава в 
Нямцу, където неговият учител Паисий Величковски е игумен, в периода 
между 1775 г. и 1794 г. Това е благодатно време за „славянска просвета и 
се явява като време на възраждане на славянската книжнина в Румъния“13.

10 Леков, Д. Йеромонах Спиридон в диалог с Паисий и с българското общество. // Йеромонах Спиридон 
и ранната възрожденска историографя. Ссборник с научни изследвания, Габрово, 1996, с. 9.
11 Златарски, В. Исторiя во  кратцѣ о болгарскомъ народѣ славенскомъ, сочинися и списася въ лѣто 
1792 Спиридономъ Iеросхимонахомъ“, София,1900, с. IХ.
12 Пак там, c. VI - VII.
13 Пак там, c. II.
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Учителят Паисий Величковски

Това, което днес знаем за Паисий Величковски, може да се опише 
накратко така: Петър Величковски е богословски възпитаник на Киево-
Могилянската Богоявленска академия, където учи латински, гръцки, 
полски и църковнославянски езици; именно там той осъзнава, че 
животът му трябва да бъде отдаден на духовния аскетизъм. През 1739 г. 
заминава за Любечкия манастир, а по-късно и за Медведовския манастър, 
където се замонашва с името Платон. Последват пътувания до Киев и 
Влахомолдава14. През 1746 г. отец Паисий Величковски се установява в 
гръцкия Пантократорски манастир на Атон, където сменя иноческото си 
име с името Паисий. Там основава скита „Св. пророк Илия“, събира около 
50 ученика и извършва службите на славянски и молдовски език. Тъй като 
в скита има премного ученици, а пространството му не позволява това, а 
и скитът е създаден за духовно осамотение, П. Величковски се завръща във 
Влашко. Според Московското жите на монаха от 1845 г. той пристига в 
манастира в Драгомирна, където превежда богослужебни книги от гръцки 
на молдовски и славянски език. През 1775 г. заминава за манастира Секул 
със своите ученици. За кратко време в манастира се събират 350 монаха, 
липсват им средства за издръжка и Паисий Величковски решава отново да 
се отправи на път. Този път отправя молба за помощ до молдовския княз 
Константин Мурузи (1779 г.). Сега Величковски се установява в манастира 
в Нямцу. Там, подкрепян от княза, успява да се заеме с книжовна дейност 
заедно с част от учениците си, където по-късно и умира15. Приема се, че 
престоят на Величковски в Нямцу е „върхът на творческите книжовни до-
стижения“16, където създава училище и отпечатва голям брой книги. Ар-
химандритският си сан Величковски получава през 1790 г. от архиепископ 
Амвросий17. Проф. Златарски посочва, че двете послания на отец Паисий 
Величковски, поместени в житието му, в които се споменава името Спи-
ридон, визират именно личността на възрожденския историописец Спи-
ридон Габровски, когото явно Паисий Величковски е почитал немалко. 
14 Дилевски, Н. Старецът Паисий Величковски и неговото българско обкръжение. // Паисий 
Величковски и неговата книжовна школа, Велико Търново, 1994, с. 7
15 Златарски, В. Исторiя во  кратцѣ о болгарскомъ народѣ славенскомъ, сочинися и списася въ лѣто 
1792 Спиридономъ Iеросхимонахомъ“, София,1900, c. II - IV.
16 Дилевски, Н. Старецът Паисий величковски и неговото българско обкръжение. // Паисий 
Величковски и неговата книжовна школа, Велико Търново, 1994, с. 16.
17 Пак там, c. 14.
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След смърта на Паисий Величковски в Нямцу (15.10.1794) славянските му 
ученици се разпръскват, като по-голямата част от тях заминават за Русия. 
Няма данни Спиридон да е пътувал до Русия, но пък самият той е доку-
ментирал престоя си в Рилския манастир („Служба за преподобния наш 
отец Теодосий Търновски“)18.

Към съдържанието на „История во кратце...“19

През 1898 г. проф. Васил Златарски заминава за Петербург, където 
открива  ръкописа на йеромонах Спиридон и го представя така:  

„Това е ръкопис на жълта лъскава хартия в голямо quarto с полууставно 
писмо, състои се от 82 листа и е подвързана доста грубо. Цялата не е 
запазена: след 61 лист, са отрязани три листа“. 

Златарски установява, че на първия празен лист има две приписки с 
два различни почерка – във втората се разчита името Мануил Кръстовик, 
който вероятно е притежател на ръкописа20. 

В структурен  план Спиридоновата история започва с предисловие, 
в което въпросът за етногенезисът на българите следва модел, наложен от 
предходниците му: „библейската координатна система“21, свързваща бъл-
гарите с родослова на Ной. Цитирайки Д. Ростовски, Спиридон разгръща 
родословието на славяните по линията: Ной – Яфет – Мосох, от когото са 
произлезли „илирийците, още и всички славянски езици“. 

Разделът, който следва, е прицелен в хронологична подредба на царете, 
възприемани като богоизбрани и обвързани с Божественото Провидение. 
Действията им са премислени и предадени последством християнския 
мисловен и оценъчен модел за престъплението и наказанието, които 
влекат „покорението на Балканския полуостров от турците“22. 

Спиридон полемизира и със съставителя на Анонимната Зографска 
18 Златарски, В. Исторiя во  кратцѣ о болгарскомъ народѣ славенскомъ, сочинися и списася въ лѣто 
1792 Спиридономъ Iеросхимонахомъ“, София,1900, c. VII.
19 Настояцият текст не цели да разглежда „История во кратце...“ в плана на езиковедската проблематика, 
а е премислен като опит да концептуализира съдържанието й. 
20 Златарски, В. Исторiя во  кратцѣ о болгарскомъ народѣ славенскомъ, сочинися и списася въ лѣто 
1792 Спиридономъ Iеросхимонахомъ“, София,1900, c. IX - X.
21 Аретов, Н. „История во кратце“ от йеросхимонах Спиридон и ранновъзрожденските представи за 
мястото на българите в световната цивилизация“. // Йеромонах Спиридон и ранната възрожденска 
историография, Габрово, 1996, с. 23.
22 Златарски, В. Исторiя во  кратцѣ о болгарскомъ народѣ славенскомъ, сочинися и списася въ лѣто 
1792 Спиридономъ Iеросхимонахомъ“, София,1900, c. X.
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история заради произхода на българите. Неговият „собствен български 
вариант на сарматската теория за произхода на българите“23 следва 
горните двата историписа. Като черпи данни от двата текста, Спиридон 
допълва и разширява списъка на „първите илирически или български 
крале“24, което ще рече, че се стреми да разгърне идеята, за да митологизи-
ра величието и значимостта на Илирия в Европейската антична история. 

Четвъртата глава е озаглавена „За Иллирик, първият български крал“. 
Разпростира се върху 1 страница, в която Спиридон пресъздава отделянето 
на българите от племето на Мосох и завземането от тях на териториите 
около Дунав и Черноморието през 986 г. Според описанието владетелят 
Иллирик кръщава завладяните земи Малка Мисиния (на север от река 
Дунав) и Голяма Мисиния (на юг от река Дунав) на името на прародителя 
Мосох. Териториалното разширение обхваща на запад – от река Сава, 
днешното месторазопложение на Белград, и на изток – Черно море. Върху 
завладяните земи, по поречието на Дунав, Иллирик основава три града: 
Родостол (днешния Силистра), Преслав и Търново. Над река Сава „първият 
български крал“ основава град, който кръщава в своя чест – Иллирик, а 
населението „иллирийци“, а териториалните владения също Иллирик25. 

Следващите глави от Историята на Спиридон са за илирийските 
царе, наследили кралството на Иллирик. В тях се описват някои празници 
и обичаи, запазени по негово време у българите, които са езически. 
Затова православният йеросхимонах Спиридон, обрекъл себе си на 
Бог, на пост, на молитва и святост, остро осъжда езическите български 
обичайни практики, които са в разрез с православния християнски канон. 
Оповавайки се на фолклора, Спиридон, „обединява и натоварва с нови 
функции митологически елементи от народното творчество.“26

Третият илирийски крал в историческото повествование на Спиридон, 
след Бладилий е Колад. Той властва от 763 г. пр. Хр. Спиридон описва крал 
Колад, който е основен персонаж в българския коледен песенен фолклор, 
23 Цанев, Д. Българската историческа книжнина през възраждането. ХVІІІ – първата половина на ХІХ 
век, София, 1989, с. 57.
24 Златарски, В. Исторiя во  кратцѣ о болгарскомъ народѣ славенскомъ, сочинися и списася въ лѣто 
1792 Спиридономъ Iеросхимонахомъ“, София,1900, c. XІІІ.
25 Пак там, c. 11 - 12.
26 Аретов, Н. „История во кратце“ от йеросхимонах Спиридон и ранновъзрожденските представи за 
мястото на българите в световната цивилизация“. // Йеромонах Спиридон и ранната възрожденска 
историография, Габрово, 1996, с. 27.
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с негативни оценъчни характеристики. Колад, така твърди Спиридон, си 
самовнушава, че трябва да стане бог, по примера на Римския и елинския 
политеизъм, а след раждането на първия му син, носещ името Болг или 
Боу, нарежда да се извършват празненства в деня на раждането му – 24 
декември. Една от песните, които се откриват у Спиридон, е запазена и 
до днес в българското народно творчество – това е песента „Болг се роди, 
Коладе, тази вечер, Коладе“, в която многократно се повтаря името на 
Колад. Според версията на Спиридон, заявена в историопистта му,  и 
предадена тук накратко, двамата синове на Колад – Болг и Брем,  също 
оставят трайна следа в българската история. Те си поделят Иллирик. 
Брем през 723 г. пр. Хр. наследява северните части, като завзема на север 
територии до Швеция и Дания, а на изток територии от днешна Русия. 
Спиридон го сочи за основател на гр. Новогород27. Болг, големият син 
на Колад, чието царуване не е датирано, наследява нрава на баща си. На 
него се полагат земите: Тракия, Македония, Далмация,  „(даже) до Бяло 
море и Рим“. Именно Болг обединява новия етнос на Илирия. Нататък 
повествованието проследява как чрез издадена заповед поданниците на 
Брем, в негова чест, се титулуват с етнонима „болгаре“. В същата връзка 
Спиридон въвежда и пояснитена бележка, в която диалогизира с наложе-
ното от предците му становище по повод името на българите, което, спо-
ред последните,  не е обвързано с Волга.  Спиридон изследва и езиковите 
характеристики на етнонима „българи“ – възрожденският историк владее 
гръцки език, което му помага да поясни на читателите си, причината, 
поради която гърците погрешно произнасят „волгари“, вместо „българи“. 
Препоръката на историописеца е да се следва примера на римляните, 
които вярно назовават поданиците на Болг с етнонима „болгари“28.

Шестият крал, когото Спиридон нарича „български“ е Лил или 
Ладо. За да представи живота му, Спиридон се позовава на Йоан Зонар 
и твърди, годината, когато обявява въстание, е 588 г. пр. Хр. Тогава Ладо 
излиза срещу Римската войска на Таркиний Лука, но сблъсъците всъщност 
завършват с примирие. Смелостта на Ладо да воюва с Римската империя 
е онази опора, която кара фолклорният човек да обожествява своя герой. 
За него Спиидон съобщава, че се почита като бог, затова в негова чест се 

27 Пак там, c. 12 – 13.
28 Пак там, c. 13.
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пеят песни, пеят се в навечерието на Василовден и на 1 януари. Описан е и 
обичай за празника с гадаене на пръстен, по време на който се пеят песни, 
в които се споменава и  Ладо29.

Наследникът на Ладо Перун или Пеперуд живее по времето на 
Александър Македонски. Филип Македонски плащал данък на Перун, 
който след това е убит от сина му – Александър Македонски. Тук отново 
е вплетен фолклорен обичай, посветен на Перун, който Спиридон не 
одобрява и отправя укор към сънародниците си, че изпълняват еретични 
обичаи, противоречащи на православното християнство, в което и той и 
те са възпитани30.

Последната глава, посветена на Иллирик, е със заглавие: „За Троян, 
римския кесар“. В нея са разкрити подробности от взаимоотношенията 
му със славянския крал Декафел и завземането на илирийските, или 
българските земи: „И от тогава стана Иллирик или България роби на 
римляните даже до великия Константин“. 

Историята на Спиридон цитира Дмитрий Ростовски по повод 
етнонима „сърби“. Според Спиридон етимологията на етнонима насочва 
към „шерби, от римски език роби“. Има и допълнение за местното население 
на Дация, произхождащо от маргиналните слоеве на Римската империя31. 

И ако текстът на Анонимната Зографска история приключва до 
падането на България под османска власт, то Спиридон пише и за 
събитията по време на османското владичество. Той описва съвременниика 
си султан Мустафа ІІІ, който е участник в чудесата, спохождащи го, когато 
действа срещу християните. 

Предполагаеми източници
Йероскимонах Спиридон Габровски завършва историята си три 

десетилетия, след като Паисий вече е положил заключителната точка в 
„История славянобългарска“. Така е, защото йеросхимонах продължава да 
търси източници за своя исторически труд. Негов извор е Цезар Бароний, 
както е и у Паисий, но Спиридон, в отличие от Паисий, разширява 
историческото си познание и го обогатява чрез позоваване на Йоан Зонар, 

29 Пак там, c. 13 – 14.
30 Пак там, c. 14.
31 Пак там, c. 15 – 17.
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патриарх Калист, Илия Миниат и др.32 Като компилира тяхното знание,  
Спиридон си позволява дори да прави корекции, пояснения или поправки 
в цитатите, т.е. той подхожда критически към изворовия материал33. Спо-
ред някои критици, именно Спиридон поставя „начало на едно чувстви-
телно руско влияние върху българската възрожденска книжнина“34. Изсе-
дователи като Д. Леков, В. Златарски, Д. Цанев вписват към изворите му и 
„История славянобългарска“, и „Анонимната Зографска история“.  

По-долу цитираме предполагаемите извори, които е ползвал 
Спиридон:

Цезар Бароний, от руски православянизиран превод от 1719 г. на „Де-
яния церковная и гражданская...“

Йоан Зонар, превод на цъковнославянски на „Всемирна история“ от 
ХІV в. 

Димитрий Ростовски, „Летопис“ от 1784 г., „Чети-Миней, или 
житията на светците“

„Синопис Печески“ (или Киевски) от 1680 г.
Илия Миниат, „Камъкът на съблазантта“ от руски превод през 1744 г.
Сборникът „Мисловен рай“ от 1659 г.
Житето на Гигорий Синаит от цариградския патриарх Калист
Клод Бюфиер, „История на георгафията“ от 1701 г.
Петър Скарга, полския превод на Бароний, в който има допълнения 

от Скарга (по него е направен руския превод, включен е в края на 
предисловието на Спиридоновата история, с цел да подчертае илирийския 
произход на българите).

Унгарски летопис, споменат е в предисловието.
Споменава автори, включени в цитираните книги.
Сборникът „Кормчия книга“
Текстове от Евтимий Търновски
Летопис на Атонския Зографски манастир 
Сръбски летопис

32 Леков, Д. Йеромонах Спиридон в диалог с Паисий и с българското общество. // Йеромонах Спиридон 
и ранната възрожденска историографя. Сборник с научни изследвания, Габрово, 1996, с. 5 - 6.
33 Златарски, В. Исторiя во  кратцѣ о болгарскомъ народѣ славенскомъ, сочинися и списася въ лѣто 
1792 Спиридономъ Iеросхимонахомъ“, София, 1900, с. ХХІV.
34 Цанев, Д. Българската историческа книжнина през възраждането. ХVІІІ – първата половина на ХІХ 
век, София, 1989, с. 57.
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Жития на български и сръбски светци 
Предания, легенди и песни35 
Второто издание на „Приятен разговор за (южно) славянския народ“ 

от 1759 г. на Андреа Качич-Миошич36.

Други авторски текстове от йеросхимонах Спиридон
Освен като Спиридон Габровски, литературната ни история го 

представя и с името Спиридон Рилски37. Името Рилски му е дадено, пора-
ди престоя му Рилския манастир. На Спиридон се приписва авторството 
и на следните църковнославянски текстове:

Характерните за средновековието Житие и служба на Теодосий 
Търновски. Смята се, че са писани в Рилския манастир, но липсва 
датировка. Службата е авторска, съдържа азбучен акростих в девет песни 
и „Предисловие. В кратцѣ“. Замисълът му е да утвърди Теодосий Тър-
новски като българин, който преди това е бил припознат от гърците и 
провъзгласен за светец38. Житието е по съчинението на съученика на Тео-
досий – цариградският патриарх Калист.

„Пророчеството на Йероним Агатангел“, има две предположения 
по повод датировката: края на ХVІІІ век или началото на ХІХ век. Текстът 
съдържа автограф. Разделен е на десет глави. Има кратък пасаж за Йеро-
ним Агатангел, разяснене за монашеските чинове и пророчества за раз-
лични владетели и градове.

Сборник, съдържащ текстовете Видение Амфилоха царя Аравии 
и От книги святаго Симеона Фессалонитскаго. В сборника е поместен и 
Гръмовник, приема се, че не е съставен от Спиридон39. Сборникът съдър-
жа гадание по месеци, дни и зодиакални знаци. Сборникът е с историче-
ско съдържание, а Спиридон отново използва за извор Цезар Бароний40.
35 Златарски, В. Исторiя во  кратцѣ о болгарскомъ народѣ славенскомъ, сочинися и списася въ лѣто 
1792 Спиридономъ Iеросхимонахомъ“, София,1900, с. ХVІ – ХLIX. 
36 Цанев, Д. Българската историческа книжнина през възраждането. ХVІІІ – първата половина на ХІХ 
век, София, 1989, с. 60. 
37 Ангелов, Б. Из историята на старобългарската и възрожденската литература, София, 1977, с. 240.
38 Кожухаров, С. Последният азбучен акростих на старата българска литература или една несъстояла се 
трансформация на средновековен жанр // Йеромонах Спиридон и ранната възрожденска историографя. 
Ссборник снаучни изследвания, Габрово, 1996, с. 43 – 48.
39 Дилевски, Н. Старецът Паисий величковски и неговото българско обкръжение // Паисий Величковски 
и неговата книжовна школа, Велико Търново, 1994, с. 22.
40 Цанев, Д. Българската историческа книжнина през възраждането. ХVІІІ – първата половина на ХІХ 
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„Послание“, което Спиридон написва в отговор „Вопрошение“ от йе-
росхимомнах Серафим от Варатическия манастир и архимандрит Кирил 
от Ръжшкя манастир в Румъния. Текстът е съставен във вразка със „сму-
щенията, възникнали в средите на молдововладшкото монашество, пре-
дизвикани от нападките срещу тъй нареченето „Умное делание“ и извра-
щенията му“.41 Ръкописът обема 62 страници, в които авторът е включил 
две предисловия, от общо шест части, а центърът на текста се явавя частта 
„Поучение о умном делании“42.

Днес в библиотеката на Рилския манастир се съхраняват 14 ръкописа, 
съставени в Нямцу, както и препис от 1781 г. на „Рай мысленный“43.

Аскетичното и аскетизма на йеромонах Спиридон Габровски   
За избора на Спиридон да живее аскетично голямо влияние има 

учителят му Паисий Величковски. Величковски, като духовник, който скита от 
манастир на манастир и търси усамотение от светския живот, за да се отдаде на 
духовната си дейност, въздейства силно върху Спиридон и формира неговия 
характер, като повлияват и върху духовните му интереси. Показателна в това 
отношение е оценката, дадена от Серафим и архимандрит Кирил, които 
наричат Спиридон „пустинножител“. Възприетите възгледи от „аскетико-
филологическата школа на преп. Паисий Величковски“44 са отразени в 
частта „Поучение о умном делании“ на „Посланието“. Текстът представлява 
„цялостен компедиум на аскетическото познание“ и е „изграден от цитати и 
екскурси към трудовете на Исак Сирин, Макарий Велики, Йоан Лествичник, 
Йоан Дамаскин, Симеон Нови Богослов, Нил Сорски, Григорий Назиански, 
Василий Велики, Григорий Синаит и пр.“45 Спиридон съзнателно спори 
с представителите на исихазма срещу разпространената от руския монах 
Василий ерес. Той отправя призив „и така да бъдем иноци по лествичника“ към 
монасите, които следва да отстояват „първохристиянските етични принципи“46.

век, София, 1989, c. 242-257.
41 Дилевски, Н. Старецът Паисий величковски и неговото българско обкръжение // Паисий Величковски 
и неговата книжовна школа, Велико Търново, 1994, с. 23.
42 Пак там, с. 23 - 26.
43 Пак там, с. 42 - 43.
44 Янкова, В. Аскетичната традиция в средновековна България и делото на преп. Паисий Величковски 
// Паисий Величковски и неговата книжовна школа, Велико Търново, 1994, с. 67.
45 Пак там. 
46 Пак там, с. 73.
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Резюме

У доповіді досліджується життя Афонського Єрокимонаса Спиридо-
на (Габровського) та його літературна праця «Історія про болгарський на-
род словенський. Складена та написана в 1792 році монахом Спиридоном». 
А також аналізується його тісний зв›язок із засновником скиту пророка 
Іллі Пантократорського монастиря преподобного Паїсія Величковського. 
Для досягнення об’ємного контексту відстежуються і посилання монаха на 
інші джерела, зокрема на праці ченців монастирів Афону.

Ключові слова: Спиридон Габровський, болгарська історія, Паїсій 
Величковський, Афон, Ілірик, слов’яни.

Summary
The text predominantly pays attention to hieromonk Spiridon (Gabrovski) 

and his manuscript ‘A Short History of the Slavic Bulgarian People. Composed 
and written in 1792 from hieromonk Spiridon’. The article also outlines 
Spiridon’s close relationship with Ilinian’s skyth founder of Pantokrator 
monastery Reverent Paisij Velichovski. To achieve dipper context we mention 
some of the Athos monks, who lived during the analyzed period.

Key words: Spirdon Gabrovski, Bulgarian history, Paisij Velichkovski, 
Athos, Iliric, Slavs.
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Тимчук Володимир, 
Львів

Мистецтво та релігія: особистісний досвід на прикладі світу поезії

Стосунки між духовенством і мирянами у всі часи є взаємно суб’єк-
тно-об’єктними. На Закарпатті особливо яскраво це проявилося в добу 
відродження православ’я, що, передусім, пов’язують з іменем преподобно-
го Олексія (Кабалюка). Зрозуміло, що чи не головною функцією духовенства 
є бути серед людей, нести Благу вість і реагувати на запити людини. Через 
наділення людини Господом усією повнотою волі (у виборі, у слові, у дії) її 
запити можуть (і будуть) відхилятися від намірів їх бачення зі сторони ду-
ховенства. Це є основою і умовою дискусії, а й містком для взаємозбагачен-
ня та вдоволення на постійному шляху пошуків. Мирослав Маринович, 
Євген Сверстюк, Костянтин Сігов, Петро Сорока, Дмитро Степовик, Петро 
Шкраб’юк та інші діячі духовного просвітництва з числа мирян привносять 
свіжі струмені до Церкви, що вкрай актуально і важливо в цю емансиповану, 
споживацько-орієнтовану, з розмитими рамками і принципами добу.

В цій статті, підготовленій за доповіддю, виголошеною під час роботи 
Міжнародної наукової конференції «Життя та благословенні труди пре-
подобного Олексія (Кабалюка)», вводиться спроба до осмислення автор-
ської суб’єктно-об’єктності у сприйманні Благої вістки, що долинала як з 
уст духовенства, так і мирян в історично-культурно-мистецькому вимірі, 
зокрема в літературі. В такій постановці суб’єктивності викладення не 
уникнути, тож просимо читача поставитися з розумінням до використан-
ня прикладів і трактування з авторської позиції. 

Літературній діяльності автор себе присвячує уже майже десять літ. 
Можливо перераховані вище фактори, можливо інші, визначили те, що 
в окремих творах автор зачіпляє і питання, пов’язані як з рідним краєм – 
краєм преподобного Олексія (Кабалюка), так і з віросприйманням світу.

Для прикладу, серію «Струківські миследруки» відкрили молитовні 
роздуми священика з Ясіня о. Андрія Молдавчука [1]. Особливістю стало 
залучення до належної підготовки видання митців, зокрема художниць 
Катерини Зайко та Ірини Софіян. Так, для графічного оформлення май-
бутніх видань серії К. Зайко створила низку графічних робіт на основі ос-
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мислення ретроспективних фотозображень краєвидів Ясінянської долини 
та орнаментальних витворів місцевих майстрів дерев’яного, ткацького та 
вишивальницького промислів. 

Іншим інформаційно-публіцистичним виданням став каталог «Від 
Струка до ЮНЕСКО: храм Вознесіння Христового в Ясіню» [2], що його 
підготували з нагоди включення дерев’яних церков карпатського регіону 
до Переліку світового спадку ЮНЕСКО.

У збірці наукових праць «Ясіня у гомоні століть» є кілька цікавих істо-
рико-краєзнавчих публікацій на релігійну тематику, зокрема матеріали 
учасників включали світлини преподобного Олексія (Кабалюка) [3].

Далі ж зупинимося на кількох прикладах літературних, переважно 
поетичних, осмислень і пошуків,у тому числі в перекладах. 

Збірка «Весняні коловороти» відкривається поезією «Любов» як від-
гомін на рядки з 1 Кор. 13 «Любов довготерпить … і … ніколи не минає». 
Тему передано за допомогою форми, що є традиційною в українській лі-
тературі для історично-філософських тем, а саме на основі катренів на чо-
тиристопному ямбі:

…Коли зруйнуються мости,
Не бійся ти шукати броду,

Немає краще нагороди
Тим, хто дерзає, тож – терпи…

Окрім цього твору, духовні мотиви простежуються і в інших поезіях, 
зокрема у «Ти сам цього хотів», «Вслухання». 

В усіх наступних книгах — поемі «Гуцульське повстаннє», збірці но-
вел «Словодієм», поемі «Донецький аеропорт», збірці поезій і перекладів 
«Вогнити! Вижити! Перемогти!» та ін. тема віри та християнського об-
разу життя хоч і не лейтмотивні, але також присутні. Наприклад, у про-
зовій книзі «Словодієм» релігійні мотиви знаходимо у коротких новелах 
«Вірую», «З’ява». У збірці поезій і перекладів «ВідчуТи МІСТо сзТопбою» 
автор у переспіві виклав відому Дезидерату ХVII ст.:

Ти будь собою, завжди знай своє,
Тобі властиве – теж потрібне людям,

Добротами ти шлях стели усюди,
Лиш будь собою, тим ким був і є.
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Також у збірці є звертання до Соломонових слів («За пісне піснею»), 
до Давидових («За псаломом 44»), до інших старозавітних («Жінка»).

Поетична збірка «Вірші забутих предків» також просякнута духов-
ними мотивами, які опираються в тому числі на осмислення традицій 
українського народу й іншими формами мистецтва, зокрема живописом. 
Так, збірка проілюстрована світлинами робіт на релігійні теми, які вико-
нали Олена Кульчицька, Федір Манайло, Сергій Параджанов, Григорій 
Якутович (рис. 1).

Рис. 1. Сторінка з книги «Вірші забутих предків»: верстка включає 
графіку Г.Якутовича «Стара Гуцульщина» та поезію автора «Стара Гуцуль-
щина», інспірованої графікою.

Книга про Вітчизняну війну «Вогнити! Вижити! Перемогти!» серед 

Стара
Гуцульщина

Рука — на гузиці,
І коні — прип’єті,
Столітня дзвінице,
А сес — люто б’єсє,

Клене свого жона:
Лишися пустого —
Не чує, бо дзвони
Сміютьсє із Бога,

Розп’єтого й нині,
Хрести, де цілунки,
Май ждуть на гостину
Й воскресну галунку.

І/.VII.2016
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перекладів поезій британських поетів-окопників містить і дуже знаковий 
твір Вільяма Годжсона [4]:

Перед боями
За велич нинішнього дня
І за молитви в час до сну,

За захід сонця у полях,
І за подяку цьому дню,
За світ любові та краси,

За те, чим Ти благословив,
За всі ті дні, що ними жив,
Солдата з мене Ти зроби.

За сподівання та страхи,
За дивом сповнені пісні, 

За сміх в безхмарнії роки,
За прикрі й за щасливі дні,

За романтичні всі часи,
Випробування, гніт гріхів
І за безумство всіх світів, 

Людину з мене Ти створи.

І на вершині власних літ
Я бачу в гіркоті своїй

Як в’яне сотень дужих цвіт –
Офірою вони жили,

У шпагах сонцях полягли.
Сказати мушу «Прощавай!»

Усьому – я втрачаю рай –
Тож вмерти Ти допоможи.

Фактично важка тема війни побудила автора взятися і до давньої 
теми, пов’язаної з християнством. За кілька літ праці українському чита-
чеві представлено поетичні відчуття Різдва Христового поетами різних на-
цій [5], зокрема з білоруської, німецької, польської, румунської, угорської, 
чеської та інших літератур. Наприклад, в поезії Мілана Руфуса, словацько-
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го поета і педагога, який ставить перед суспільством риторичне питання: 
«Чи дозріло людство повоєнної епохи творити суспільство, в якому люди 
не чинитимуть болі?», можна причаститися вкрай сильним відчуттям по-
етового світу (переклад друкується вперше): 

Різдво 1951-го (уривки)
Горобина, горобина.

В сонці дрібнім літа студінь.
Вже тебе забула інша,

й та, одна, також забуде.
І забуде — так буває.

Дасть руду вже шапку осінь.
Буду — горобина — де я?

Буду — у пташинім дзьобі. 
З богом, неворожі ласки.

З богом, фарби з небом з льоду.
Не подасть вже криве місто 

мені хліба кам’яного.
Іншим піду шляхом, іншим.

Вітерець — з-там — рідне поле — 
милостивою, тихою сильною 

слиною залиже болі.
…

Ні про що мене — є спокій
нині — серце не просило.

Шум морозяної тиші
долинав у ніжній силі.

Страсноп’ятничні вже дзвони 
Пригадались у тій хвилі.

Їх серця перев’язали,
Дзвінко щоб вони не били.
Хтось мені із жалем вкотре

Обмив стопи до колін.
А мені боліло сильно,
Так, неначе помер Він.



299МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
А завершити хочу словами відомого поета, який інтерпретував відоме 

з Євангелія, що нещодавно читалося в наших храмах. Адже, як аргументо-
вано розкрив Стефан Пружинський [6], «мудрий» (за своєю етимологією) 
є вчителем, який знає деяке ремесло, і, водночас, художником, який во-
лодіє певними практичними звичками. І це дуже несподівано і перекон-
ливо довів один із найбільших поетів ХХ століття Ред’ярд Кіплінґ  [7].

 
Марфині сини
Марійчині, без клопотів в житті, сини успадкували частку кращу.
А Марфині — у маминій меті взяли турботи й справи — ноші важчі;
Хвилевий вибух гніву лише раз, коли в господі возсідав Месія —
І все: сини чекають повсякчас у ласках сповнених синів Марії.

Це — служба їх (поки горить свіча): напругу дати і пустити струм;
Це — служба їх: іскрила щоб свіча; це — їх: у віблі — хай відсутній шум;
Це — служба їх: зібрати вмент вантаж; це — служба їх: тихіший хід коліс;
Це — їх: розрахувати час, тоннаж, куди синів Марії льос заніс.
 
Велять горі: «Ти пересунься далі!»; велять воді: «Час висохнути впору!».
І скелі зі шляхів у них зникали. Не страшно їм і підійматись вгору.
І змусили вони горби скакати... (А часом тим при будь-якій погоді
Сини, яким Марія — рідна мати, — у втісі, в спокої та в насолоді).

У захисті вони торкають Смерть — несе життя високовольтний ЛЕП; 
Вона ж навкруг наставила осердь і живиться вогнем людей зі щеп;
Ще спозаранку, всі навколо сонні, як виклик їм — від неї жахний збій;
На прі вони із нею день, як коні, гарують, ставши дійсно на двобій. 

Ізвік на Віру мають заборону, повік до Визволення — довгий шлях.
У підземеллі — їх вівтар і дзвони, а справи сховані на всіх полях:
Фонтани б’ють — ніхто не знає з чого; і як до витоків тече ріка;
Зібрати воду в чан для них — спромога — й зволожити міста, де суш важка.

Не просять Hē до часу їх підняти — нелегкий час несправність принесе —
І милості роботу полишати не просять, хоч і остогидле — все.
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Між люду й світла — Марфині сини, — і там, де є пустеля, темнота:
У всьому пильні у труді вони; братам назичать многії літа.

Давно від крові почорнівший шлях — її сини від Марфи пролили: 
Знайшли і камінь, і сучок, і цвях, щоб стежки рівногладкими були.
І не драбина знизу до небес, не свідчення, кому данó догмат, —
Буденна ж служба дáна їм на днесь: нескінченний потік потреб й порад.

Марійчині — у згустку з неба втіх, бо ангели із ними — аж повік —
Живуть молитвою в серцях своїх — не встановити благодаті лік. 
Усівшись, слухають Новий Завіт і зрять обітниць дивний часоплин:
Людському Сину – ношу на одвіт. …Христа ж тримають Марфи син, ...ще 
син.
Останню поезію можна прочитати в [7], яка, як і інші цитовані твори, до-
ступні для прочитання на ресурсі https://issuu.com.
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Резюме
В статті наводяться та коментуються авторські рефлексії на христи-

янство та світське життя у їх вираженні поетичними засобами літератури, 
як в оригінальних творах, так і в перекладах. Такий підхід є ілюстрацією 
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наявного суб’єктно-об’єктного зв’язку між духовенством і мирянами в усі 
часи та в усіх народів, що актуалізує пошук відповідей на питання, які хви-
люють людей високого духу.

Ключові слова: поезія, інспірація, краєзнавство, церква.   

Summary
The author’s views on Christianity and life using the poetry possibilities 

both in original and translated poems are collected and commented in the 
paper. The approach illustrates the existing subject-object cooperation between 
clergy and parish people during all ages and among all nations. The depicted 
has to actualize a seeking the answers for questions that live in persons of high 
spirit.

Key words: poetry, inspiration, country study, church.   
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Туряниця Вікторія, 
Ужгород

Інститут свободи совісті як конституційно правова категорія 
в державотворчій доктрині Томаша Масарика

Постановка проблеми та її зв’язок з науковими та практичними 
завданнями. Утворення нових держав, процеси їх становлення і розвитку 
на будь-якому цивілізаційному періоді привертали і привертатимуть увагу 
дослідників різних наук. Науковці в контексті державотворення аналізують 
різні аспекти. Націєтворчі процеси, самоідентифікація малих народів, 
що відбувалися внаслідок результатів Першої світової війни, зокрема 
виникнення нових держав на руїнах монархічної дуалістичної Австро-
Угорської імперії, є повчальним для новоутворених сьогоднішніх держав.

Одним із важливих сегментів у державотворчих процесах першої 
Чехословацької Республіки стало вирішення проблеми релігії, 
віросповідання, взаємовідносин держави і церкви. Адже релігійні, мовні 
та етнічні мотиви і прагнення громадян не часто збігаються з політикою 
держави. Творець нової держави, будучи людиною вольовою, високої 
моралі та неординарних здібностей, людиною духовно багатою, котра 
мислила категоріями нації і держави, а не особистої вигоди, як справжній 
державотворець розглядав дану проблему як невід’ємну складову у своїй 
концепції побудови демократичної держави.

Без вирішення релігійно-церковних проблем, що є складовою 
доктрини розбудови новоутвореної поліетнічної держави, не можна 
побудувати правову демократичну державу. При цьому необхідно врахувати 
історичний досвід теоретико-практичного підходу до її вирішення. 
Адже трансформаційні суспільні процеси та глобальний гуманізм не 
відкидають і не заперечують існуючих релігій, вірувань та світорозумінь, 
що склалися історично в процесі розвитку людських цивілізацій і 
розкривають місце і роль людини в системі природи і суспільства.

Із розпадом імперій після Першої світової війни для малих народів 
відкрилася можливість утворити свої національні держави. Це був період 
сприяння реалізації прогресивних ідей шляхом еволюції в контексті 
формування гуманної демократії на правових засадах.
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У архітектоніці правової держави Т.Масарика чільне місце відведено 

інституту свободи совісті, релігії, віросповіданню, який філософ і 
державотворець теоретично обґрунтував і реалізував на практиці 
чехословацького суспільства. Ще у 1915 році Масарик зауважив у 
Меморандумі «Незалежні Чехи», що майбутня самостійна держава буде 
демократичною і конституційною1. 

Однією із загальнолюдських цінностей є свобода совісті як 
конкретний прояв людини і громадянина в суспільстві. Це конституційно 
правова категорія, що забезпечує індивіду сповідувати будь-яку релігію 
або не сповідувати жодної -  бути атеїстом. Тобто дана категорія є не 
тільки правовим принципом, але і світоглядним, моральним та етичним. 
При цьому треба зауважити, що співвідношення зв’язку канонічного 
права із відповідною системою законодавства і їхнього поєднання або 
протистояння свободи совісті – має різні історичні форми: ідеологічно 
концептуальну, програмно політичну та конституційно правову.

Закріплення інституту свободи совісті на конституційному рівні на 
принципі демократії є невід’ємним особистим правом громадянина.

Інститут свободи совісті, закріплений на конституційному рівні на 
принципі демократії, забезпечує громадянина невід’ємним особистим 
правом і є механізмом захисту духовного диктату церкви. Даний інститут 
як і інші державні інститути демократичного суспільства, на правовому 
рівні забезпечують і охороняють інтереси громадян. Це їхній прямий 
конституційний обов’язок. Адже Основний Закон надає людині і 
громадянину відповідного правового статусу, закріплює за нею відповідні 
права і обов’язки, забезпечує механізм реалізації даних прав і свобод та їх 
охорони. Інститут свободи совісті має юридичні ознаки і розглядається як 
правове явище і правова категорія, закріплені на конституційному рівні.

Актуальність теми дослідження. Серед прав і свобод людини 
чільне місце посідає інститут свободи совісті, закріплення його на 
законодавчому рівні, зокрема конституційному. Характеристика даної 
інституції як способу існування соціальної дійсності і конкретної системи 
буття людини, проявів її форм (індивідуальної, групової, колективної та 
суспільної) свідомості була і є актуальною темою дослідження. Проблема 
взаємовідносин держави і релігії, свободи віросповідання особистості і 

1 Шлях демократії. Т. 1, 1933. – Прага. – С.38.
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сьогодні має особливу актуальність як з огляду теорії, так і в практичному, 
зокрема політико-правовому плані.

Використання досвіду історії, який відіграв значну роль у розвитку 
суспільства, та пошук нових підходів до вирішення даної проблеми з 
метою демократизації суспільних відносин та розширення прав і свобод 
людини є надзвичайно актуальним для сучасних новоутворених держав.

Стан проблеми. Порушена автором проблема ще недостатньо 
висвітлена. На окремі її аспекти, у контексті своїх досліджень, звертали 
увагу зарубіжні (М.Пехр, Я.Шебек, М. Шмід) та вітчизняні (Ю.Бисага, 
В.Буреча, М.Делеган, М.Кондратюк, В.Лемак, М.Палінчак) науковці.

Метою дослідження є розкриття конструктивних підходів Т.Масарика 
в розбудові нової держави щодо належності індивіда до певної релігії, 
конфесії, віросповідного напряму як інституту свободи совісті, закріплення 
прав і свобод на законодавчому рівні, а також взаємовідносин держави і 
церкви в системі цінностей  суспільного середовища та політики держави. 

Виклад основного матеріалу. Релігія як специфічна форма 
суспільної свідомості і універсальне духовне явище в житті людини об’єднує 
на відповідних засадах цінностей певні верстви населення, консолідує 
їх у ієрархічно побудовані церковні організації за чітко визначеними 
конфесійними ознаками. Тому поліетнічній і поліконфесійній 
новоутвореній державі, якою і стала перша Чехословацька Республіка, 
однією з нагальних проблем, яку необхідно було вирішити, була 
проблема конституційної гарантії та правового регулювання свободи 
совісті в державі. Без її розв’язання суспільство не може рухатися в 
напрямі побудови правової демократичної держави, метою якої має стати 
національний розквіт. Релігійний фактор у цьому плані займає чільне 
місце у доктрині Т.Г.Масарика щодо побудови правової демократичної 
держави. Адже до новоутвореної Чехословаччини увійшло гетерогенне за 
етнічним і конфесійним складом населення.

Т.Масарик акцентує увагу на розумінні ним поняття «демократизація 
державного життя»: «якщо ми хочемо справді сучасної, послідовної 
демократії, то повинні порвати з нашими старими політичними звичаями 
і мусимо відмовитися від будь-якої форми і роду насильства. Понад усе ми 
мусимо деавстріалізувати себе» 2.

2 Tomas Garrique Masaryk. The Making of a State. Memories and Observation 1914 – 1918. New York, 1969. 
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Ідея «релігійної демократії» Т. Масарика базувалася в першу чергу 

на принципі відокремлення церкви від держави, що не суперечило 
функціонуванню релігійних інститутів та забезпечувало право вільного 
вибору віросповідання індивідом незалежно від національності та мови. 
Він відхилив використання імперської практики Австро-Угорщини взагалі 
і зокрема (практику експансії) щодо впливу церкви на суспільно-політичне 
життя як одного з компонентів єдності суспільства. Формування нової 
релігійної політики стало одним із багатоаспектних завдань становлення і 
розвитку держави на засадах права і демократії.

Конституція ЧСР 1920 року закріпила право громадян щодо вибору 
релігії, віри і віросповідання3. Держава на найвищому правовому рівні дала 
можливість індивіду усвідомити та ідентифікувати себе щодо приналежності 
до відповідної релігії/конфесії на засадах ціннісних орієнтацій, традиціона-
лізму, або стати на шлях секуляризації: бути вільним від впливу церкви, не 
ідентифікувати себе з жодною релігією. Конституційні положення стали де-
мократичними засадами в забезпеченні прав громадян країни, демократиза-
ції суспільства, визнанні всіх релігій/конфесій та надання їм однакових прав. 
Це була модерна правова політика нової держави.

Статті Конституції Чехословацької Республіки закріпили відокрем-
лення церкви від держави, забезпечивши юридичну рівність між 
релігіями, відхилила існуючу до цього часу роль і функції церкви в 
державно-правовій сфері. Інститут свободи совісті відповідно основного 
закону і, зокрема, глави 5 «Права, свободи і обов’язки громадян» та глави 
6 «Захист національних, релігійних і расових меншин» увібрали у себе такі 
конституційні норми:

рівність усіх громадян держави перед законом незалежно  від їх став-
лення до релігії;

відокремлення церкви від держави і звільнення від впливу церкви на 
державу і освіту;

регламентовано право церков і релігійних організацій;
сповідувати індивіду будь-яку релігію або не сповідувати жодної;
відправляти релігійні культи або проводити атеїстичну пропаганду.

P 397.
3 Ústava československé republiky z roku 1920 zák. 121 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // 
www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html. Доступ - 22.04.14 р.
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Інститут свободи совісті як фундаментальна загальнолюдська цінність 
у державотворчій доктрині Масарика був закріплений в таких напрямах: 
ідеологічному, політичному та правовому. Ідея втілення Масариком 
прогресивної ідеології з метою розвитку полі етнічного і гетерогенного 
суспільства і держави на демократичних засадах була інноваційною.

Зазначимо, що в сукупності юридичних норм інституту свободи 
совісті особливе значення мають і конституційні заборони, а саме – 
підбурюванння ворожнечі і ненависті між релігійними віруваннями, 
між представниками різних конфесій, віруючими та атеїстами. Так, 
зокрема, новела акцентує увагу на конституційно правовому змісті 
принципу свободи совісті – сукупності правових норм і реальних гарантій. 
Конституційні положення поєднуються із законами і створюють єдиний 
комплекс правового регулювання та гарантії реалізації свободи совісті.

Конституційне право на свободу совісті держава закріпила іншими 
законодавчими актами, що склали правову базу країни. Законодавчий 
процес, що базувався на демократичних принципах, засвідчив прогрес у 
цьому напрямі. Так, зокрема, у галузі освіти та інших сферах соціального 
життя регулятивно-санкціонізуюча роль релігії і церкви була усунута. 
На законодавчому рівні громадянам було надано право вільного вибору 
релігійного виховання в державних школах, тобто, релігійне виховання 
перейшло з категорії обов’язкової у добровільну 4.

Висновки та напрями подальших досліджень. Т.Г.Масарик, як фі-
лософ і державотворець, людина гуманна, інтелігентна і релігійно вірую-
ча, свою теорію реалізував на практиці нової демократичної держави на 
засадах, як він зазначив, «гуманної демократії», в основі якої лежали ви-
моги французької революції: права людини, рівність, свобода, братерство, 
що стали узагальнюючим ядром об’єднання демократичних принципів. 

Концепція побудови демократичної держави Т.Масарика не 
обмежувалася лише політичним дискурсом. Складовою була також релігія 
та її функція у модерному суспільстві. Т.Масарик убачав в утвердженні 
секулярної держави - світської, звільненої вів впливу церкви, державу, що 
втілює права і свободи індивіда. Християнська складова за переконанням 

4 Zákon Čis. 226 ze dne 13 červnce 1922 r. Jimž se méni a doplnuji zákony o školách obecných a občanských 
// Sbirka zákonu a nařieni státu československého. – Ročnik 1922. – Častka 80. – Praha: Statni tiskárna 
v Praze, 1922. – S.1003 – 1007.
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Масарика робить різні народи та культури гуманними, бо в релігії лежать 
принципи гуманності.

Конституція першої демократичної Чехословацької Республіки закрі-
пила правову рівність, свободу віросповідання, відокремила церкву від дер-
жави та дала можливість побудови правової світської держави. Релігія як 
сфера людської життєдіяльності, вияв свободи законодавчо визнані на основі 
природного, позитивного права як регулятор суспільних відносин.

Інститут свободи совісті, віросповідання – один із системи інститутів 
у доктрині Масарика, що забезпечували демократію в новоутвореній 
державі. За його визначенням, «демократія є не лише державною фор-
мою, не лише тим, що записано в конституціях; демократія – це точка 
зору на життя, що полягає в довірі до людей, в людяності» 5. А релігія і є 
одним із інтегруючих факторів людського життя, світогляду громадян на 
диференціацію приватного і суспільного життя на закріплення механізму 
прав і свобод на законодавчому рівні.

Державотворець Масарик розглядав церкву як інституцію реальності 
у розбудові першої Чехословацької Республіки, забезпеченні моральних 
цінностей суспільства та прав людини і громадянина, надаючи церкві 
правового та соціального статусу. Все це призвело до знищення релігійно-
церковного аристократизму, що був характерним для Австро-Угорської 
монархії, та забезпечило створення платформи для утвердження 
парламентаризму, зокрема розвинутої демократії та механізму 
забезпечення і захисту прав і свобод людини.

Розуміння і трактування ідеї свободи віросповідання Т.Масариком 
стало новим підходом до цього важливого соціального чинника. 
Методологія вирішення даної проблеми базувалася на релігійно-
гуманістичному ідеалі нової держави. Це був прояв реалізації Масариком 
природного і позитивного права як вічного і невід’ємного від особистості 
права. Природно правова аргументація була для Т.Масарика також і 
фактором унормування суспільних відносин і реалізації трансформаційних 
процесів розбудови держави та ефективного управління нею.

Т.Г.Масарик був генератором інноваційних підходів у реалізації 
ідей і принципів демократії та верховенства права. Прикладом цього є і 

5 Чапек К.Бесіди з Т.Г. Масариком: перекл. з чеської Л.Ю.Кіцили / К.Чапек. – Львів: Каленор, 2001. 
– С.236.
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Конституція ЧСР 1920 року, що відображала його гуманістичні ідеї. Він 
з цього приводу зауважує: «Хочу все зробити для того, щоб наука і віра 
потоваришували», а для цього, продовжує він, «необхідно трохи тієї 
християнської любові, любові до людства, а не до того чи іншого вчення» 6. 
Це були його сакральне прагнення і місія. 

Дана проблема потребує подальших досліджень у напрямі 
глибокого аналізу використання історичного досвіду новоутвореними і 
полікультурними державами та його трансформації до сучасних умов.

Резюме
Автор розкрив конструктивні інноваційні підходи Т.Г.Масарика, 

творця першої демократичної Чехословацької Республіки про вирішення 
в новоутвореній державі права належності індивіда до певної релігії, 
конфесії, віросповідання як інституту свободи совісті та їх закріплення на 
конституційному рівні. 

Ключові слова: Т.Масарик, релігія, свобода совісті, конфесії, консти-
туція, права, механізм забезпечення і гарантії прав та свобод, доктрина, 
правотворення, держава, суспільство, демократія, законодавство, історія, 
досвід, сучасні виклики.

Summary
The author revealed the constructive innovative approaches of T.M.Masarik, 

the creator of the first democratic Czechoslovak Republic to resolve in the 
newly created state the rights of the individual to belong to a certain religion, 
denomination, religion as an institution of freedom of conscience and their 
consolidation at the constitutional level.

Key words: T.Masarik, religion, freedom of conscience, confession, consti-
tution, rights, mechanism for ensuring and guaranteeing rights and freedoms, 
doctrine, law-making, state, society, democracy, legislation, history, experi-
ence, modern challenges.

6 Opat J. Pruvodce zivotem a dilem T.G. Masaryka. Ceska otazka vcera a dnes. - Praha, 2003. - S. 240.
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Федака Сергій, 

Ужгород

Кирило-Мефодіївські витоки чернечої традиції на Закарпатті

Чому ми відзначаємо ювілеї хрещення наших предків найчастіше у 
дві дати – 24 травня і 28 липня? Перша дата – день пам’яті святих Кирила і 
Мефодія, друга – день пам’яті святого князя Володимира. 

День Хрещення Київської Русі-України — державна пам’ятна дата в 
Україні на честь Хрещення Русі, що відзначається щорічно 28 липня — у день 
пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира. Це свято встановлене 
в Україні в рамках святкування 1020-річчя Хрещення Київської Русі згідно з 
Указом Президента України Віктора Ющенка від 25 липня 2008 р. №668/2008 
«Про День хрещення Київської Русі-України». В Указі сказано: «Ураховуючи 
значення православних традицій в історії і розвитку українського суспільства, 
на підтримку ініціативи Національної ради з питань культури і духовності, 
Українського фонду культури, Української православної церкви, Українсь-
кої православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної 
православної церкви, громадськості постановляю установити в Україні День 
хрещення Київської Русі-України, який відзначати щорічно 28 липня, у день 
пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської 
Русі”. 2009 р., вітаючи українців зі святом, Президент сказав: «Це свято від-
значаємо у день Святого Володимира – одного із засновників і покровителів 
нашої державності. Для нас цей день фіксує і означає кілька принципових 
понять. Це – спадкоємність тисячолітньої історії України, нашої нації і держа-
ви. Це – неподільність Українського народу і його єдність навколо ідеї сильної 
держави і віри. Це – соборність усіх українців і всіх українських земель навко-
ло рідної державної і духовної столиці – Києва. Це – велика присутність Києва 
у світовій історії і його цивілізаційний вплив на сусідні землі і народи. Це – єд-
ність нашого державного і духовного начала».  Відзначенню ювілеїв Володи-
мирова хрещення вже кілька разів було переломним для всього церковного 
життя в Україні. 1000-річний ювілей посприяв загальному передмові у взає-
минах між церквою і державою. 1020-річний ювілей було використано дер-
жавою для акцентування проблеми Української помісної церкви. Нинішній 
1025-річний ювілей покликаний привернути увагу до нових викликів, які по-
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стають перед церквою в умовах глобалізації і потічної державної розбудови.
Водночас сама історія хрещення є складною і комплексною. У Гу-

стинському літописі вперше у нашій літературі чітко сказано про п’ять 
хрещень Русі. Літопис названо так, оскільки один з його пізніх списків 
(1670 р.) було знайдено у Густинському монастирі під Полтавою. Оригінал 
же літопису датують 1623-1627 р. і пов’язують з діяльністю архімандрита 
Києво-Печерської лаври Захарією Копистенським. 

Літопис досить детально оповідає про перше хрещення від Апостола 
Андрія первозданного, друге – від Рівноапостольних Кирила і Мефодія, 
третє – за князя Аскольда (хоч у відповідному місці літопису він так і не 
називається на ім’я), четверте – за княгині Ольги, і п’яте – за Володими-
ра Святого. Така концепція багато етапного утвердження християнства на 
Русі значно краще відповідає історичних реаліям, ніж середньовічне уяв-
лення про єдиночасне утвердження нової віри.

Звичайно, кількість таких етапів можна значно збільшити. Очевид-
но, що на слов’янські племена Подніпров’я могло вплинути також переб-
ування у Криму св.Климента наприкінці І ст., утвердження християнства 
серед готів на початку IV ст., щільні безпосередні контакти з візантійцями 
у VI-VII ст., утвердження християнства у балканських хорватів, хрещення 
Польщі тощо. Таким чином, можна говорити і про десяток і навіть про 
дюжину хрещень, точніше – імпульсів до християнізації суспільства. Наші 
предки ішли до християнства упродовж багатьох століть. Володимирове 
хрещення стало переломним етапом на цьому шляху, хоч і не остаточним. 

До того ж між Кирило-Мефодіївським і Володимировим хрещення-
ми є тісний зв’язок (наступність), хоча між їхніми традиційними датами 
(863 – 988) аж рівно 125 років. Справа в тому, що Володимирове хрещен-
ня багато в чому і понині лишається загадковим. Хоча історіографічна 
традиція вивчення усіх літописних і поза-літописних свідчень про нього 
вже налічує понад чотири століття (починаючи, принаймні, від нашої по-
лемічної літератури зламу XVI-XVII ст.), але від того обставини його стали 
тільки все більш туманними. 

Якщо про Аскольдове хрещення збереглося чимало тогочасних свід-
чень (візантійських, східних, західноєвропейських), то про Володимирове 
хрещення візантійські джерела дружно мовчать. Хоча якщо все відбувало-
ся так, як оповідають наші літописи (відповідно до Корсунської легенди), 



311МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
то це було би величезним успіхом візантійської дипломатії і візантійсько-
го місіонерства, то ж мало би відобразитися не в одному текстові з Кон-
стантинополя. Замість того маємо якусь змову мовчання. 

Сам факт Володимирового хрещення ми не піддаємо жодному сум-
ніву. Але як саме його було влаштовано? Отут лишається багато питань. 
Якщо дотримуватися традиційної схеми літописання, укладеної О.Шах-
матовим, то найдавніший літопис, який відобразився у пізнішій Повісті 
временних літ, було укладено близько 1037-1039 р., тобто через чверть 
століття після смерті Володимира. Ще пізнішим часом датується Слово 
о законі і благодаті митрополита Іларіона  – близько 1051 р., хоча є й інші 
дати. Це ще не той час, коли геть усі обставини хрещення могли стертися 
у пам’яті князівського оточення (дружини, придворних духівників, самих 
Рюриковичів), хоча вони вже і набирали легендарного характеру.

Натомість уявлення щодо Кирило-Мефодіївського хрещення більш 
усталені. про Кирило і Мефодій — македонсько-болгарські слов’янські 
просвітителі та проповідники християнства, творці слов’янської азбуки, 
перші перекладачі богослужбових книг на слов’янську мову, брати. Ки-
рило і Мефодій заклали основи слов’янської писемності і літератури. 
Оригінали творів Кирила і Мефодія не збереглися. Творами Кирила учені 
вважають «Азбучну молитву», «Пролог до Євангелія» та ін. Мефодія нази-
вають автором гімну на честь Дмитра Солунського.

Болгарська церква встановила день пам’яті Кирила і Мефодія, який 
згодом став святом національної освіти й культури. В Болгарії запровадже-
но орден «Кирило і Мефодій» та Міжнародну премію імені братів Кирила 
і Мефодія — за визначні праці зі староболгаристики і славістики. Обидва 
брати були канонізовані та названі «рівноапостольними».  День святих Ки-
рила та Мефодія відзначається католиками 14 лютого, православними та 
католиками східного обряду 24 травня. У Чехії та Словаччині день Святих 
Кирила (Циріла) та Мефодія (Методеє), які своїм приходом до Моравії 
заклали основи майбутньої чеської держави, відзначається 5 липня і є дер-
жавним святом та вихідним днем.

На Закарпатті діяльність слов’янських просвітителів рівноапостоль-
них Кирила і Мефодія впродовж багатьох років є особливо пошанованою: 
в Ужгороді на їхню честь названо один із центральних майданів міста, на 
якому зведено Хрестовоздвиженський собор УПЦ МП, а в центрі Мукачева 
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їм поставили величний пам’ятник. Існують твердження про те, що, ман-
друючи до Великої Моравії на прохання тамтешнього князя Ростислава, 
святі Кирило і Мефодій прямували через історичне Закарпаття та охре-
стили жителів Потисся.

Особливе вшанування на Закарпатті Кирила і Мефодія склалося у 
другій половині ХІХ — на початку ХХ ст., коли місцевій церкві довелося 
відбивати численні владні спроби перевести її на латинський обряд та ла-
тинську абетку. Зусиллями єпископа Ю.Фірцака, його молодого співробіт-
ника А.Волошина (майбутнього президента Карпатської України), десят-
ків інших священиків ці спроби було відбито. Раніше подібне мало місце 
ще на зламі XVIII—XIX ст., коли єпископ А.Бачинський навіть підписував-
ся трьома кириличними буквами «Аз — Буки — Веді» (це розшифровува-
лося «Андрій Бачинський Владика»), і заявляв, що доки він владика, кири-
личне письмо в єпархії скасоване не буде. У такій напруженій атмосфері 
навіть склався міф, ніби Кирило і Мефодій особисто хрестили наших пред-
ків. На сьогодні це уявлення є надбанням масової свідомості закарпатців.

На жаль, жодних переконливих доказів про фізичне перебування Ки-
рила і Мефодія на Закарпатті наразі немає. Але що стосується вже їхніх 
учнів чи тим більше учнів їхніх учнів, це цілком реально. Тому поширення 
на Закарпатті кирило-мефодіївського хрещення можна вважати достовір-
ним. У Густинському літописі XVII ст. мовиться про п’ять хрещень Украї-
ни: остаточне при Володимирі, перед тим — при Ользі, до того — при 
Аскольді, а ще раніше — Кирилом і Мефодієм. Оце останнє стосується 
перш за все Закарпаття, куди кирило-мефодіївські переклади проникали 
з сусідніх Болгарії і Моравії. А вже звідси вони долали карпатські перевали 
і йшли аж до Києва. У Києво-Печерському Патерику фігурують три брати 
Угрини, сучасники Ярослава Мудрого. Вони були серед перших ревнителів 
християнства у Києві (Мойсея Угрина навіть при числено до лику святих) 
— оце трансляція із-за Карпат кирило-мефодіївської традиції до Києва.

 Можна припускати, що Кирило-Мефодіївське хрещення стало 
однією з передумов Володимирового хрещення. Справді, переслідувані 
німецькими правителями учні Кирила і Мефодія мусили втікати з Моравії 
до Болгарії, а також до землі білих хорватів, яка простягалась обабіч Кар-
пат. Там вони наприкінці ІХ ст. заснували Перемишльське єпископство, 
з яким Закарпаття мало тісний зв’язок упродовж віків. Саме це єпископ-
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ство стало одним з головних чинників християнізації Русі (паралельно із 
Тмутороканським, яке теж документально засвідчене задовго до Володи-
мирового хрещення). Тому поряд з літописною Корсунською легендою 
Володимирового хрещення, яка має багато суперечностей і викликає чи-
мало заперечень в істориків, поряд з альтернативною йому Охридською 
(болгарською) легендою, можна припускати, що перших священиків Київ 
отримав з Тмуторакані і Перемишля,  в тому числі з закарпатських земель. 

Перші століття церковної історії Закарпаття позначені браком дже-
рел. Про них можемо судити переважно з нечисленних збережених бого-
служебних книг. Відома також грамота Константинопольського патріарха 
Антонія від 1391 р. про надання Грушевському монастирю ставропігії.

Найдавнішими достовірно закарпатськими пам’ятками вважають 
пергаментні Мукачівські й Імстичівські уривки з Євангелій і Міней ХІІ-ХIV 
ст. Визначними пам’ятками писемності є також Мукачівський Псалтир і 
Ужгородський напівустав (обидва – з другої половини XIV ст.). Про остан-
ній О.Колесса писав: «Почерк букв Ужгородської рукописі представляє 
мішаний тип півуставу,  що розвинувся на українських,  особливо захід-
ноукраїнських землях на давнішій основі у зв’язку з сучасним українським 
уставом,  приймаючи щедро і елементи графіки південнослов’янського 
півуставу ХIV ст.» [2, с.16-17.]

За своїм змістом рукопис є статутом якогось монастиря – можливо,  
Києво-Печерського. Він також містить полунощницю повсякденну, псал-
ми Давида,  недільні та богородичні тропарі,  різні чернечі молитви,  ка-
лендарні індекси,  великодні таблиці і ключі для визначення дат Пасхи. 
Закінчується він «помісячним індиктіоном», котрий містить синаксар і 
витяги з прологів і міней. Там згадується про кончину руського митропо-
лита Олексія 1378 р.,  про засновника і упорядника статуту Києво-Печер-
ського монастиря Феодосія,  про «новоявлених святих» Печерських,  про 
мощі св.Бориса і Гліба. О.Колеса припускає,  що устав був занесений на 
Закарпаття Корятовичем і заново переписаний ченцями Мукачівського 
або Грушевського монастиря. 

Ужгородський напівустав має 209 сторінок, писаних кількома по-
черками, з пізнішими покрайніми записами, виконаними румунською і 
ламаною угорською мовою. Є.Недзельський припускав, що цей стату був 
прийнятий у Грушевському монастирі, заснованому волохом [3 ,с.33-34.]. 
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В.Микитась припускав,  шо напівустав був щоденною підручною книгою 
ченців саме Грушівського монастиря,  оскільки там жє записи румунською 
мовою кириличними буквами [4, с.70.]. Є в ньому також пізніші записи 
угорською мовою,  які разом складають географію пересування книги з 
Грушева через Горінчово,  Великі Геївці,  Коритняни до Ужгорода.

Іншою видатною пам’яткою є Королівське Євангеліє 1401 р., що 
зберігається у Закарпатському краєзнавчому музеї. Книгу ввів у науковий 
обіг В.Пронін. Він назвав його переписувача,  котрий на звороті передо-
станнього аркуша назвав себе «Станиславом граматиком многогрішним»,  
освіченим представником свого часу,  що був не тільки переписувачем,  
але й коретором,  редактором і можливо перекладачем [5б с.117-123.].  
В.Микитась припускав,  що і ця книга могла бути «перписана з веління 
Федора Корятовича для потреб якого-небудь монастиря або церкви» [4б 
с.72.]. Книга розкішно оформлена. Ініціали,  заствки,  орнаменти виконано 
золотом,  кіновар’ю,  лазур’ю,  охрою,  зеленню та іншими фарбами. За 
змістом книга є канонічним євангелієм з незначними розходженнями.  

Цікавим є пергаменний Мукачівський Псалтир ХV ст.,  уведений до 
наукового обігу 1874 р. А.Кралицьким [1]. Російський славіст І.Соколов 
засвідчив,  що бачив цю книгу 1882 р. на виставці у Будапешті. Вона скла-
дається зі 142 аркушах у 18 зошитах [7б с.450-468.]. А.Петрушевич підтвер-
див датування Псалтиря і навіть дійшов до висновку,  що його перепи-
сано зі ще набагато давнішого протографу. Пам’ятка довго перебувала у 
приватних колекціях,  навіть була викрадена,  нині зберігається у фондах 
Закарпатського краєзнавчого музею.

На першій сторінці Псалтиря міститься мініатюра зі знаком Іо, що 
є скороченням імені Іоанікій. Цей значок ставили перед своїм іменем во-
лоські князі, аби відмітити свій зв’язок з відомим Іоаникієм або Калоіоа-
ном, відомим волохо-болгарином.

Мукачівський Служебник кінця XV ст. поступив до Мукачівського мо-
настиря 1954 р. Перших сторінок там бракує. У Служебнику три літургії: 
Василя Великого, Іоана Златоуста і Преождеосвящена. Є покрайні записи.

Також від 1511 р. зберігся оригінальний богословський твір, написа-
ний, можливо, на Закарпатті – «Послання Василя пресвітера Никольсько-
го від Дольняя Русі про ісходження Святого Духу».

Від 1458 р. збереглися найдавніші достовірні звістки про Мукачівсь-
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кий монастир на Чернечій горі,  хоча небезпідставно вважається що від 
був заснований ще за півстоліття до того,  ще за Федора Корятовича. Проте 
найперша згадка про його ігумена (Луку) дійшла у грамоті короля Матя-
ша від 14 серпня 1458 р.,  якою за монастирем закріплювалися села Бобо-
вище і Лавки.

У цій грамоті мовиться,  що король «обирає і призначає на руську па-
рафію св.Миколая біля міста Мукачева,  названу монастирем,  яка була за-
снована згідно руського обряду,  з його звичною юрисдикцією... руського 
пресвітера Луку,  яку він звично держав протягом багатьох років,  а також 
і тепер держить. Ця парафія,  за звичаєм наших попередників,  королів 
Угорщини,  належить до нашого дарування. Водночас до цієї ж парафії 
йому даруємо два села,  а саме – Бойовище і Лавки,  які здавна належали 
до тої ж парафії,  рівно ж з усіма послугами парафії та тих сіл,  урожаєм,  
доходами,  з усіма приналежностями так,  щоб видялівся від існуючих,  ми 
заново вирішили,  що треба йому ж дати і його забезпечити... Тому вам,  
нашим віруючим,  монастирю Лелес,  цим строго розпоряджаючись,  на-
казуємо,  що ви повинні вищезгаданого Луку,  руського пресвітера,  у ви-
щазгаданій парафії берегти згідно з прийнятим у такиз справах звичаєм 
також в домінії у названих селах Бобовище і Лавки ви повинні охороняти 
і заново ввести використання усіх доходів і,  нарешті,  захистити від усіх 
беззаконних напасників і тримати у своїх звичних юрисдикціях».

Цінною пам’яткою XV-XVI ст. є Ужгородська празнична мінея. 
У Бібліотеці УжНУ зберігаються три Мінеї ХVI ст. – 1500,  1556 і не-

визначеного р.,  а також 2 Євангелія, Апостол,  Тріодь  ХVI ст.,  Літургікон 
1557 р.1 Там же є манускриптів XVII ст.: десять Міней,  шість Апостолів,  4 
Октоїхи,  4 Літургікони,  3 Служебники,  3 Ірмологіони з нотами. Одне з 
Євангелій XVI ст.,  знайдене в Ужгороді,  умовно називається московським,  
бо очевидно придбане у Москві.

У бібліотеці УжНУ зберігається 24 інкунабули та ще більша кількість 
палеотипів. Принаймні частина цих стародруків була зібрана у бібліо-
теці Мукачівського монастиря,  оскільки на венеціанському молитвенику 
1538-1540 р. зберігся запис монаха: «Аз смиреный иеромонах Афанасий 
читал 1693,  мая 23». Звідти книги потрапили до заснованої А.Бачинським 
єпархіальної  бібліотеки,  а з неї – до університетської. 

Серед цих інкунабул – «Про мистецтво проповідування» Августина 
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Аврелія,  дві Біблії,  чотири видання Цицерона,  «Перлина поетична» Аль-
берта де Ейба,  твори Овідія,  «Космографія» Птоломея,  «Про життя 12 
цезарів» Светонія.

Серед палеотипів – Вибрана Мінея (Венеція,  1538),  Молитвеник (Ве-
неція,  1538-1540),  Псалтир (Венеція,  1546),  Молитвослов (Венеція,  1547),  а 
також Четверо євангеліє,  видане Филипом Молдаванином 1546 р. Пізніші ви-
дання представлені двома Тріодями пісними (Венеція,  1561 і Скенері,  1563).

У XVI-XVIII ст. на Закарпаття було завезено велику кількість книжок 
з інших українських земель та Росії. М.Лелекач припускав,  шо майже не 
було такої рукописної чи тим більше друкованої української чи російської 
книги того часу,  яка б була невідомою на Закарпатті.

Принаймні досі у бібліотеці УжНУ зберігається Літургікон (Стрятин,  
1604),  два примірники Требника (Стрятин,  1606),  Учитель не Євангеліє (Львів,  
1606),  два примірники Златоуста (Львів,  1614) та інші українські видання.

Одна з перших датованих друкованих книг на Україні Острозька Біблія 
збереглася на Закарпатті у кількох примірниках. Особливо популярни-
ми на Закарпатті були видання Києво-Печерської Лаври. Один з примір-
ників «Меча духовного» Лазаря Барановича зберігається у Бібліотеці УжНУ. 
«Ключ разумінія» Йовнікія Галятовського (видання 1659,  1663 і 1665 р.) 
знаходилися в кожному третьому-четвертому селі на Закарпатті. Тільки 
на Мараморощині він був відомий у першій половині ХVIII ст. у 19 селах.

Водночас з XV cт. збереглися найдавніші свідчення і про закарпат-
ських ієрархів. Найдавніший угорський документ, де згадується руський 
церковний очільник – це грамота короля Матяша від 14 серпня 1458 р., яка 
підтверджує права “пресвітера Луки”  на “руську плебанію святого Ми-
колая біля Мукачева, звану монастир, обряду руського, яку на основі слів 
Луки він посідав уже багато років”. Король наказав Лелеському конвенту 
увести Луку у володіння селами Бобовище і Лавки, які “до тої плебанії на-
лежали віддавна”.

Після “пресвітера Луки” документи тільки через кілька десятиліть 
згадують “єпископа русинів” Іоана, який фігурує у двох грамотах. Одна 
– короля Ласла ІІ від 31 липня 1491 р., де король звертається до всіх вір-
них і священиків під юрисдикцією церкви св. Миколая у Мукачеві, аби 
вони підпорядковувалися цьому Іоану. Друга грамота – циркуляр Ласла 
ІІ до всіх представників світської і духовної влади, до місцевих феодалів, 
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аби вони не перешкоджали руським священикам і вірникам платити по-
даток їхньому єпископу за давнім звичаєм. У грамоті вказано, що її видано 
за скаргою “Іоана, єпископа русинів, який мешкає в монастирі грецького 
обряду св. Миколая в Мукачеві”. 

Після Іоана не маємо відомостей про мукачівських єпископів аж до 9 
жовтня 1551 р. Цього дня цісар Фердинанд І затвердив “владикою русинів” 
Василя, який жив у Мукачівському монастирі і застеріг феодалів не пе-
решкоджати тому збирати доходи. У грамотах від 3 липня 1558 і 25 січня 
1561 р. уже згадується “руський єпископ з осідком в монастирі св. Мико-
лая в Мукачеві Іларіон”. Далі відомі владики Євфимій (1561-1568) і Василь 
ІІ (1568-1597). Щодо останнього зберігся декрет цісаря Максиміліана від 13 
жовтня 1569 р. А 1599 р. уже згадується мукачівський єпископ Гавриїл – у 
зв’язку з ув’язненням його князем Трансільванії. 

1600 р. висвятився єпископ Петроній, але того самого року його про-
гнали з Мукачева, після чого від мандрував Галичиною і Білорусією, де 
зав’язав контакти з київським митрополитом Й.Рутським. Далі грамота 
1604 р. повідомляє, що єпископом русинів тоді  був Сергій (очевидно, 
1600-1616, а може 1623). Наступна грамота – даний у Кошицях 18 грудня 
1616 р. декрет графа Форгача, який дозволяє владиці Сергію збирати собі 
допомогу (податок) серед русинів. 

У наступну добу видатним письменником-полемістом на Закрпатті 
був Михайло Андрела, який  народився близько 1635 р. у селі Росвигово 
(нині передмістя Мукачева), де згодом був дяком, тобто псаломником. 
Мав прозвання Міговк або Мівка (від Михайло). Вчився у латинських шко-
лах Братислави і Трнави. З творів його незрозуміло, хто його висвячував 
– можливо, Парфеній, про якого він потім писав зх такою ненавистю. При-
наймні, цього владику Андрела добре знав, неодноразово бував у нього 
вдома. Андрела став уніатським священиком, але потім перейшов у пра-
вослав’я. Двічі сидів у Мукачівському закму – один раз 7 тиждень, другий 
– 36 днів. Там латинські місіонери намагалися повернути його в унію, але 
марно. Його залишили священиком, але заборонили мати приход. Тоді 
Андрела утік до Марамороша, що був ще православним. 1669 р. він з’я-
вився у Бедевлі, 1670 р. – у Сасові, потім у Севлюші, Урмезійові, Унігові. 
Нарешті, осів в Ізі, де і помер 1710 р. Мав братів, був одружений, залишив 
дітей.
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Від М.Андрелли залишилося два твори – «Логос» (1691-1692) і «Обо-
рона вірному каждому чоловіку» (1697-1701). Їх уведено до широкого обігу 
О.Петровим,  який 1898 р. прокоментував і високо оцінив їх. Повний текст 
обох творів, підготований О.Петровим, опублікував 1932 р. Ю.Яворський.1 
«Оборону» О.Петров передав до Бібліотеки Російської Академії наук,  «Ло-
гос» зберігається у Бібліотеці ім.Стефаника у Львові. Крім того, М.Андре-
ла робив помітки на книгах, зокрема на своєму примірнику Острозької 
Біблії. Помітки ці частково видані.

В.Пронін характеризє писання Андрели як «безсистемний запис ду-
мок, нотаток, спостережень, оцінок, переживань. Це щось на кшталт що-
денника. Переважно, це полеміка з римо-католиками, котра часто наби-
рає відтінок памфлета, інколи ядучої сатири» [ 6б с.245].

М.Андрела був просто-таки закоханий у книгу. Він пише, що «наши 
люди имеют книг достатком». в іншому місці картає священика: «Змагай-
ся, попе, на книги, а не на маргу». Про «Ключ разумінія» Іоанікія Галя-
товського Андрелла писав: «... что в той главеі ознаймил славной вічной 
памяти отец проповідник слова Божого Іоаникій Галятовскій и той свя-
тим богодухновенним правдивую віру открил». Згадує Андрелла і збірник 
Маргарит,  цитатами з якого рясніють сторінки закарпатського полеміста. 
У праці «П’ять словес» Андрелла пише: «Не гайся учать научаючи и бол-
ших еще от того словечка... книги восточних. Кто би желал знати и Боль-
ших,  читай... Лексикон,  Маргарит,  Діоптру,  Камінь і іниі книги».

Тут Лексикон – це «Лексикон словено-росскій» Памви Беринди,  ви-
друкуваний 1627 р. Маргарит – твір Іоана Златоуста,  вперше на Україні 
видрукуваний в Острозі 1595-96 р. Діоптра – моралізуючи і повчаючі тво-
ри єпископа Віталія,  видані в Евію 1612 р. Камінь або Літос – твір Петра 
Могили 1644 р.

Також Андрела часто цитує «Бесіди св.Іоана Златоуста» (К., 1623), 
«Маргарит» (Остріг, 1595), «Апокаліпсис Толковий» (К., 1626), «Діоптру» 
Дубенського ігумена Віталія (Ев’ю, 1612), твори Іоана Лествичника, Єфре-
ма Сирина, Кирила Єрусалимського, Анастасія Синайського. Посилається 
він і на прочитані ним дві книги грецькою мовою: Грецький служебник 
1554 р. і Слова Максима Сповідника, на латинську книгу Цезаря Баронія.

О.Петров і Ю.Яворський порівнювали Андрелу з протопом Аваку-
мом, М.Возняк – з І.Вишенським. В.Пронін зауважив: «Андрела є прикла-
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дом того, яку гостру гіркоту, які озлоблені настрої виникають у людини, 
що почуває принуку у справах віри».

Особливо тривалий опір унії мав місце на сході нашого краю, який 
виділився в окрему Мараморошську православну єпархію (1690-1733), де 
змінилося три єпископи: Йосиф (Стойка) (1690-1711), Серафим (Петро-
ван) (1711-1717), Досифей (Феодорович) (1718-1721). 

Драматичні унійні і антиунійні змагання активізували інтерс наших 
предків до полемічної літератури з-за Карпат. У бібліотеці УжНУ досі 
зберігається «Небо новое» Й.Галятовського (К., 1665) і його «Месія правди-
вий» (К.,  1669). Полемічний твір Інокентія Гізеля «Мир с Богом человіку» 
(К.,  1661) зберігався у монастирях Марія-Повчі і Малого Березного, а при-
писуваний йому «Синопсис» (К.,  1680) наявний у Бібліотеці УжНУ. По-
лемічна праця А.Радивиловського «Огородок» (К.,  1676) зберігалася у мо-
настирях Марія-Повча й Імстичова. 

Крім того,  на Закарпатті були масово поширені «Руно орошенное» 
Івана Максимовича (К.,  1603),  «Зерцало богословія» Кирила Транквіліо-
на-Стваровецького (К.,  1618),  «Руно орошенное» Димитрія Ростовсько-
го (1702),  «Поученіє Дорофея» Йосипа Кириловича (К.,  1628,  цей твір 
ще широко відомий як Кирилова книга),  «Номоканон» Михайла Сльози 
(Львів,  1646).

Сама мова тогочасної закарпатської книжності свідчить,  що майже 
всі твори були знасені до краю (або ж переписані тут) зі сходу. Мова цих 
творів – українська літературна мова XVI-XVIII ст. Спосіб писання,  стиль,  
орфографія вказують,  що писці були виходцями з київських і львівських 
шкіл. На одному з закарпатських манускриптів зберігся запис: «Списана... 
сія книга Служебник со Молитовником... Матфеєм Мигалевичом,  ієреєм 
Влалимира,  на той час мешкаючим в селі Колодном... бо єм писав у вели-
ком фрасунку,  скитаючися в чужих сторонах. Р.... 1612». На іншій книзі 
зазначено: «І справлял єи дияк Даниле,  пришлец от Русе».

Особливо багато різних творів загальноукраїнського походження 
збереглося в Учительних Євангеліях,  Ключах,  Прологах. На Закарпатті 
подібних збірників відкрито кількадесят. Найважливіші з закарпатських 
Учитель них Євангелій такі: Скотарське ХVІ  ст.,  Ізське ХVІІ ст.,  Даниловсь-
ке ХVІІ ст.,  Пряшівське першої провини ХVІІ ст.,  Грабське ХVІІ ст.,  Мідя-
ницьке ХVІІ ст.,  Івана Капишинського першої половини ХVІІ ст.,  Малобе-
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резнянське початку ХVІІ ст.,  Ладимирівське ХVІІ ст. Зі збірників близького 
змісту відомі збірник Стефана Тесловича ХVII ст.,  Тереблянський Пролог 
ХVІ ст.,  Торунський збірник ХVІ-ХVІІ ст.,  Сокирницький збірник ХVІІ ст.,  
Углянський «Ключ» кінця ХVІІ ст.,  Ракошинський збірник ХVІІ ст. і багато 
інших. Останні шість було опубліковано Ю.Яворським.

Основи особливого коментаторського жанру Учительного Євангелія 
заклали ще Климент Олександрійський (помер 216 р.) і Ориген (помер 225 
р.). У IV ст. екзегези розвивали Великі Кападокійці. Він сягнув блискучої 
форми у Іоана Златоуста.  На Заході у цьому жанрі працювали св.Ієронім і 
блаженний Августин. Особливо поширеними у слов’янських країнах були 
тлумачення Феофілакта Охридського.

Загальний характер Учительних Євангелій – це пояснення і тлумачен-
ня, а також апологія віри. Часто зустрічається полеміка, особливо проти 
протестантів. Для русинів, що звикли до розкішної церкви, багатоголосих 
співів, видовищних обрядів, свічок і паникадил, образів, до традиції, що 
сягає вікових глибин і пов’язує кожного з поколіннями померлих предків, 
був чужим протестантський раціоналізм.

Цікаве Учительне Євангеліє було відкрите В.Проніним 1953 р. у архіві 
Мукачівського монастиря. Мукачівське Євангеліє середини ХVII ст. має 
274 паперові сторінки, написане народною мовою. Часто цитується Апо-
каліпсис. Про слов’ян тут мовиться: «Словяне названии от слава, же собе 
великую славу воюючи оучинили». Є проповідь «О паннах, чтобы сиділи 
в доме, а не ходтлт по улицам», повсть «Атіла, крол венгерскій». Освіче-
ний укладач згадує єгипетську релігію, нападає на аріан (так тоді назвиали 
різні протестантські течії, які заперечували Трійцю).

У вищеназваних закарпатських збірниках було вміщено багато най-
різноманітніших за змістом творів: уривки з Повісті про Варлаама і Йоса-
фата,  Римських діянь,  оповіді про апостола Андрія,  Кирила і Мефодія,  
полемічні і літописні твори,  уривки з Лимонаря і Луцідарія,  оповіді про 
Сивілу тощо.

Зокрема,  Учительне Євангеліє з Нягова,  видане О.Петровим,  має на 
собі відчутні протестантські впливи. Учитель не Євангеліє з Данилова мі-
стить чимало апокрифів. Збірник Тесловича відкрив І.Франко. Автор цьо-
го збірника добре знався на тогочасних українських і польських релігійних 
творах,  вплітав у свої проповіді різні оповідні моменти,  узяті з «Перла 
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многоцінного»,  виданого у Києві збірника чудес св.Миколая,  повісті про 
Варлама і Йосафата,  різних апокрифів,  народних новел.

 Отже, церковне життя середньовічного Закарпаття було надз-
вичайно насичене. Край посеред Європи зовсім не був якимсь закутком, 
навпаки – він перебував на вістрі усіх тогочасних духовних тенденцій. 
Становлення монастирської традиції на Закарпатті тісно пов’язане з кири-
ло-мефодіївською традицією на наших землях, яка передбачала активну 
участь монахів у книжковій справі, переписуванні і поширенні  ним слова 
Божого через книгу, через помірну участь у літературному процесі.
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Резюме
У статті розглянуто історію монастирів на Закарпатті в контексті ки-

рило-мефодіївського хрещення, зокрема історію книгописання у монасти-
рях Закарпаття.
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Summary
The article deals with the history of monasteries in Transcarpathia in the 

context of Cyril and Methodius Epiphany, in particular the history of book-
writing in the monasteries of Transcarpathia.
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Stosunek Państwo – Kościół Prawosławny w Polsce w XX wieku.
Zarys historyczny

W niniejszy referacie postaram się przedstawić historii rozwoju 
stosunków prawno – kanonicznych Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego w Polsce na przestrzeni XX wieku, a dokładniej rozpoczynając 
od roku 1918, czyli od odzyskania przez Polskę niepodległości. Cały 
wspomniany okres obfitował w wiele zmian ustrojowych w kraju. Było 
to podyktowane niestabilnością sytuacji politycznej państwa Polskiego na 
arenie międzynarodowej. Taka niestabilność uniemożliwiała jednoznaczne 
określenie stosunku Państwa nie tylko do Kościoła Prawosławnego, ale do 
wszystkich mniejszości wyznaniowych w Polsce. Zmieniająca się władza 
często wpływała na zmiany aktów ustawodawczych, gdyż nie odpowiadały 
one nowo wybranym władzom, co z kolei bardzo niekorzystnie wpływało na 
wewnętrzne życie Kościoła.

Przyglądając się uważnie historii Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego można łatwo dostrzec, że życie tego Kościoła było bardzo 
trudne i ściśle uwarunkowane od sytuacji politycznej, w jakiej znajdowało się 
państwo Polskie. 

II Rzeczpospolita
Po odzyskaniu w 1918 roku niepodległości aktualna stała się kwestia 

uregulowania stosunków pomiędzy państwem a Kościołem prawosławnym. 
Na  Sejmie Ustawodawczym, wybranym w 14 lutego 1919 roku, na którym 
spoczął obowiązek przygotowania i uchwalenia konstytucji, starły się ze 
sobą dwie koncepcje ustrojowe w zakresie spraw wyznaniowych – rozdziału 
kościoła i państwa oraz państwa wyznaniowego. Lewica, wśród której 
najbardziej sprecyzowane poglądy miała Polska Partia Socjalistyczna, 
opowiadała się za rozdziałem kościoła od państwa, jego świeckim charakterem, 
równouprawnieniem wyznań i przyznaniem wszystkim mieszkańcom wolności 
sumienia i wyznania. Prawica, głównie Narodowa Demokracja, przeciwstawiała 
się rozdziałowi i propagowała koncepcję państwa wyznaniowego, w którym 
Kościół Katolicki miał uzyskać charakter kościoła państwowego. Nazajutrz 
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po pierwszym posiedzeniu izba parlamentarna powołała specjalną komicję 
konstytucyjną. Prace tejże komisji trwały aż 15 miesięcy. Sporządzono wtedy 6 
projektów, zgłoszonych przez rząd i ugrupowania polityczne .

Uchwalona 17 marca 1921 roku konstytucja odrzucała oba modele 
postulowanych rozwiązań. Jej przepisy były wyrazem kompromisu między 
tymi propozycjami, znacznie jednak korzystniejszego dla prawicy. Pozwalały 
one w praktyce nadać państwu charakter wyznaniowy. Przepisy Konstytucji 
Marcowej w zakresie spraw wyznaniowych, z niewielkimi zmianami, zostały 
przejęte przez Konstytucję Kwietniową z 1935 roku. 

Na mocy podpisanego w 1925 roku Konkordatu, w Państwie Polskim 
religią państwową stało się wyznanie rzymskokatolickie

Co do mniejszości religijnych, ich sytuacja prawna była warunkowana 
założeniami polityki narodowościowej, ponieważ struktura wyznaniowa 
pokrywała się na ogół z narodowościową. Obie konstytucje przewidywały 
uregulowanie sytuacji prawnej kościołów i związków wyznaniowych 
mniejszościowych w drodze ustawowej, po porozumieniu się z ich prawnymi 
reprezentacjami.

Pierwszym dokumentem, odnoszącym się do Kościoła Prawosławnego, 
były tzw. Tymczasowe przepisy o stosunku Rządu do Kościoła Prawosławnego 
w Polsce z dnia 30 stycznia 1922 roku, wydane w formie zarządzenia Ministra 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Był to akt jednostronny, 
wydany z pominięciem trybu przewidywanego art. 116 Konstytucji Marcowej 
w sprawie uznawania związków religijnych przez Państwo.

Niezależnie od tego, że art. 115 Konstytucji Marcowej dla załatwienia tego 
rodzaju spraw wymagał osobnych aktów prawnych takich jak: ustawa, dekret, 
rozporządzenie oraz że przepisy te miały charakter przejściowy, wspomniane 
wcześniej „Tymczasowe…” regulowały stosunek państwa polskiego do 
Kościoła Prawosławnego w Polsce przeszło 16 lat. W 20 punktach określały one 
podstawowe zasady takie jak: 

- za reprezentację Kościoła uznawano Sobór Biskupów
- określały warunki obsadzania stanowisk kościelnych
- ustalały strukturę administracyjną Kościoła itp .
Dla władz państwowych najważniejszym problemem w owym czasie było 

uregulowanie kanonicznej sytuacji, tzn. sprawy samodzielnego i niezależnego 
działania Kościoła Prawosławnego w Polsce. Kwestia ta nie leżała tylko w 
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gestii władz państwowych czy też polskiej hierarchii kościelnej. Wymagała ona 
akceptacji wszystkich dwunastu Autokefalicznych Kościołów Prawosławnych. 
Długie starania hierarchii prawosławnej jak również władz państwowych 
doprowadziły do ogłoszenia w 1925 roku Autokefalii Kościoła Prawosławnego 
w Polsce, która nastąpiła na podstawie oficjalnego jej nadania przez Patriarchat 
Konstantynopolitański  (patriarchą był wtedy Grzegorz VII). Akt ten został 
zaakceptowany przez wszystkie Kościoły Prawosławne za wyjątkiem 
Patriarchatu Moskiewskiego.

W okresie międzywojennym Kościół Prawosławny w Polsce stanowił 
drugi co do wielkości, zaraz za Kościołem Katolicki, Kościół w państwie. 
Hierarchia składała się z 10 biskupów. Istniało pięć diecezji, około 2000 parafii 
oraz kilkanaście ośrodków klasztornych, zarówno męskich jak i żeńskich. 
Wyznawców Prawosławia w tym okresie było około czterech milionów; byli to 
głównie ludzie pochodzenia ukraińskiego i białoruskiego. Ponadto na terenie 
Polski znajdowały się: Studium Teologii Prawosławnej przy Uniwersytecie 
Warszawskim, Liceum Teologiczne oraz seminaria duchowne, jak również 
internatu dla studentów i alumnów w Warszawie, Krzemieńcu i Wilnie. Celem 
tych uczelni było przygotowanie kandydatów do stanu duchownego.

Zarówno hierarchia, jak i wierni Kościoła Prawosławnego zdawali sobie 
sprawę z potrzeby określenia stosunków Państwo – Kościół. Czynili liczne 
starania o uregulowanie prawnego bytu Kościoła oraz o zwołanie Soboru 
Generalnego. Wszystkie te starania zakończyły się z negatywnym skutkiem, 
a do określenia sprawy Kościoła Prawosławnego doszło dopiero w latach 
1938/39. Wtedy to zostały wydane następujące akty prawne:

- dekret Prezydenta RP z dnia 18 listopada 1938 roku o stosunku Państwa 
do PAKP ,

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1938 roku o uznaniu 
Statutu Wewnętrznego PAKP ,

- zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 
dnia 6 maja 1939 roku zatwierdzające Statut Konsystorzy Diecezjalnych PAKP ,

- ustawa z dnia 23 czerwca 1939 roku o uregulowaniu stanu prawnego 
majątków Kościoła Prawosławnego .

Wymienione wyżej akty prawne nie zmieniły istniejącego ustroju 
Kościoła i jego struktury organizacyjnej. Ustrój nadal pozostał synodalno- 
konsystorialny, w którym zasadniczą rolę odgrywał Synod Biskupów, jako 
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władza ustawodawcza i administracyjna. Ogólną cechą wydanych przepisów 
było wzmocnienie kontroli władz państwowych nad działalnością Kościoła 
Prawosławnego w Polsce w daleko większym stopniu niż innych kościołów i 
związków wyznaniowych prawnie istniejących w Polsce

2. Okres II wojny światowej.
Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku od agresji 

wojsk hitlerowskich na Polskę. Tuż przed samym wybuchem wojny, 23 sierpnia 
1939 roku, faszystowski rząd Niemiec podpisał z komunistycznym rządem 
ZSRR pakt o wzajemnej nieagresji. Zgodnie z tym paktem, terytorium Polski 
zostało podzielone między Niemcy a Związek Radziecki.

15 września 1939 roku Hitler mianował adwokata, dr Hansa Franka, 
członka Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników, oficera w 
randze porucznika, szefem kancelarii cywilnej okupowanych terenów Polski. 
Dekretem z dnia 12 października 1939 roku okupowane tereny uzyskały 
określenie Generalnego Gubernatorstwa, zaś Hans Frank otrzymał tytuł 
gubernatora generalnego. Ośrodek władzy Generalnego Gubernatorstwa 
mieścił się w Krakowie.

Wskutek okupacji Polski, Prawosławny Kościół Autokefaliczny 
został terytorialnie rozdzielony na dwie nierówne części. W Generalnym 
Gubernatorstwie pozostała jedynie najmniejsza diecezja warszawsko – 
chełmska (93 parafie) z metropolitą Dionizym i jego sufraganem – Tymoteuszem, 
biskupem lubelskim, natomiast diecezje: wołyńska, poleska, grodzieńska i 
wileńska z ośmioma biskupami, znalazły się w granicach ZSRR. Ze wskazanych 
93 parafii 53 było na obszarze Chełmszczyzny, 28 na Łemkowszczyźnie i 12 w 
dystrykcie warszawskim.

„Po kapitulacji Polski – pisze Aleksander Switicz – cała jej ludność 
prawosławna, która weszła w skład nowoutworzonego przez Niemców 
Generalnego Gubernatorstwa, była zgodna co do jednego: możliwie jak 
najszybciej zlikwidować bezprawnie wprowadzoną w Polsce autokefalię 
Cerkwi, która to autokefalia przyniosła tak wiele szkód Cerkwi prawosławnej 
w państwie polskim”. 

Twierdzenie A. Switicza, iż prawosławny obywatele II RP byli przeciwni 
autokefalii z 1925 roku, mija się z prawdą. Nie ma żadnych danych na 
potwierdzenie, by działacze cerkiewni w Generalnym Gubernatorstwie, 
w składzie którego Ukraińcy stanowili do 95% ludności prawosławnej 
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(Chełmszczyzna i Podlasie oraz częściowo Łemkowszczyzna), dążyli do 
„jak najszybszej likwidacji autokefalii” Kościoła Prawosławnego. Otóż „całą 
ludność prawosławną stanowiła grupa rosyjskich emigrantów w Warszawie, 
która zwróciła się do arcybiskupa berlińskiego i niemieckiego Serafina, 
zapraszając go do Warszawy w celu objęcia zwierzchnictwa nad Kościołem 
Prawosławnym w Generalnym Gubernatorstwie. Zrusyfikowany Niemiec, 
absolwent Akademii Duchownej w Kijowie, arcybiskup (później metropolita) 
Serafin (Lade) przyjął sakrę biskupią w 1924 roku na Ukrainie z rąk hierarchów 
Rosyjskiej Kościoła Prawosławnego, orientacji karłowackiej. W 1930 roku 
wyjechał na Zachód i objął katedrę Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego za 
Granicą, najpierw w Wiedniu, a następnie w Berlinie. Zapraszając arcybiskupa 
Serafina do Warszawy w celu objęcia zwierzchnictwa w diecezji warszawsko 
– chełmskiej, inaczej mówiąc przejęcia steru w Kościele Prawosławnym w 
Generalnym Gubernatorstwie, Rosjanie z Warszawy mieliby w ten sposób 
zlikwidować autokefalię Kościoła Prawosławnego, podporządkowując go 
synodowi Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej za Granicą, w jurysdykcji której był 
arcybiskup Serafin.

10 listopada 1939 roku arcybiskup Serafin przybył do Warszawy. Jego 
przyjazd niewątpliwie inspirowany przez emigrację rosyjską, przy poparciu 
Ministerstwa Rzeszy do Spraw Kościelnych i za zgodą władz Generalnego 
Gubernatorstwa, miał na celu zorientować się w nowo zaistniałej sytuacji 
i ewentualnie przejęcie kierownictwa Kościoła Prawosławnego w GG. 
Metropolita Dionizy odmówił jednak przekazania mu kierownictwa tej części 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w byłym państwie polskim, która 
znalazła się na terytorium Generalnego Gubernatorstwa. Arcybiskup Serafin 
wrócił do Berlina. „Wówczas – jak podaje A. Switicz – cerkiewno – społeczne 
kręgi diecezji warszawskiej same wykonały pewien nacisk na metropolitę 
Dionizego i przekonały go, iż likwidacja autokefalii oraz usunięcie go, 
metropolity, jest jednogłośnym życzeniem wiernych diecezji”.  Pod presją 
tych kręgów metropolita Dionizy podpisał, 23 listopada 1939 roku pismo do 
arcybiskupa Serafina. W tym piśmie metropolita zrzeka się dalszego kierowania 
„tą częścią Kościoła prawosławnego, która znajdowała się pod okupacją 
niemiecką”  i prosi arcybiskupa Serafina o przybycie w możliwie najszybszym 
czasie do Warszawy w celu przejęcia pod swoje zwierzchnictwo Cerkwi 
prawosławnej w Generalnym Gubernatorstwie. Można tu mówić o pewnego 
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rodzaju nacisku emigrantów rosyjskich na metropolitę Dionizego, aby zrzekł 
się kierowania Kościołem Prawosławnym w Generalnym Gubernatorstwie, 
należy dodać, iż nacisk ten był poparty, z pewnością, również pewną presją 
administracji niemieckiej, gdyż znała ona treść antyniemieckiego orędzia, które 
w pierwszych dniach wojny metropolita Dionizy skierował do wszystkich 
wiernych prawosławnych w Polsce. Niemcy nie mogli mieć zaufania do 
metropolity Dionizego.

Po opuszczeniu Warszawy przez metropolitę Dionizego, Niemcy 
zastosowali wobec niego areszt domowy w Otwocku. Sam metropolita Dionizy 
później, w liście do arcybiskupa wołyńskiego, Aleksego, datowanym na 23 
października 1941 roku, stanowczo zaprzeczył, jakoby dobrowolnie ustąpił 
ze stanowiska metropolity. Powołując się na kanony cerkiewne, zabraniające 
biskupowi dobrowolnie zrzekać się kierowania diecezją (14 kanon apostolski, 
10 kanon Piotra Aleksandryjskiego, 3 kanon Cyryla Aleksandryjskiego), 
metropolita pisze: „Dlatego też nie zrzekłem się, i przez cały czas, jako 
zwierzchnik prawosławnej Cerkwi autokefalicznej, byłem w kontakcie ze 
świątobliwymi patriarchami ekumenicznymi… Mój przypadkowy zastępca 
(arcybiskup Serafin) również wspominał mnie podczas nabożeństw”. W ten 
sposób, do żadnej likwidacji autokefalii Kościoła Prawosławnego w okupowanej 
Polsce nie doszło. Kościół ten jak widać z jego statusu wewnętrznego z 1942 roku, 
przyjął nazwę „Święta Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna w Generalnym 
Gubernatorstwie”. 

Gubernator generalny Hans Frank i Ministerstwo Rzeszy do Spraw 
Kościelnych wyrazili zgodę na przejęcie przez arcybiskupa Serafina 
administracji Kościoła Prawosławnego w Generalnym Gubernatorstwie, ale po 
dwoma zasadniczymi warunkami:

1) arcybiskup Anastazy – zwierzchnik emigracyjnego synodu 
prawosławnych biskupów rosyjskich w Karlovac (Jugosławia) – nie będzie 
miał żadnych uprawnień do ingerencji w wewnętrzne sprawy Kościoła 
prawosławnego w GG.

2) utrzymana zostanie autokefalia. 
Zobowiązano także arcybiskupa Serafina do zasięgania opinii władz 

Generalnego Gubernatorstwa przy dokonywaniu zmian personalnych, do 
obsadzania ukraińskich parafii księżmi ukraińskimi oraz wprowadzenia języka 
ukraińskiego do nabożeństw i kazań.
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Arcybiskup Serafin, desygnowany faktycznie przez władze niemieckie 
na zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Generalnym Gubernatorstwie, po 
raz drugi przybył do Warszawy po otrzymaniu wyżej wspomnianego pisma 
od metropolity Dionizego i przystąpił do kierowania Kościołem. Arcybiskup 
Serafin łączył w swoich rękach zwierzchnictwo nad diecezją prawosławną 
Berlina i Niemiec z kierownictwem administracyjnym nad Kościołem 
Prawosławnym w Generalnym Gubernatorstwie, co jednak nie oznaczało ich 
połączenia. Parafie prawosławne na ziemiach polskich wcielone do Rzeszy 
włączono do diecezji prawosławnej Berlina i Niemiec. Siedzibą arcybiskupa 
Serafina pozostał nadal Berlin.

Arcybiskup Serafin przede wszystkim przywrócił stary styl do życia 
liturgicznego. Dzięki jego staraniom u władz niemieckich, na terytorium byłej 
Polski wznowiły swoją działalność 75 świątyń prawosławnych i zlikwidowany 
przed wojną żeński monaster prawosławny w Turkowicach koło Hrubieszowa. 
Arcybiskup Serafin zorganizował m.in. w Warszawie bractwo św. Włodzimierza. 
W miejsce warszawsko – chełmskiego konsystorza duchownego została 
stworzona rada diecezjalna przy biskupie. Jednak już na samym początku 
swojej działalności w Generalnym Gubernatorstwie, arcybiskup Serafin 
napotkał na trudności wynikłe z nieznajomości poprzedniego okresu życia 
Cerkwi prawosławnej na tych terenach oraz niezrozumienia problemów, z 
jakimi borykali się prawosławni w okresie międzywojennym w odrodzonej 
Polsce. Głównym problemem była kwestia narodowościowa. Ukraiński ruch 
narodowo – religijny w Cerkwi prawosławnej w Polsce, w ciągu 20 lat istnienia 
odrodzonego państwa polskiego, miał już swoje osiągnięcia. W związku z 
tym, jako przeciwwaga, zrodziła się w ostatnich latach przed wybuchem II 
wojny światowej wśród polskich polityków idea spolonizowania wyznawców 
Prawosławia w Polsce. To „polskie prawosławie” od razu po wrześniu 1939 
roku stało się nieaktualnym. W miejsce „prawosławnych Polaków” doszli teraz 
do głosu „prawdziwi Rosjanie”, którzy zabrali się do niezwłocznej „likwidacji 
autokefalii” Kościoła Prawosławnego w Polsce. Jednak i oni napotkali na 
dobrze zorganizowany, szczególnie na Chełmszczyźnie i Podlasiu, ukraiński 
ruch narodowo – religijny. W Warszawie powstała ukraińska Rada Cerkiewna, 
na czele której stanął prof. Iwan Ohijenko, były minister ds. wyznań Ukraińskiej 
Republiki Ludowej w rządzie Semena Petlury. Warszawska Rada Cerkiewna 
stała się faktycznie Centralną Radą Cerkiewną w Kościele Prawosławnym w 
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całym Generalnym Gubernatorstwie. Na posiedzeniu w dniu 4 marca 1940 
roku chełmska Rada Cerkiewna zatwierdziła projekt tymczasowego statutu 
wewnętrznego Kościoła w dystrykcie lubelskim i krakowskim.  Stanowił 
on, że podstawy prawne działalności Cerkwi prawosławnej w dystryktach 
lubelskim i krakowskim określają: thomos patriarchy Grzegorza VII z 13 
listopada 1924 roku, dekret prezydenta RP z 18 listopada 1938 r. oraz statut 
wewnętrzny PAKP zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 10 grudnia 1938 
r. Te natomiast artykuły powyższych aktów prawnych, które były sprzeczne ze 
zmienioną sytuacją polityczną oraz postanowieniami tymczasowego statutu, 
przestały obowiązywać. Prawosławna diecezję chełmską kierować miał biskup 
ordynariusz z siedzibą w Chełmie, zaś do czasu jego wyboru – administrator. 
Postanowiono, iż muszą oni być, podobnie jak i biskup – sufragan, narodowości 
ukraińskiej. Terytorialnie diecezja ta obejmować miała dystrykty lubelski 
i krakowski. Jako organa pomocnicze dla administratora w zarządzaniu 
diecezją statut powoływał Zgromadzenie Diecezjalne, Konsystorz i Komisję 
Kontrolną. Językiem urzędowym i liturgicznym miał być język ukraiński. 
Statut przewidywał podporządkowanie diecezji chełmskiej metropolicie 
warszawskiemu i nadzór władz niemieckich GG, szczególnie w sprawach 
personalnych. Powyższy projekt statutu nie został jednak zaakceptowany 
przez władze Generalnego Gubernatorstwa. Przygotowano więc nowy 
projekt, który 15 maja 1940 roku podpisał arcybiskup Serafin, a 21 maja tegoż 
roku, zatwierdzony został i podpisany przez Friedricha Sieberta, kierownika 
Wydziału Spraw Wewnętrznych GG.  

Statut ten różnił się zasadniczo w podstawowych postanowieniach 
od projektu statutu z marca 1940 roku. Najistotniejsze różnice dotyczyły: 
nazwy, zasięgu terytorialnego, hierarchii, języka, stopnia podporządkowania 
arcybiskupowi Serafinowi i kompetencji władz okupacyjnych oraz usunięcia 
w statucie z maja 1940 roku wszelkich odniesień do aktów prawnych z okresu 
II Rzeczypospolitej. Kierownik Podwydziału Spraw Kościelnych w urzędzie 
generalnego gubernatora, Wilden, wystosował 22 maja do arcybiskupa Serafina, 
a 24 maja 1940 roku do administratora w Chełmie pisma jednobrzmiącej treści. 
Wyraził w nich nadzieję, że przez pełną zaufania współpracę wszystkich 
organów administracyjnych będzie zapewniony spokój w łonie Cerkwi i dalszy 
rozwój wspólnoty wyznaniowej. Przede wszystkim jednak Wilden zwrócił 
uwagę adresatom na te artykuły statutu, które dotyczyły kompetencji władz 
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Generalnego Gubernatorstwa odnośnie spraw personalnych, tworzenia nowych 
parafii i pobierania składek. Mocno zaakcentował, że wszelkie przedsięwzięcia 
w powyższych sprawach wymagają jego akceptacji. 

Parafie prawosławne, położone na obszarze trzech pozostałych 
dystryktów, były zarządzane bezpośrednio przez arcybiskupa Serafina i 
konsystorz warszawski. Dnia 21 lutego1940 roku władyka Serafin rozwiązał 
konsystorz i na jego miejsce powołał Radę Diecezjalną przy Biskupie. Jej 
członkami zostali czterej księża narodowości rosyjskiej. Wywołało to sprzeciw 
ze strony ukraińskiej, co znalazło swój wyraz m.in. w piśmie skierowanym 
do arcybiskupa Serafina w dniu 27 lutego 1940 roku, w którym domagano się 
zniesienia Rady i powołania konsystorza w składzie trzech księży narodowości 
ukraińskiej. Wysunięto również inne postulaty pod adresem arcybiskupa 
Serafina, w tym m.in. przekazania wiernym narodowości ukraińskiej cerkwi 
metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie, konsekwentnego 
wprowadzania języka ukraińskiego do nabożeństw czy też przygotowania 
podręcznika do nauki religii w języku ukraińskim. Stan zaistniały w Kościele 
Prawosławnym w Generalnym Gubernatorstwie od 23 listopada 1939 był 
traktowany jako przejściowy. Od końca 1939 roku wszystkie zainteresowane 
strony przygotowywały propozycje odnośnie uregulowania tego problemu.

Na przełomie czerwca i lipca 1940 roku odbyły się rozstrzygające rozmowy 
zainteresowanych stron w sprawie ostatecznego uregulowania sytuacji 
Kościoła Prawosławnego w Generalnym Gubernatorstwie. W tym czasie 
spotkali się i konferowali ze sobą: metropolita Dionizy, arcybiskup Serafin, 
prof. W. Kubijowicz, prof. I. Ohijenko, kierownik Wilden i przedstawiciele 
placówek Abwerby i SD (służba bezpieczeństwa). Wilden i jego rozmówcy byli 
całkowicie zgodni co do zasad uregulowania sytuacji Kościoła prawosławnego 
w GG, przy czym szczególnie zaakcentowali oni następujące elementy:

- arcybiskup Serafin zrzeknie się kierownictwa i powróci do Rzeszy,
- zostanie utrzymana autokefalia,
- dla przywrócenia hierarchii cerkiewnej konsekrowani zostaną trzej 

biskupi; na ich siedziby proponowano Chełm (arcybiskup), Warszawę i 
Łemkowszczyznę.

Prof. Iwan Ohijenko zreferował Wildemowi wyniki swoich rozmów 
z metropolitą Dionizym. Uzgodniony między nimi plan postępowania 
sprowadzał się do tymczasowego powierzenia metropolicie Dionizemu 
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kierownictwa Cerkwi prawosławnej w Generalnym Gubernatorstwie, 
aby w tym czasie wyświęcił on – wspólnie z biskupem Tymoteuszem – 
zaproponowanych księży narodowości ukraińskiej na biskupów. Biskupowi 
chełmskiemu nadana zostanie godność arcybiskupa i będzie on równocześnie 
pełnił urząd metropolity, natomiast biskupowi warszawskiemu przydzieli 
się sufragan, który równocześnie będzie biskupem Łemkowszczyzny. Po 
konsekracji biskupów zebrałby się sobór biskupów, który wybrałby metropolitę. 
Zaproponowali oni również nazwę Kościoła – Święty Autokefaliczny Ukraiński 
Kościół Prawosławny na obszarze Generalnego Gubernatorstwa. Metropolita 
Dionizy zastrzegł sobie, aby jego odejście odbyło się z honorem.

Wilden w odniesieniu do powyższych ustaleń prof. Ohijenki i metropolity 
Dionizego, których główne zasady zaaprobował, wysunął jednak następujące 
zastrzeżenia:

- sprawowanie kierownictwa Kościołem prawosławnym w Generalnym 
Gubernatorstwie przez arcybiskupa Dionizego może trwać maksymalnie 
trzy miesiące, w czasie tym musi on konsekrować biskupów i zwołać sobór, a 
następnie ustąpić,

- z nazwy Kościoła należy usunąć określenie „ukraiński”, ponieważ 
może to skłaniać do mylnego wniosku, iż istnieje samodzielne państwo 
ukraińskie,

- biskup Łemkowszczyzny powinien rezydować na tym obszarze, a nie 
w Warszawie,

- rola biskupa Tymoteusza musi ograniczyć się tylko do udziału w 
konsekracji i soborze, natomiast w żadnym wypadku nie może on sprawować 
urzędu cerkiewnego.

W trakcie tego spotkania uzgodniono także, iż Kubijowycz, jako 
przewodniczący Ukraińskiego Centralnego Komitetu, przedstawi kandydatury 
księży ukraińskich na biskupów, a prof. Ohijenko dostarczy memoriał dotyczący 
toku postępowania przy przywracaniu hierarchii prawosławnej z punktu 
widzenia prawa kanonicznego oraz przygotuje projekt zmian do statutu Kościoła 
prawosławnego, uwzględniający zmienioną sytuację polityczną.  Całość 
ukraińskich spraw cerkiewnych w Kościele Prawosławnym w Generalnym 
Gubernatorstwie była całkiem obca arcybiskupowi Serafinowi. W tej sytuacji 
działacze ukraińscy zaczęli domagać się u władz niemieckich usunięcia 
arcybiskupa Serafina ze stanowiska zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w 
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Generalnym Gubernatorstwie i przywrócenia prawa kierowania metropolicie 
Dionizemu. Władze niemieckie sprzeciwiły się, gdyż nie miały zaufania do 
metropolity Dionizego, który – jak już wspomniałem wcześniej – nawoływał 
w orędziu do swoich wiernych „bronić naszej Ojczyzny – Polski, 20 lat temu 
wyzwolonej ofiarną krwią swoich najlepszych synów”.  Przez kilka miesięcy 
1940 roku przedstawiciele władz niemieckich w Generalnym Gubernatorstwie 
byli przekonywani w tym, że usunięcie arcybiskupa Serafina i przywrócenie 
praw zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Generalnym Gubernatorstwie 
metropolicie Dionizemu w niczym nie zaszkodzi interesom Niemiec.

W rozmowie z arcybiskupem Serafinem Wilden przedstawił zarzuty 
wysuwane przez Ukraińców, sprowadzające się do: powołania do Rady 
Diecezjalnej tylko duchownych narodowości rosyjskiej, używanie języka 
rosyjskiego w korespondencji z administracją cerkiewną Chełmszczyzny oraz 
powoływania i odwoływania księży bez zgody generalnego gubernatora. 
Arcybiskup oświadczył, że nie udało mu się rozwiązać konfliktów wewnątrz 
Kościoła Prawosławnego w Generalnym Gubernatorstwie i w najbliższych 
dniach przekaże zwierzchnictwo metropolicie Dionizemu. Wilden zgodził 
się z jego stanowiskiem i jedynie zaznaczył, że przekazanie kierownictwa 
metropolicie Dionizemu powinno zastąpić w ciągu jednego miesiąca.

Wynikiem powyższych rozmów i konsultacji był, opracowany przez 
Wildena, plan nowej struktury organizacyjno – personalnej Kościoła 
prawosławnego w Generalnym Gubernatorstwie. Plan ten, uwzględniający 
interesy władz niemieckich i przepisy prawa kanonicznego, Wilden przedstawił 
9 lipca 1940 roku przedstawicielom komendantów SD z Warszawy i Krakowa.

Podstawą planu Wildena była zasada utrzymania autokefalii. Wilden 
reprezentował pogląd, iż autokefalia nadana została nie państwu polskiemu, 
a wiernym prawosławnym w Polsce i dlatego, mimo upadku państwa 
polskiego, nadal jest ona aktualna. Utrzymanie autokefalii wymagało 
przywrócenia prawosławnej hierarchii, która praktycznie została zniesiona 
przez zmiany terytorialne i polityczne jesienią 1939 roku. Wilden proponował 
więc wyświęcenie trzech biskupów – dwóch narodowości ukraińskiej dla 
Chełmszczyzny i Łemkowszczyzny, i jednego narodowości rosyjskiej z 
siedzibą w Warszawie. Według prawa kościelnego konsekracji nowych 
biskupów mógł dokonać patriarcha konstantynopolitański lub zwierzchnik 
Kościoła autokefalicznego w asyście dwóch biskupów. W związku z tym 
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Wilden uwzględnił dwa warianty. W pierwszym przewidywał on na biskupa 
konsekratora arcybiskupa Serafina względnie metropolitę Dionizego. Jednak 
arcybiskup Serafin nie był uznawany przez Patriarchat Ekumeniczny i inne 
Kościoły autokefaliczne za zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w GG, więc z 
przyczyn kanonicznych jego kandydatura odpadła. W wypadku metropolity 
Dionizego należało przywrócić mu kierownictwo Cerkwi prawosławnej w 
Generalnym Gubernatorstwie, a to Wilden uznał za niewskazane ze względów 
prestiżowych. Dlatego proponował on wariant drugi, czyli konsekrację nowych 
biskupów przez patriarchę z Konstantynopola, a raczej przez upoważnionych 
przez niego biskupów. Za pośrednictwem Urzędu Spraw Zagranicznych 
Trzeciej Rzeszy i ambasady niemieckiej w Ankarze miano przedstawić 
stosowną propozycję patriarsze w Konstantynopolu. Plan przedstawiony przez 
Wildena pełnomocnikom komendantów SD z Krakowa i Warszawy uzyskał ich 
akceptację, jednak zastrzegli oni, aby z jego realizacją się nie spieszyć i żeby 
jeszcze w okresie przejściowym kierownictwo Kościołem prawosławnym w 
Generalnym Gubernatorstwie pozostawało w rękach arcybiskupa Serafina.

Plan Wildena uległ jednak pewnej modyfikacji w zakresie spraw 
personalnych. Spowodowane to było zamiarem władz hitlerowskich utrzymania 
autokefalii, negatywnym stanowiskiem patriarchy konstantynopolitańskiego 
wobec zmian wprowadzonych w GG od listopada 1939 roku, brakiem 
odpowiedniego kandydata na urząd metropolity oraz chęcią niezrażenia sobie 
prawosławnych emigrantów rosyjskich w Generalnym Gubernatorstwie i w 
Niemczech. Z tych powodów Frank zadecydował o powierzeniu kierownictwa 
Kościołem Prawosławnym w GG metropolicie Dionizemu, a dotychczasowe 
zastrzeżenia wobec jego prorządowej postawy w okresie II Rzeczypospolitej 
oraz wydania przez niego antyniemieckiego listu pasterskiego we wrześniu 
1939 roku uznano za mniej istotne. Osoba metropolity Dionizego miała być 
potwierdzeniem legalności i ciągłości autokefalicznego Kościoła prawosławnego 
w Generalnym Gubernatorstwie. Frank odwołał więc arcybiskupa Serafina 
z urzędu tymczasowego zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Generalnym 
Gubernatorstwie i podziękował mu za „pełną poświęcenia działalność”. 

Dnia 23 września 1940 roku generalny gubernator Frank przyjął na 
Wawelu metropolitę Dionizego. Na audiencji obecni byli ze strony władz 
Generalnego Gubernatorstwa: Ernst Kundt, komisaryczny kierownik 
Wydziału Spraw Wewnętrznych, i Wilden, a ze strony Cerkwi Prawosławnej i 
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Ukraińskiego komitetu Centralnego: prof. I. Ohijenko, proponowany na urząd 
biskupa, ks. prot. M. Malużyński, wikariusz generalny oraz w. Kubijowycz i 
inni. Generalny gubernator odczytał metropolicie Dionizemu postanowienie 
władz niemieckich dotyczące przywrócenia mu praw kierowania Kościołem 
Prawosławnym w Generalnym Gubernatorstwie. Metropolita Dionizy, 
przyjmując to zatwierdzenie zapewnił, że na terenie GG ustanowi kanoniczną 
hierarchię. Złożył również oświadczenie, iż utworzy trzy diecezje, w tym dwie 
ukraińskie z biskupami narodowości ukraińskiej i jedną rosyjską z katedrą w 
Warszawie oraz że na biskupa konsekrowany zostanie prof. Iwan Ohijenko.  
Po powyższych deklaracjach władyka Dionizy wyjechał do Warszawy i przejął 
od arcybiskupa Serafina ster kierowania Cerkwią prawosławną w Generalnym 
Gubernatorstwie.

Pilnym zadaniem metropolity Dionizego było zreorganizowanie struktury 
terytorialnej Kościoła Prawosławnego w Generalnym Gubernatorstwie 
przez utworzenie nowych diecezji. Do lutego 1941 roku zadania te zostały 
zrealizowane. Na obszarze GG utworzył on trzy diecezje, a mianowicie:

1) warszawsko – radomską (obejmowała dystrykty warszawski i 
radomski),

2) chełmsko – podlaską (obejmowała dystrykt lubelski),
3) krakowsko – łemkowską (obejmowała dystrykt krakowski).
Od 6 sierpnia 1941 roku, po przyłączeniu do Generalnego Gubernatorstwa 

Małopolski Wschodniej, diecezja ta objęła również dystrykt galicyjski, a jej pełna 
nazwa brzmiała: diecezja krakowsko – łemkowsko – lwowska. W ten sposób 
najmniejsza pod względem liczebności parafii w Polsce międzywojennej, 
diecezja warszawsko – chełmska, teraz pod okupacją niemiecką w Generalnym 
Gubernatorstwie została podzielona na trzy odrębne diecezje. Na biskupa 
diecezji chełmsko – podlaskiej został konsekrowany ks. archimandryta 
Iłarion (Ohijenko). Jego uroczysty ingres do katedry w Chełmie w obecności 
przedstawicieli władz okupacyjnych – nastąpił 3 listopada 1940 roku. 

Na biskupa diecezji krakowsko – łemkowskiej desygnowany został 
ks. archimandryta Pałładij (Wydybida – Rudenko). Konsekracja odbyła się 
dnia 9 lutego 1941 roku w Warszawie. Obydwaj nowo mianowani biskupi 
zostali wkrótce podniesieni do godności arcybiskupiej. Powołanie biskupów 
– ordynariuszy i utworzenie nowych diecezji zakończyło najistotniejszy etap 
w przywróceniu normalnego funkcjonowania Kościoła Prawosławnego w 
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Generalnym Gubernatorstwie. Struktura terytorialna i obsada personalna 
poszczególnych diecezji nie ulegała już zmianie do końca okupacji hitlerowskiej.

3. Polska Rzeczpospolita Ludowa
Polskiej nie będzie zależała od biskupa, którego siedziba znajdowałaby 

Po zakończeniu II wojny światowej Polska została włączona do bloku państw 
komunistycznych. Wynikiem tego było między innymi narzucenie radzieckiego 
systemu uregulowania stosunków wyznaniowych w postaci tzw. „separacji 
wrogiej”. Początkowo, zgodnie z Manifestem PKWN ogłoszonym 22 lipca 
1944 roku w Chełmie Lubelskim, obowiązywać miały podstawowe założenia 
konstytucji z 1921 roku. Oznaczało to, że nadal obowiązywał Konkordat z 
1925 roku. Jednak już 12 września 1945 roku Rada Ministrów Tymczasowego 
Rządu Jedności Narodowej, uchwaliła deklarację, że Konkordat „przestał 
obowiązywać”. Oficjalne powody zerwania Konkordatu podane przez TRJN to:

• powierzenie przez Stolicę Apostolską za pośrednictwem Nuncjusza 
w Berlinie administracji diecezji chełmińskiej Niemcowi Karolowi Marii 
Splettowi, co było naruszeniem Konkordatu, a w szczególności artykułu 9, 
według którego „żadna część Rzeczpospolitej się poza granicami Państwa 
Polskiego”

• mianowanie Niemca Hilariusa Breittingera na stanowisko 
administratora apostolskiego dla biskupstwa gnieźnieńsko - poznańskiego z 
jurysdykcją dla Niemców zamieszkałych na terenie tej diecezji

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej oświadczył, że Konkordat został 
jednostronnie zerwany przez Stolicę Apostolską i że stało się to poprzez 
zaistnienie w czasie okupacji faktów sprzecznych z jego postanowieniami. 
Uchwalona 22 lipca 1952 roku Konstytucja PRL wprowadzała rozdział kościoła 
i państwa, który miał służyć realizacji założeń ideologicznych  Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, określanych przez doktrynę socjalizmu. Za 
jej pośrednictwem zmierzano do uniezależnienia państwa, jego organów i 
instytucji od inspiracji i treści religijnych oraz ingerencji i wpływów Kościoła 
Katolickiego, a religii nadanie charakteru prywatnego i usunięcie jej całkowicie 
ze sfery życia publicznego. 

Konstytucyjną zasadę rozdziału cechował wysoki stopień ogólności, 
co umożliwiało organom państwowym dowolną jej interpretację. 
Ustawodawstwo wyznaniowe nie zostało skrępowane żadnymi dyrektywami 
szczegółowymi, określającymi charakter państwa i jego uprawnienia wobec 
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kościołów i związków wyznaniowych. Stwarzało to sprzyjające warunki do 
dowolnej interpretacji tej zasady, zależnie od konkretnych uwarunkowań 
i dopasowywania jej do zmieniających się potrzeb władzy państwowej. 
Przyjęta koncepcja państwa świeckiego prowadziła do odrzucenia autonomii 
i niezależności organizacyjnej i funkcjonalnej kościołów i związków 
wyznaniowych. Władze państwowe ingerowały w struktury organizacyjne, 
zatwierdzały statuty wewnętrzne, uzależniały zmiany struktur wewnętrznych 
od swojej zgody, wpływały na obsadę stanowisk kościelnych, kontrolowały 
różne decyzje władz wyznaniowych. Rozbudowany system ingerencji i nadzoru 
organów administracji państwowej nad działalnością kościołów i związków 
wyznaniowych powodował, że w praktyce system rozdziału przekształcał się 
w model, w którym państwo przestawało być neutralne i angażowało się w 
popieranie i krzewienie światopoglądu ateistycznego. Państwo było oddzielone 
od kościołów i związków wyznaniowych, ale one nie korzystały z niezależności 
od państwa przy wykonywaniu swoich funkcji religijnych i organizacyjnych.

Wojna i okupacja hitlerowska odbiły się bardzo negatywnie na Kościele 
Prawosławnym w Polsce, który poniósł ogromne straty materialne i personalne. 
Pozostało tylko trzech biskupów. Wskutek działań przesiedleńczych Kościół 
stracił 90% swoich wyznawców zamieszkałych przed wojną na tzw. kresach 
wschodnich. Znaczna część ludności prawosławnej, zamieszkałej na terenie 
województwa lubelskiego, repatriowała się do ZSRR. W związku z ruchem 
przesiedleńczym pozostałej ludności prawosławnej zmienił się obraz 
rozmieszczenia jej w Polsce. Działał tylko jeden Konsystorz w Warszawie i 
jeden klasztor męski w Jabłecznej. Brak kompletu wykładowców uniemożliwił 
reaktywowanie Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego 
i Liceum Teologicznego. Liczba diecezji spadła, z dawnych pięciu - do jednej, 
warszawskiej, albowiem pozostałe znalazły się poza granicami Państwa.

Osiedlenie się pewnej części ludności na Ziemiach Zachodnich i Północnych 
stwarzało perspektywy utworzenia tam odrębnej jednostki kościelnej - 
diecezji. Na terenach białostocczyzny pozostała większa liczba wyznawców 
Prawosławia. Fakt ten predestynował Białystok na siedzibę biskupią dla 
odrębnej diecezji, która za zgodą władz państwowych zosta¬ła erygowana w 
1946 r. W 1947 roku dojrzały warunki do zorganizowania drugiego klasztoru - 
żeńskiego, na terenie diecezji białostockiej (w Grabarce).

Sytuację Kościoła pogarszał jeszcze brak zaufania w stosunku do 
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metropolity Dionizego (Waledynskiego) (1876-1960), ówczesnego zwierzchnika 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, z powodu naruszenia 
przezeń dekretu z dnia 18 listopada 1938 r. o stosunku Państwa do Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, a mianowicie nominacji dwóch 
biskupów w czasie okupacji bez zgody władz polskich. Ostateczne rozwiązanie 
tej sprawy nastąpiło w 1948 r., gdy władze państwowe wydały następujące akty:

- zarządzenie Prezydenta RP z dnia 17 kwietnia 1948 roku w sprawie 
cofnięcia uznania, udzielonego Dionizemu Waledyńskiemu, jako metropolicie 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 

- zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 26 kwietnia 
1948 r. w sprawie powołania Tymczasowego Kolegium Rządzącego Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego  z abp. Tymoteuszem (Szreterem) - 
1901-1962 - na czele, jako zastępcą metropolity.

Zadaniem Tymczasowego Kolegium było bieżące kierowanie życiem 
Kościoła oraz ostateczne uregulowanie sprawy autokefalii ogłoszonej w 
1925 r. tzn. wyjednanie brakującej zgody Patriarchy Moskiewskiego oraz 
uporządkowanie spraw organizacyjnych Kościoła i jego bytu kanonicznego w 
nowo powstałych warunkach.

Pierwszym posunięciem abp. Tymoteusza było wystosowanie do 
patriarchy moskiewskiego Aleksego pisma o udzielenie audiencji delegacji 
z Polski. Do tego spotkania doszło w czerwcu (19 – 27) 1948 roku, kiedy to 
delegacja Kościoła z abp. Tymoteuszem załatwiła sprawą autokefalii. Podczas 
audiencji delegacja zrzekła się autokefalii z nadaje przez patriarchę Grzegorza 
VII w 1924 roku jako niekanonicznej. Dnia 22 czerwca została także podpisana 
uchwała Synodu o ponownym przyjęciu Kościoła Prawosławnego w Polsce 
pod zwierzchnictwo Patriarchatu Moskiewskiego. W czasie pobytu w Moskwie 
dokonano również konsekracji jednego biskupa, ks. Michała Kiedrowa (24 – 
25 czerwiec), celem uzupełnienia kanonicznej liczby biskupów w Kościele po 
przejściu metropolity Dionizego w stan nieczynny. W ten sposób uzupełniona 
hierarchia utworzyła po powrocie do Polski Sobór Biskupów, który podjął dalsze 
prace nad całkowitą autokefalizacją Kościoła. W lutym 1949 r. Sobór Biskupów 
erygował za zgodą władz państwowych trzecią diecezję: wrocławsko-łódzką z 
biskupem Michałem Kiedrowem jako ordynariuszem na czele.

Ostateczne uregulowanie sytuacji kanonicznej Kościoła nastąpiło dopiero 
w 1951 r., gdy Sobór Biskupów w lipcu 1951 r. wybrał JE Makarego (Oksijuka), 



338 Наукові записки БІНДЦ №5, 2018

arcybiskupa lwowskiego, na stanowisko Prawosławnego Metropolity 
Warszawskiego i całej Polski. Wówczas przestało istnieć Tymczasowe Kolegium 
Rządzące Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wcześniejsze 
osiągnięcie tego celu nie mogło nastąpić ponieważ dopiero w 1950 roku został 
powołany Urząd do Spraw Wyznań. Przy pełnym składzie Soboru Biskupów 
(4) zaszła konieczność nowego podziału metropolii na diecezje. Zgodnie z 
uchwałą Soboru erygowane zo¬stały następujące diecezje:

1) warszawsko-bielska, z siedzibą ordynariusza w Warszawie,
2) białostocko-gdańska, z siedzibą w Białymstoku,
3) łódzko-poznańska, z siedzibą w Łodzi
4) wrocławsko-szczecińska, z siedzibą we Wrocławiu.
W 1950 roku restytuowano również Liceum Teologiczne w Warszawie. 

Przekształcono je w Seminarium Duchowne. Potrzeba dalszego kształcenia 
kandydatów do stanu duchownego spowodowała utworzenie w 1957 roku Sekcji 
Teologii Prawosławnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 
Przed Kościołem Prawosławnym stał jeszcze problem opracowania nowe go 
Statutu Wewnętrznego. Stary bowiem w nowo powstałych warunkach nie mógł 
mieć zastosowania (w istocie swej nigdy nie byt stosowany, ponieważ stanęła temu 
na przeszkodzie wojna i okupacja). Po wielu latach przygotowań opracowano 
projekt nowego Statutu, który po uchwaleniu w dniu 26 lutego 1970 r. przez 
Sobór Biskupów został uznany przez Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań.

4. Zmiany w sytuacji prawnej kościołów i związków wyznaniowych po 
1989 roku

Upadek systemu komunistycznego w 1989 roku zaowocował 
rozpoczęciem budowy zrębów ustrojowych demokratycznego państwa. Do 
zrębów tych należała też prawna regulacja kwestii wyznaniowych. 17 maja 
1989 roku parlament uchwalił trzy ustawy, które rozpoczęły proces normalizacji 
stosunków pomiędzy państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi. 
Były to:

• Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego;
• Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
• Ustawa o ubezpieczeniu społecznym duchownych;
Zostały one przygotowane przy współpracy Kościoła Katolickiego oraz 

kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Nadały one nową 
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wykładnię zasadom wyznaniowym zawartym w konstytucji PRL z 22 lipca 
1952 roku. Ustawy te stworzyły nowy, normatywny model państwa świeckiego, 
odpowiadający standardom przyjmowanym przez demokratyczne państwa 
europejskie.

Okres od uchwaleni tych ustaw to czas dalszej regulacji stosunków 
pomiędzy państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi. Przez te lata 
powstał hierarchiczny system norm prawnych, regulujących tę problematykę. 

Obecnie status prawny kościołów i związków wyznaniowych regulują 
następujące akty prawne :

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, która 
zawiera podstawowe zasady regulacji stosunków państwo - kościół;

• zgodnie z postanowieniami nowej konstytucji następna pozycję w 
hierarchii aktów prawnych zajmują umowy międzynarodowe. W zakresie 
stosunków pomiędzy państwem, a kościołami i związkami wyznaniowymi 
mają one charakter zróżnicowany ze względu na ich osobowy zakres 
obowiązywania. Dotyczą one bowiem wszystkich mieszkańców kraju, 
bądź jedynie określonej grupy wyznaniowej. Ten specyficzny charakter ma 
Konkordat zawarty pomiędzy Stolicą Apostolską, a Rzeczpospolitą Polską 28 
lipca 1993 roku, którego przepisy regulują status prawny Kościoła Katolickiego i 
jego wyznawców. Do innych umów międzynarodowych regulujących stosunki 
wyznaniowe należą:

a) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 roku

b) Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 
grudnia 1966 roku

c) Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z 1 
sierpnia 1975 roku

d) Deklaracja w sprawie eliminacji wszelkich form nietolerancji i 
dyskryminacji mającej jako przesłankę religię lub przekonania z 21 listopada 
1981 roku uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ

e) Dokument Końcowy Spotkania Przedstawicieli Państw Uczestników 
KBWE podpisany w Wiedniu 19 stycznia 1989 roku

f) Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności z 4 listopada 1980 roku wraz z protokołami dodatkowymi

• Ustawy zwykłe, które możemy podzielić na trzy grupy:
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a)  Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 17 maja 1989 
roku

b) Ustawy normujące określone przejawy działalności kościołów i 
związków wyznaniowych

c) Ustawy indywidualne, regulujące sytuację prawną poszczególnych 
kościołów i związków wyznaniowych. Obecnie sytuację prawną uregulowaną 
w drodze odrębnej ustawy mają następujące kościoły i związki wyznaniowe:

 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
 Kościół Ewangelicko-Augsburski 
 Kościół Ewangelicko-Reformowany
 Kościół Polskokatolicki
 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
 Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
 Kościół Chrześcijan Baptystów
 Kościół Starokatolicki Mariawitów
 Kościół Zielonoświątkowy
 Kościół Katolicki Mariawitów
 Wschodni Kościół Staroobrzędowy
 Muzułmański Związek Religijny
 Wyznaniowe Gminy Żydowskie  
• Pozaustawowe źródła prawa regulujące stosunek państwa do kościołów 

i związków wyznaniowych; możemy je podzielić na dwie grupy:
a)  Normatywne akty wykonawcze do ustaw zarówno indywidualnych, 

jak i dotyczących wszystkich kościołów i związków wyznaniowych, którymi 
są rozporządzenia

b)  Umowy rządu, ministrów i instytucji państwowych z kościołami i 
związkami wyznaniowymi 

W zmieniającej się sytuacji polityczno-ustrojowej Państwa komisja 
rządowo-kościelna podjęła w listopadzie 1989 r. pracę nad projektem ustawy 
o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 
Po stosunkowo szybkim opracowaniu trzech pierwszych działów tego 
projektu pojawiły się poważne trudności przy redagowaniu działu czwartego. 
Szło mianowicie o regulacje spraw majątkowych Kościoła. Spór trwał kilka 
miesięcy, opóźniając uchwalenie ustawy. W czasie późniejszy m projekt ten 
stał się poselskim. Uchwalona przez Parlament i obowiązująca obecnie ustawa 
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z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego w RP  (ustawa ta jest zawarta w aneksach) określa 
zasady stosunku państwa do tegoż Kościoła, w tym sytuację prawną i 
majątkową Kościoła. Po ogłoszeniu ustawy utraciły moc: dekret Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 1938 r. o stosunku Państwa do 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz ustawa z dnia 
23 czerwca 1939 r. o uregulowaniu stanu prawnego majątków Kościoła 
Prawosławnego.

Według danych z końca 1995 roku Kościół liczył: 544 460 wiernych, 
319 kościołów i kaplic, 248 parafii i filii parafialnych, nad którymi opiekę 
duszpasterską sprawowało 257 duchownych, 21 mnichów, w tym 6 biskupów 
. Administracyjnie Kościół dzielił się na sześć diecezji: białostocko-gdańską, 
lubelsko-chełmską, łódzko-poznańską, przemysko-nowosądecką, warszawsko-
bielską i wrocławsko-szczecińską. Kościół prowadzi Prawosławny Ordynariat 
Polowy Wojska Polskiego, posiada trzy klasztory żeńskie (Grabarka, Wojnowo 
i Białystok-Dojlidy) i trzy męskie (Jabłeczna, Supraśl i Ujkowice k. Przemyśla), 
Prawosławne Seminarium Duchowne, „Przytułek dla kobiet» w Warszawie, 
„Dom Opieki» w Stanisławowie k. Warszawy i w Cieplicach k. Jeleniej Góry.

Zakończenie

Mam nadzieję, że przedstawiona praca, choć w małym stopniu przybliży 
poruszony temat. Nie została to zawarta żadna ocena postępowania władz 
państwowych, jak również kościelnych, gdyż jest to niemożliwością, po 
przeanalizowaniu tylko jednego z Kościołów, jakich dany problem może 
dotyczyć, a poza tym trudno jest mówić o obiektywnej ocenie będąc jedną ze 
stron, jakkolwiek analiza poruszonych problemów zdaniem autora została 
przedstawiona w oparciu o obowiązujące w dniu dzisiejszym akty prawne.

Stosunki między Kościołem Prawosławnym w Polsce a Państwem Polskim 
na przestrzeni XX wieku, gdyż tylko ten okres obejmuje niniejsza praca, miały 
bardzo zróżnicowany charakter. Powodem tego jak zostało to powiedziane 
we wstępie tej pracy były różnego rodzaju zmiany ustroju Państwa Polskiego. 
Relacje między tymi dwoma podmiotami prawnymi były całkowicie 
uzależnione od ustroju Państwa a tym samym od stronnictwa rządzącego w 
danym momencie historycznym w kraju.
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Niejednokrotnie można było zauważyć diametralne zmiany jakie 
zachodziły w omawianych relacjach po zmianie ustroju Państwa. Jako przykład 
może posłużyć tutaj okres tuż przed II wojną światową i sytuacją jaka rozwinęła 
się po pokonaniu okupanta w 1945 roku.

Mimo wielu wcześniej wspomnianych zmian sytuację Kościoła 
Prawosławnego w Polsce w dniu dzisiejszym można nazwać ustabilizowaną. 
Obecny stan stosunków Państwo – Kościół jest w świetle prawa bardzo dokładnie 
określony. Nie zauważamy żadnych nieścisłości jeżeli chodzi o uregulowania 
prawne, które powodowały by jakiekolwiek nieporozumienia pomiędzy 
władzami państwowymi a hierarchią kościelną. Ewentualne konflikty mogą 
być powodowane tylko złym interpretowaniem aktów prawych dotyczących 
danej dziedziny. Nie wyklucza to jednak istnienia takowych nieporozumień.
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Streszczenie
Prawosławni na ziemiach Polski zamieszkiwali od zawsze. Relacje 

miedzy władzami a cerkwią na przestrzeni wieków miały swe wzloty i 
upadki. Należy jednoznacznie stwierdzić, iż prawosławni Polacy odgrywali 
i nadal odgrywają ważną rolę w dziejach naszego kraju. Stosunki Państwa 
Polskiego do prawosławnych bardzo często przybierały agresywny charakter 
np. burzenie świątyń lub masowy wysiedlenia lecz w historii nigdy nie 
odnotowano wrogiego stosunku cerkwi do władz państwowych. Śmiało można 
powiedzieć, iż XX wiek to czas kiedy prawosławni mieszkający na ziemiach 
Polski  najbardziej ucierpieli.

Słowa kluczowe: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, historia 
Polski, Hierarchia Kościelna, Autokefalia.

Summary
The Orthodox Christian community has always lived in Poland. 

Throughout the ages, the relations between the authorities and the Orthodox 
Church have had its ups and downs. Yet it is absolutely clear that the Orthodox 
Poles have played and still play a crucial role in the history of our country. 
The position of the Polish State toward the Orthodox community often had an 
aggressive nature, resulting in the destruction of temples or mass displacement, 
yet there were historical signs of hostility of the Orthodox Church towards State 
authorities. It is safe to say that the 20th century was the harshest time for the 
Orthodox community living in Poland.

Кто2 прему1дръ и3 худо1гъ въ ва1съ, да пока1жетъ t до1брагw
житіz2 дэла2 сво‰ въ кро1тости и3 прему1дрости.
Key words: Polish Autocephalous Orthodox Church, history of Poland, 

Church Hierarchy, Autocephaly.
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Федчук Олександр, протоієрей, 
Луцьк

Судовий процес 1840-х років у справі повернення православному 
духовенству міста Луцька захопленого Домініканським монастирем 

села Коршовець

Протягом тривалого часу православні монастирі та храми Луцька 
отримували від різних осіб фундуші, котрі використовувалися для 
утримання кліру та храмових будівель. Частими, зокрема, були дарування 
земельних ділянок, що потім здавалися духовенством в оренду місцевим 
мешканцям, переважно євреям, які сплачували за це щорічний чинш. 
Іноді ж на користь церкви переходили цілі села і маєтки, прибутки з яких 
теж ішли православному духовенству. Іноді ж на одну й ту ж нерухомість 
претендувало одразу декілька релігійних об’єднань, кожне з яких доводило 
своє право на володіння нею. Після того ж, як стараннями польської 
влади на початку XVIII ст. Православна Церква на Волині була фактично 
ліквідована як організація місцеві і храми та монастирі переведено в 
унію, духовенство цієї Церкви стало користуватися й усіма фундушами, 
котрими володіли колишні православні святині.

Наприкінці XVIII століття, коли Волинь увійшла до складу Російської 
імперії, Православ›я почало відновлювати тут свої позиції. Більшість 
парафіяльних храмів фактично одразу знову стали православними, 
поступово повернулися у «благочестя», як тоді казали, й монастирі. 
Однак, більшістю давніх церковних фундушів ще у перші десятиліття 
ХІХ століття продовжувала користуватися уніатська капітула, частина 
православного майна опинилася у руках католиків. З цієї причини 
православне духовенство часто було змушене відстоювати право на своє 
законне майно у судах.

Одним із найактивніших борців за повернення Православній 
Церкві її законних фундушів був настоятель Луцької соборної церкви і 
голова Луцького духовного правління протоієрей Сидір Метельський. За 
спогадами своїх нащадків, майже кожного дня, інколи з ранку до вечора, 
він вивчав написані на староруській чи польській мовах документи древніх 
міських книг, що зберігалися в архіві на території Луцького замку. Багато 
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таких документів священику довелося самому перекладати на російську 
мову для того, щоб надати у суд і довести приналежність православним тієї 
чи іншої земельної ділянки в Луцьку чи поза ним. Дякуючи отцю Сидору 
православним було повернуто чимало земель, котрі до 1867 року, коли 
священик залишив Луцьк, принесли соборному храму 11 тисяч рублів 
орендної платні 1. Втім, боротьба за повернення фундушів не завжди закін-
чувалася для Православної Церкви вдало. Прикладом таких намагань про-
тоієрея Сидора Метельського є матеріали однієї із заведених ним судо-
вих справ, матеріали якої  зберігаються  у Державному архіві Волинської 
області (ф. 361, оп. 1, спр. 393 «Справа з позову протоієрея Метельського 
до Домініканського монастиря про повернення Луцькій Дмитрівській 
церкві села Коршовець»). 

Отож, 23 березня 1840 року луцький протоієрей Сидір Метельський 
повідомив Волинську духовну консисторію, що у володінні Луцького 
Домініканського монастиря знаходиться село Коршовець Луцького повіту, 
яке має належати Луцькій Дмитрівській церкві. Такий висновок священик 
зробив із вивчення документів заведеної за польського володіння справи 
про фундуші цього древнього кам’яного храму, побудованого удільним 
князем Мстиславом Володимировичем. Фундатор надав у вічне володіння 
церкві село Дем’яново, яке Луцький єпископ Кирило у 1510 році обміняв 
князю Федору Чарторийському на село Коршовець. 

У своєму рапорті отець Сидір, серед іншого, писав: «Хоча у 
документах на фундуші луцьких православних церков знаходив я сліди 
того, що Луцькій Дмитрівській церкві належить село Коршовець, яким 
неправильно володіли луцькі домініканці, але явних доказів до цього 
часу не мав. Віднайдений мною тепер оригінальний Декрет Коронного 
Асесорського Суду, що відбувся 17 грудня 1777 року... ясно доказує надбання 
цієї церкви». Вказаним декретом польського суду село Коршовець було 
закріплене за Луцьким домініканським монастирем, але тут же йшлося і 
про судове рішення від 7 жовтня 1775 року, яким «на очевидній підставі» 
село визнавалося за Дмитрівською церквою та її духовенством. Із наданих 
тоді домініканцями паперів, які священик називав «видуманими», 
виходило, що у 1517 році попадя Марушка Богданова Мусевича Івановська 

1 Протоиерей Исидор Захарьевич Метельский. (Некролог). Волынские епархиальные ведомости. 1882, 
№ 34 (ч. неоф.). С. 1085-1093.
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Руському владиці Кирилу продала Коршовець. У тому ж році єпископ 
це село перепродав своєму брату Андрію Чогодаєвичу, а у 1566 році 
його спадкоємець продав маєток із половиною річки полонки Василю 
Гулевичу, який, у свою чергу, за два роки перед цим купив у свого брата 
Михайла частину двора у Луцьку з Дмитрівською церквою. Далі, у 1623 
році відступник від Православ›я Дмитро Гулевич, прийнявши чернецтво 
з ім›ям Іполит у Луцькому домініканському монастирі, записав йому село 
Коршовець, двір у Луцьку та каплицю святого Дмитра. У спростування 
цього уніатське духовенство, котре у XVIII ст. володіло Дмитрівською 
церквою, надавало у польський суд зовсім інші документи: акт заміни 
Дем’янова на Коршовець у 1510 році, привілей короля Сигізмунда І від 29 
липня 1525 року на підтвердження цієї заміни, привілей від 9 жовтня 1526 
року до цієї церкви, маніфест священика Дмитрівської церкви Протаса 
Савича від 29 листопада 1577 року про те, що єпископ Кирило незаконно 
заволодів Коршовцем і одну його частину передав своєму родичу, а 
іншу причислив до кафедрального маєтку села Полонка. В останньому 
документі було зауважено, що силою королівських повелінь відбувся 
Декрет єпископа Луцького Жоравницького про повернення Коршовця 
від кафедральних маєтків до Дмитрівської церкви. Усі ці документи, під 
час судового розгляду у 1775 році виявилися «настільки ясними, що вщент 
зруйнували документи домініканців і домініканці права Марушки попаді 
не показали». З тих же судових матеріалів було відомо, що домініканці 
здавна конфліктували із Дмитірвською церквою. Вочевидь, керуючись 
записом їхнього ченця Іполита Гулевича, вони напали на дім дмитрівського 
священика, вигнавши останнього на вулицю, вибили церковні двері й 
забрали із церкви у домініканський костел начиння, серед якого чаші, 
ризи, дзвони, а також скрині з фундушевими паперами – позов про це 
зафіксований 17 лютого 1626 року. І хоча 12 липня 1628 року Люблінський 
трибунал, розглянувши позов духовенства Дмитрівської церкви, прийняв 
сторону Домініканського монастиря, суд 1775 року вважав його «вчиненим 
без законної дії з боку церкви Святого Дмитра, тому що священик церкви 
Свято-Дмитрівської не був покликаний». Однак, у 1777 році той же суд, 
який сам постановив не приймати від домініканців ніяких апеляцій, 
розглянув апеляцію католицького монастиря і вчинив новий декрет, що 
повністю перекреслював попереднє його власне рішення. Підставою для 
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цього стали «нововидумані документи», яких, як зауважував Метельський, 
«не показано ні років, ні чисел, єдино тому, щоб ніхто їх не шукав в актах та 
не виявив обману, а тільки сказано, що з боку домініканців представлено 
документи з 1503 по 1560 рік». Разом із тим, від уніатського священика 
Дмитрівської церкви судом умисно було відібрано усі його документи «для 
знищення слідів церковного маєтку». Таким чином, луцький протоієрей 
був переконаний, що домініканці зобов’язані повернути православному 
відомству Коршовець із отриманими за усі роки прибутками, а також 
і начиння Дмитрівського храму та «належно влаштувати усю церкву 
приведенням її у повне благоліпство, оскільки через їх протизаконні дії 
церква ця позбавилась його». Завершуючи рапорт, Метельский зауважував, 
що у 1775 році, коли суд прийняв рішення на користь Дмитрівської 
церкви, Луцькою уніатською єпархією керував «істинний пастир» єпископ 
Сильвестр Рудницький, а ось у 1777 році єпархію очолював уже Кипріан 
Стецький, «який із католиків умисне перейшов в унію для перетворення 
церков у католицькі костели». У цей час священику Дмитрівської церкви 
Феодосію Бродовичу, як він нібито сам писав, було обіцяно домініканцями 
500 червінців за те, що він віддасть усі фундушеві документи 2.

Отримавши вищезазначений рапорт протоієрея Сидора 
Метельського, Волинська духовна консисторія одразу звернулася у 
Волинське губернське правління, звідки 11 липня відповіли, що духовне 
відомство, якщо воно претендує на повернення власності, має розпочати 
позов. Таку ж відповідь ця установа дала на повторне звернення консисторії. 
У зв’язку із цим остання 30 листопада 1840 року направила відповідне 
клопотання у Луцький повітовий суд 3. 

Прийнявши справу до розгляду, 30 грудня суд звернувся до протоієрея 
Метельського, щоб той надав туди перераховані у його рапорті документи 
4, але у листі від 4 лютого 1841 року священик повідомив, що консисторією 
йому було наказано представити тільки завірені копії та переклади доку-
ментів, а оригінали пред’явити особисто під час розгляду справи у суді. 
Водночас він просив, щоб у домініканців теж були затребувані наявні у 
них папери 5. 
2 Державний архів Волинської області (далі – ДАВО). Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 9-16.
3 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 7.
4 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 17.
5 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 18.
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Духовним депутатом для судового процесу Луцьке духовне правління 
вирішило призначити його голову – самого Метельського 6, котрий найкра-
ще орієнтувався у справі. Однак, незабаром із Волинської духовної консисторії 
надійшло зауваження, що протоієрей не може бути духовним депутатом, 
оскільки бо він цю справу завів. З цієї причини новим духовним депутатом було 
вирішено призначити члена духовного правління священика Башуцького 7. 

Розгляд матеріалів справи у суді затягувався через те, що ніяких 
документів не надходило від Луцького домініканського монастиря. Через 
це 14 жовтня 1841 року Метельський просив суд, на підставі діючих 
законів, вирішити суперечку без їх врахування, тим більше, що істинних 
документів у домініканців, на переконання повітового протоієрея, бути не 
могло. Священик звертав увагу і на те, що Дмитрівська церква – рідкісна у 
Луцьку пам’ятка давнини, пов’язана із «Височайшою Фамілією Древнього 
Царюючого Роду», адже храм було побудовано у 1103 році князем 
Мстиславом Великим Мономаховичем. Метельський повідомляв, що ця 
обставина змушує його, для негайної реставрації церкви, звернутися до 
самого імператора із проханням повернути їй село Коршовець 8. 

Майже одночасно із листом протоієрея, із канцелярії домініканської 
обителі надійшов підписаний її настоятелем Остапковичем лист, яким 
було надано переклади документів. Разом із тим, настоятель зазначав, що 
Коршовець безумовно і спокійно належав домініканцям понад 200 років, і 
зауважував, що за переклад паперів монастирем було потрачено 15 рублів, 
тому усі ці документи повернуть їм назад і витрати компенсують 9. 

Надіслані домініканцями документи, яких виявилося досить багато, 
суд дозволив вивчити Метельському. Після їх аналізу священик вказав, 
що у двох із них йдеться про віднайдення луцькими домініканцями дуже 
важливих у справі документів із Метричного архіву Великого Князівства 
Литовського, однак самі ці документи тут відсутні. Через це отець 
Сидір просив суд зобов’язати католицьких ченців надати документи 
на приналежність домініканцю Іполиту Гулевичу села Коршівець та 
Дмитрівської церкви, а його, Метельського – допустити їх прочитати 10.

6 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 54.
7 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 58.
8 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 145.
9 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 62.
10 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 146.
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На початку 1842 року протоієрей Сидір Метельский надав у суд виготовлені 

ним завірені копії ще чотирьох документів XVI–XVIII століття, що мали посилити 
право Православної Церкви на Коршівець. Йшлося про випис заміни Дем’янова 
на Коршовець князем Федором Чарторийським, випис замінного акту князя 
єпископу Кирилу та декрету іншого єпископа Журавницького про повернення 
Коршовця Дмитрівській церкві, випис протесту настоятеля Дмитрівської церкви 
протоієрея Савича на свавільне відторгнення від цього храму Коршовця та випис 
«презенти» Сигізмунда І Андрію Шарапаші до Дмитрівської церкви. Разом із 
цим священик вкотре звертав увагу на те, що домініканці вперто не бажають до 
уже наданих ними документів додавати інші, що залишає справу у зволіканні 
«через видумування, не дозволене законом». Протоієрей просив допустити його 
вчинення заперечення проти наявних документів, а «представлені після цього з 
тієї сторони документи вважати видуманими і підробленими» 11. Слід зауважи-
ти, що 29 квітня 1842 року настоятель домініканського монастиря визнав, що крім 
надісланих у жовтні минулого року, інших документів на фундуші Дмитрівської 
церкви у них нема 12. 

Тим часом, по височайшому указу, володіння Луцького доміні канського 
монастиря, у тому числі й село Коршовець, були передані у казну. Таким 
чином, справа набувала інших обрисів, адже відтепер тяжба відбувалася між 
державою та духовною установою православного відомства. Звертаючи увагу 
на цю обставину, Волинська палата гражданських справ 4 листопада 1842 
року наказала Луцькому повітовому суду вирішити вказану справу якомога 
швидше 13. Про майбутню ухвалу суду 20 листопада просило повідомити 
Російське окружне управління державного майна 14. Така ж вказівка неза-
баром надійшла і з канцелярії Волинського гражданського губернатора 15.

14 грудня 1842 року Луцький повітовий суд, розглянувши справу, взяв 
до уваги право земської давності, згідно якого, оскільки домініканці без-
заперечно володіли Коршовцем понад 60 років, претензії Православної 
Церкви на повернення церковного начиння, дзвонів, фундушів та іншого 
було визнано безпідставними 16. 

11 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 150.
12 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 165.
13 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 166.
14 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 168.
15 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 169.
16 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 208.
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Ухваливши рішення у справі, 4 січня 1843 року суд передав його на 
ревізію у Волинську палату гражданських справ, яка 29 січня повернула 
справу назад для доповнення 17. У липні свій висновок у справі дав Луць-
кий повітовий стряпчий, на думку якого заведений духовенством позов 
варто було вважати безпідставним, оскільки римо-католицьке духовен-
ство володіло Коршовцем протягом тривалого часу. На підставі земської 
давності село мало вважатися закріпленим за казною, до котрої перейшли 
маєтності домініканського монастиря 18. 

Переглянувши справу 9 серпня 1843 року, суд, взявши до уваги й 
думку стряпчого, залишив попереднє рішення у силі. Духовний депутат 
священик Іоанн Башуцький із рішенням суду про справедливість володіння 
домініканцями Коршівця не погодився. Тим більше він не міг визнати право 
католиків на начиння Дмитрівського храму, який ніколи їм не належав. 
Священик звертав увагу на те. що домініканці навіть не претендували 
на храм, а лише пограбували його скарби та майно в особисту, а не у 
церковну користь. «Між тим, – писав отець Іоанн, – Луцький повітовий 
суд пропустивши все це повз увагу і залишивши церкву у Православ’ї, 
позбавлену благоліпності, без фундуша, на остаточне її розорення, без 
усякої законної підстави відсудив від неї і священні предмети» 19.

Отримавши документи знову, гражданська палата зайнялася новим 
перекладом і засвідченням польських документів 20. У листопаді 1843 року па-
лата наказала Луцькому міському поліцмейстеру потурбуватися про те, щоб 
протоієрей Сидір Метельський з’явився для звершення рукоприкладства. 
Однак, священик 4 грудня письмово звернувся у цю установу, пояснивши, що 
село Коршовець, двір у Луцьку та захоплене начиння – власність Церкви, а 
не його особиста, а отже вона має захищатися на праві казенної. Протоієрей 
нагадував, що документи давно переведені і не зрозуміло, нащо це робити 
ще раз, як не зрозуміло й те, чому його викликають для рукоприкладства по-
вторно 21. У лютому 1844 року те ж саме у Волинську палату гражданського 
суду писала й Волинська духовна консисторія 22.

17 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 172.
18 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 193.
19 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 224.
20 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 235.
21 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 241.
22 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 245.
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Палата розглянула справу 5 червня 1844 року, вирішивши, що закон 

про десятилітню давність, надані настоятелем Луцького домініканського 
монастиря документи та відгук стряпчого є достатнім захистом казенного 
майна 23. Відомо, що справа на цьому не завершилася, але дійшла й до 
Сенату. Вивчивши її обставини, обер-прокурор Синоду та міністр держав-
ного майна погодилися із рішеннями волинських судових інстанцій, про 
що Волинське губернське правління повідомляло 13 вересня 1846 року 24. 

Листування у справі продовжувалося ще два роки, протягом яких від 
протоієрея Сидора Метельського вимагалася розписка про ознайомлення 
із вироком, хоча той стверджував, що уже її давав 25.

Отже, не зважаючи на підтримку імперською владою Православної 
Церкви, остання, у цей час, не завжди могла розраховувати на підтримку 
держави у своїй боротьбі за повернення законної власності, втраченої за 
часи польського панування. Однією із найбільших перешкод для цього 
стало так зване право земської давності, що широко практикувалося у 
Російській імперії. Дослідження ряду подібних судових справ переконує, 
що саме через цю діючу законодавчу норму Православна Церква у 
Російській імперії втратила право на повернення найбільшої кількості 
земельних ділянок, котрі беззаперечно належали їй ще у доуніатські часи. 

Резюме
У матеріалі йдеться про спроби православного духовенства міста 

Луцька відсудити у місцевого Домініканського монастиря села Коршовця, 
котре здавна належало до втраченої Дмитрівської церкви міста Луцька. 
Заведена з цього приводу судова справа містить копії унікальних древніх 
документів. Підсумки слідства ілюструють роль у російському судочинстві 
права давності, через котре Православна Церква так і не зуміла повернути 
собі чимало своїх законних володінь. 

Ключові слова: Коршовець, Домініканський монастир, Дмитрівська 
церква, протоієрей Сидір Метельський, земська давність, суд.

23 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 255.
24 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 282.
25 ДАВО. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 393. Арк. 303.
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Summary
The article is about attempts of  the Orthodox clergy of the city of 

Lutsk to adjudge  the village of Korsovtsy possessed by the local Dominican 
monastery  , which had long belonged to the lost Dmitry Church in the city 
of Lutsk. The  filed case in this regard, contains copies of unique ancient 
documents. The results of the adjudge  illustrate the role of the law of limitation 
in the Russian legal system, due to which the Orthodox Church has not managed 
to give back many of its legitimate possessions.

Key words: Korshovets, Dominican monastery, Dmitry church, arch-
priest  Sidir Metelsky, territorial limitation, prescription, court.
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Ферков Оксана, 

Ужгород 

Особливості процесу конфесіоналізації в північно-східній Угорщині 
в ранномодерну добу

Період середини XVI – кінець XVIII ст. є складним як у плані політичних 
процесів, економічного розвитку і особливо духовно-культурного життя 
для усієї Центрально-Східної Європи, у тому числі і Північно-Східного 
регіону Угорського королівства. 

Духовно-культурний простір ранньомодерного часу відзначається 
рядом рис, часто суперечливих, а часто взаємодоповнюючих. Духовне 
життя стало багатогранним і різнобарвним. Коли раз у раз мова іде про 
своєрідність культури, етнічної-конфесійної ідентичності, світогляду 
мешканців сучасного Закарпаття і прилеглих районів Словаччини, 
Угорщини, Румунії, то маємо розуміти, що на формування такої 
специфічної картини мали неабиякий вплив процеси реформації, 
католицького оновлення і в цілому конфесіоналізації. 

Проблематика конфесіоналізації залишається актуальною в історіо-
графії до сьогодні. Не вщухають дискусії стосовно оцінок процесу 
реформації та контрреформації, наслідків та звичайно доречності 
застосування того чи іншого терміну. Увагу дослідників привертають також 
регіональні особливості процесів духовного оновлення раннього нового часу. 

У запропонованому формулюванні проблема не висвітлювалася 
вітчизняними істориками. Окремі події та епізоди Реформації-контр-
реформації Північно-Східної Угорщини простежували або згадували 
у краєзнавчих працях М.Лучкай1, Т.Легоцький2, А.Годинка3, К.Мей-

1 Лучкай М. Історія карпатських русинів церковна і світська (давня і нова аж по наш час). У 6 т. / 
М.Лучкай. – Ужгород: Ужгородський держ. Університет, 1999. – Т.2. 
2 Lehoczky Tivadar. A beregmegyei görögszertartásu katolikus lelkészségek története a XIX.század végéig. – 
Munkács, 1904. – 169 p.; Lehoczky Tivadar. Beregvármegye monographiája. – Ungvár, 1881. – 1 köt. – 472 p.; 2 
köt. – 501 p.; 1882. – 3 köt. – 860 p.; Lehoczky Tivadar. Munkács város új monografiája. – Munkács, 1907. – 327p.
3 Hodinka Antal. A munkácsi görögkatolikus püspökség története. – Bp.: MTA, 1909. – VIII+856 p.
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сарош4, В.Гаджега5, Д.Данилюк6, С.Федака7 та інші. Відсутній також 
історіографічний огляд існуючих зарубіжних, зокрема угорськомовних 
праць з цієї проблематики. Отож, комплексне дослідження процесу 
конфесіоналізації Північно-Східної Угорщини, особливо протестантської 
має важливе наукове значення. 

Запропонованою статтею хочемо зосередити увагу на питаннях 
термінології, етапах і окремих особливостях конфесіоналізації Північно-
Східної Угорщини. 

Насамперед, слід розібратися у термінології. Історична наука у своєму 
розпорядженні має ряд понять і термінів, які пояснюють духовно-культурні 
події та процеси раннього нового часу. Серед них звичайно постають 
поняття «реформація», «контрреформація», «католицьке онов лення», 
«духовне оновлення», «конфесіоналізація», «релігійна конверсія» та інші.

В мережі Інтернет та більшості словників, терміном «реформація» 
позначають процеси / рух спрямований на реформування католицької 
церкви у XVI ст. у Західній та Центральній Європі. Реформація з латині 
перекладається як перетворення, виправлення8. Цікаво, що ані Лютер, 
ані  його сучасники не називали Реформацією Реформацію. Лютер 
«відродив Євангеліє», а послідовники «проголошували Євангеліє», їхнє 
життя було «життям за Євангелієм». «Євангеліє» у перекладі із грецької 
означає «щаслива звістка». Тільки через віру, без посередництва Церкви, 
завдяки Божого благодать можна досягти вічного життя – говорив Лютер. 
Крім цього вчення Лютер сформулював багато іншим положень, але ж 
практично усі «реформатори» проповідували святе Євангеліє.

Отож сам термін «реформація» був застосований щодо процесу 
оновлення релігії, віри і Церкви значно пізніше. 

Контрреформація – рух на приборкання реформації, розпочатий 
католицькою церквою. Метою було перешкоджання поширенню 
протестантських ідей, відновлення і зміцнення авторитету католицької 
церкви, оновлення її організаційної структури, тощо.  
4 Mészáros Károly. A magyarországi oroszok története. – Pest, 1850. – III+162p.; Mészáros Károly. Ungvár 
története a legrégibb időktől máig. – Pesten: Ráth Mór Könyvkereskedés, 1861. – 114 p.
5 Гаджега В. Вплив реформації на підкарпатських русинів // Зоря 1943, № 1-4.
6 Данилюк Д.Д. Історія Закарпаття: навчальний посібник з краєзнавства / Ред. Л.Ільченко. – 
Ужгород:Вид-во В.Падяка, 2013.
7Федака С. Ужгород крізь віки: нариси з історії Ужгорода. – Ужгород: Патент, 2010. 
8 https://r500.ua/reformatsiya-viniknennya-poshirennya-ta-naslidki/ 



355МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Рекатолизація – повернення до католицизму. 

Часто у загальному вживанні, та навіть у фаховій літературі, 
поняття «католицьке оновлення», «католицька реформа», «католицька 
реставрація» та «Контрреформація», вживаються паралельно для 
означення процесів того самого часового відрізку. Втім таке вживання 
термінів не завжди є прийнятним.

Термін «Контрреформація» вперше було вжито у 1776 р. юристом з 
Геттінгена, Путтером. Через століття, завдяки Моріцу Ріттеру, термін став 
загальновживаним для означення «силового повернення протестантських 
країн та підданих до католицької церкви». Негативне означення вказує на 
консервативну реакцію, спрямовану проти протестантизму.

Леопольд фон Ранке поширив термін на всю Європу. Після нього 
протестантські автори вживали термін у негативному означенні. У процесі 
контрреформації вбачали знищення здобутків реформації, повернення до 
стану пізнього середньовіччя9.

Дослідження руху релігійного оновлення підняло на поверхню різнобарв-
ність цього явища, процес більше був покликаний на внутрішнє оновлення ка-
толицької церкви, відновлення авторитету. Католицькі автори заперечували до-
речність вживання терміну «контрреформація». Отже, процес внутрішнього 
оновлення католицької церкви отримав назву «католицька реформа». Термін май-
же одностайно був прийнятий наукою. 

У середині ХХ ст. зроблено спробу примирення конфесійно-уперед-
жених напрямків. Вирішення суперечки вбачали у компромісній формі 
рівнозначного використання двох термінів. Отже, згідно з цим, боротьба з 
протестантизмом і внутрішнє оновлення церкви – невід’ємні компоненти 
одного явища10. Розроблений Хубертом Джедіном11 компро міс отримав 
швидке і загальне визнання. 

Петер Тушор зауважує, що «В Угорщині до нині пануючий компроміс 
Джедіна має однин недолік. А саме те, що коли об’єднуємо два недосконалі 
компоненти, то їхній синтез також буде недосконалим». Погоджуємося 
із твердженням, що поняття «контрреформація» є антиісторичним 
поняттям і насправді «узагальнює складову явища».
9 Tusor Péter. Felekezetszerveződés a kora újkorban  // Vigillia. 2008/1. – p. 12.
10 Tusor Péter. Felekezetszerveződés a kora újkorban // Vigillia. 2008/1. – p. 13.
11 Jedin Hubert. Katholische Reformation oder Gegenreformation. Ein Versuch zur Klärung der Begriffe nebst 
einer Jubiläumsbetrachtung über das Trienter Konzil. – Luzern 1946.
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Каталіна Петер вважає, що «контрреформація не тотожна із като-
лицьким оновленням. Оновлення походить із внутрішніх потреб вірників, 
доти контрреформація…зародилася задля знищення протес тантизму, 
тобто за зовнішнім імпульсом».

У науковій літературі все частіше зустрічаємо термін «католицизм 
раннього нового часу», який означає внутрішній розвиток церкви12. По-
няття, ніби парасоля, покриває своєрідний історичний розвиток XVI-XVII 
ст. у багатобарвному контексті. Консервативні і сучасні понятійні системи, 
для позначення релігійно-церковних процесів раннього нового часу, були 
піддані критиці у докторській дисертації Петера Тушора13.

Термін «конфесіоналізація» стосовно раннього нового часу означає 
формування конфесій, церковних організацій нового типу. Термін є новим. 
У 50-х рр. ХХ ст. зустрічається у працях Ернста Вальтера Цеедена14 (1916-
2011) поняття утворення або формування конфесій – Konfessionsbildung.         
У 1980-х рр. Хейнц Шіллінг та Вольфганг Райнхард зробили модель конфе-
сіоналізації загальним засобом дослідження раньомодерної Європи. Згід-
но авторів концепції «впродовж майже двохсотлітнього процесу конфесі-
оналізації, різні релігійні напрямки зміцнилися у плані догматики, права 
і витворили власне обличчя, форму існування у суспільстві, повсякденній 
культурі і ментальності… Всупереч попереднім уявленням, конфесії че-
рез своє формування і вплив на повсякдення, були рушієм європейської 
модернізації, прогресивних процесів…і в жодному разі не гальмівним 
чинником розвитку»15.

Парадигма конфесіоналізації може бути застосована і на прикладі 
угорської ранньомодерної історії, однак із своїми особливостями, дещо 
відмінними від німецького прикладу. Не будемо зупинятися на цій 
проблематиці. Докладно розглядають питання згадані вище П.Тушор та 

12 Tusor Péter. Felekezetszerveződés a kora újkorban // Vigillia. 2008/1. – p. 14.
13 Tusor Péter. A magyar egyházi elit és Róma kapcsolatának ismeretlen fejezetei (1607-1685). Dokroti érte-
kezés. ELTE, 2000. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: www.institutumfraknoi.hu/sites/default/files/
phd-dissertatio_tp.pd
14 Zeeden Ernst Walter. Konfessionsbildung: Studien zur Reformation, Gegenreformation und katholischen 
Reform (Tübinger Beiträge zur Geschichtsforschung, Spätmittelalter und früheNeuzeit, number 15.). – 
Stuttgart : Klett-Cotta.1985. – p. 391.
15 Forgó András, Guitman Barnabás, Tusor Péter. Katolikus konfesszionalizáció a kora újkori Magyarorszá-
gon. Digitális kiadási egyetemi tankönyv. – Piliscsaba, 2014. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://www.tk.pilisart.hu/bevezetes
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його колеги16. Підтримуємо доречність твердження дослідників про те, 
що застосовуючи модель конфесіоналізації, варто докорінно переглянути 
церковну, суспільну та духовно-культурну історію Угорщини XVI-XVII ст.17

Якщо процес конфесіоналізації датувати від початків реформації, то 
можна виділити наступні етапи: 

Перший етап – 1521-1540-і рр., ідеї реформації проникли з Буди до 
північноугорських шахтарських містечок і в околиці Кошиць. Заразила 
частину землевласників серед них Тамаша Надошді, Петера Петровича. 
Цей етап відзначився мирністю, несиловим характером.18 Перевагу мав 
лютеранський напрямок протестантизму. Вчення Лютера пропагувало 
насамперед чистоту віри, не зачіпало структури церкви. Трохи згодом 
на перших реформатських зібраннях (синодах) в Угорщині послідовники 
Лютера та Меланхтона висловлювалися про розрив з римо-католицькою 
церквою19. Не було загально прийнятого віровчення , не було сформова-
но релігійних общин «нового типу». Власне не відбулося зміну правовому 
статусі, управлінні общин та взаємовідносин із патронами. Влада визна-
чала правонаступність протестантських проповідників, адже зібрану де-
сятину передавали саме їм20. Як зауважив Калман Шоош «оновлення віри 
до кінця 30-х років укорінилося в окремих особа та в декількох містах, які 
мали високоосвічених і дієвих священиків»21. 

На початку 1540-х років до регіону Північно-Східної Угорщини 
проникає швейцарський напрямок реформації, зокрема популярності 
набувають вчення Ульріха Цвінглі та Генріха Буллінгера22. Швейцарська 

16 Forgó András, Guitman Barnabás, Tusor Péter. Katolikus konfesszionalizáció a kora újkori Magyarorszá-
gon. [Digitális kiadási egyetemi tankönyv]. – Piliscsaba, 2014. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 
http://www.tk.pilisart.hu/bevezetes ; Katolikus konfesszionalizáció a kora újkori Magyarországon. [Ed. Tusor 
Péter]. [Egyetemi jegyzet]. – Piliscsaba: PPKE, BTK, Történettudományi Intézet, 2008. – 157 p.; Tusor Péter. 
Katolikus konfesszionalizáció Magyarországon. Pázmány Péter. Egyetemi habilitáció tézisei. – Szeged, 2011. 
[Електронний ресурс]. − Режим доступу: www.institutumfraknoi.hu/sites/.../habilitatio-theses_tp.pdf 
17 Tusor Péter. Katolikus konfesszionalizáció Magyarországon. Pázmány Péter. Egyetemi habilitáció tézisei. – Sze-
ged, 2011. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: www.institutumfraknoi.hu/sites/.../habilitatio-theses_tp.pdf 
18 Péter Katalin. A reformáció Magyarországon // Péter Katalin. Papok és nemesek. Magyar müvelődéstörténeti 
tanulmányok a reformációval kezdődő másfél századból. – Budapest: Ráday gyüjtemény, 1995. – p. 17.
19 Szatmáry Béla. A Magyarországi Református Egyház szervezetének kialakulása és jelenlegi müködése, 
különös tekintettel az egyházi birtoklásra. PhD értekezés. – Sárospatak, 2004. – p. 76.
20 Szatmáry Béla. A Magyarországi Református Egyház szervezetének kialakulása és jelenlegi müködése... – p. 77.
21 Soós Kálmán. A reformáció terjedése és megszilárdulása a mai Kárpátalja területén (1517-1600) / Szerk. 
Csatáry György. – „RIK-U” Kiadó, Beregszász-Ungvár, 2017. – p. 36.
22 Bucsay Mihály. A protestantizmus története Magyarországon. 1521-1945. – Budapest: Gondolat, 1985. – p. 64.
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реформація вплинула виключно на теологічний бік духовного оновлення 
в Угорщині, суспільний господарський та розвиток докорінно відрізнявся 
від швейцарського.

Отже, кальвінізм розпочав свій «переможний шлях» в Угорщині 
тоді як більша частина країни прийняла вчення Лютера. Проповіді 
послідовників Кальвіна та інших швейцарських реформаторів викликали 
невдоволення серед лютеранів. 

Другий етап – 1550-х і до кінця 1570-х рр. Католицька церква опи-
нилася у позиції оборони супроти нової церкви, точніше двох напрямків 
протестантизму, які були на стадії організаційного оформлення окремих 
церков. Для цих двох десятиліть характерно гостре протистояння між 
лютеранами і кальвіністами.

У 1552 році Державні станові збори задля припинення релігійного 
розколу прияли рішення про вигнання з країни анабаптистів та 
кальвіністів23. Побідні рішення прийняті на лютеранських синодах 1552, 
1555 рр. деякі протестантські землевласники (лютерани), керуючись рі-
шеннями церковних синодів та Державних станових зборів вигнали з своїх 
володінь тих пасторів,  які симпатизували з кальвіністським вченням. У 
це протистояння включається радикальний напрямок протестантизму – 
антитрінітаризм. У нашому краї працював один з лідерів цього напрямку 
Лукач Егрі24 (в Ужгороді).

Сутички між напрямками протестантизму Угорщини відбувалися з таким 
відлунням, що стало очевидним протистояння в середині протестантського 
табору, очевидці саме у цьому вбачали найбільшу слабкість реформації 25.

Деякий час кальвіністи намагалися порозумітися з лютеранами, але 
безрезультатно. 

Осередком кальвінізму став Дебрецен. Володар міста Янош Терек у 1552 
р. силоміць увів лютеранське вчення , а через декілька років «змінив» свою 
прихильність на користь швейцарського протестантизму. Знаковою постаттю 
у середовищі проповідників-кальвіністів був Калманчехі Шанта Мартон26. 
23 Katolikus konfesszionalizáció a kora újkori Magyarországon. [Ed. Tusor Péter]. [Egyetemi jegyzet]. – Pi-
liscsaba: PPKE, BTK, Történettudományi Intézet, 2008. – р.40-41.
24 Szabó András. Egri Lukács „megtérése”. Az antitrinitarizmus Északkelet-Magyarországon 1565-1574. //  
Irodalomtörténeti Közlemények, 1984, 5-6.sz. – p. 543-558.
25 Péter Katalin. A reformáció Magyarországon. –  p. 19.
26 Fodor Gusztáv. Elfelejtett beregszászi református zsinatok // Hatodik Síp. – 1998. – № 4. – p. 31-36. [Електрон-
ний ресурс]. − Режим доступу: http://www.c3.hu/~hatodik_sip/98%20lapok/Irasok98/Tel98/HS98TEL-10.htm 
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У період між 1557 (об’єднаний синод Дебрецена і околиці Великого 

Вародина) та 1567 рр. (Дебреценський синод) сформувався найбільший за 
територією Затисянський Реформатський церковний округ, до якої увійшли 
14 єпархій, у тому числі Березька, Уґочанська і Марамороська. Реформатські 
общини Ужанського комітату входили до іншого церковного округу – 
Притисянського (організаційне оформлення відбулося значно пізніше)27. 

Осередком реформаційного руху нашого краю стало Берегово. У 1552 
році тут проходили два синоди, що мали вирішальний вплив на дальшу 
долю реформації регіону. На цих зібраннях протестантські проповідники 
висловилися про прийняття швейцарського віровчення28. 

Третій етап – з кінця 1570-і рр. – до 1610-х рр. Сформувалися 
протестантські церковні структури на більшій території Угорщини. 
Протестантизм здобув, але тільки тимчасову перемогу. До протестантизму 
приєдналося чимало сіл нашого краю з русинським населенням29. Цей 
процес був не добровільним, проходив під тиском землевласників, які вже 
були протестантами і звичайно, протестантизм таких общин був не три-
валим. Відомо, що на мукачівських володіннях князя Ракоці та гуменян-
сько-ужгородських володіннях Друґетів було декілька кальвіністських об-
щин. Русини не сприйняли (усвідомили) світоглядну суть кальвіністського 
віровчення і з наступом католицизму повернулися до православ’я. 

Четвертий етап – 1610-і – 1660-і рр. Початки активної рекатолизації. У 
Північно-Східній Угорщині поселяються єзуїти (Гуменне)30. Перша спроба 
унії православних з католицькою церквою у 1614 р. не мала успіху. Згодом 
у 1646 р. унію було проголошено. На цьому етапі контрреформація (река-
толизація) у нашому регіоні доволі поміркований характер31. 

27 Див про це докладніше: Dienes Dénes. A történeti Tiszáninneni Református Egyházkerület a 16. szá-
zadban. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.reformatus.hu/data/attachments/2017/11/15/
TIREK_tortenet_konyv_1-resz_Dienes_Denes_re.pdf ; Dienes Dénes. Az első püspökválasztás a tiszáninne-
ni református egyházkerületben // Fiatal egyháztörténészek irásai / Szerk. Fazekas Csaba. – Miskolc, 1999. 
[Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://mek.niif.hu/02000/02082/html/dienes.htm 
28 Fodor Gusztáv. Elfelejtett beregszászi református zsinatok // Hatodik Síp. – 1998. – № 4. – p. 31-36. [Електрон-
ний ресурс]. − Режим доступу: http://www.c3.hu/~hatodik_sip/98%20lapok/Irasok98/Tel98/HS98TEL-10.htm 
29 Janka György.: Az ezeréves egri egyházmegye és a görög katolikusok //  Athanasiana, 19 (2004). p.147.; 
Tusor Péter: Lippay György egri püspök (1637-1642) jelentése Felső-Magyarország vallási helyzetéről (Ar-
chivo Santacroce) //  Levéltári Közlemények, 73 (2002). – p. 199-241.
30 Molnár Antal, Lukács László. A homonnai jezsuita kollégium (1615-1619) // Molnár Antal. Lehetettlen 
küldetés ? Jezsuiták Erdélyben és Felső-Magyarországon a 16-17. században. – p.95-146.
31 Véghseő Tamás. Unió, integráció, modernizáció a Rómával való egység háttere a Munkácsi püspökségben 
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П’ятий етап – 1670 – друга половина 1700- і рр. Контрреформація 
набирає агресивного характеру після змови Вешшелені32. Завершення уній-
ного процесу в Мукачівській єпархії за єпископства Й. Де Камелліса. Від-
буваються відкриті переслідування реформатів у межах Егерської єпархії. 

Завершується процес уніатської конфесіоналізації у 1771 р. На цей 
час можемо говорити і про завершення конфесіоналізації протестантської 
та католицької. 25 жовтня 1781 р. імператор Йосип ІІ видає патент про 
релігійну толерантність.

Історичний розвиток, мультиетнічне і мультикультурне середовище 
комітатів Північно-Східної Угорщини рубежу середньовіччя та раннього 
нового часу визначили особливості процесу конфесіоналізації регіону. 
Поряд з угорцями, словаками у добу оновлення віри тут проживали 
православні русини і волохи. Угорське населення розділилося між трьома 
конфесіями: кальвіністською, лютеранською і оновленим католицизмом. 
Паралельно із католицьким оновленням у підгабсбурзькій частині 
Угорщини у північно-східній окраїні відбулася унія православної церкви 
з католицькою. В насідок цих процесів у Північній та Північно-Східній 
частині Угорщини, використовуючи термін застосований Іштваном Бічкеї, 
«сформувалася мультикультурна ідентичність»33, яка вченій мірі зберігаєть-
ся до сьогодні і робить сучасне Закарпаття таким цікавим і привабливим. 

Резюме
В статті зосереджено увагу на проблематиці процесу конфесіоналізації 

Північно-Східних комітатів ранньомодерної Угорщини, зокрема подано 
періодизацію. Автор зауважує, що не вщухають дискусії стосовно 
термінів і понять, які вживаються різними авторами стосовно Реформації-
Контрреформації. Слабка джерельна база не дозволяє у повній мірі 
з’ясувати особливості процесу конфесіоналізації. Ця проблема варта 

(17. Század közepe) // Athanasiana, 32 (2010). – p.10.; Véghseő Tamás. „...Mint igaz egyházi ember”.  A tör-
ténelmi Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése. Collectanea 
Athanasiana. –  Nyiregyháza: Szent Atanáz Kiadó, 2011. – 189 p.
32 Mihalik Béla Vilmos. Katolikus megújulás az ergi egyházmegyében (1649-1699) // Katolikus megújulás 
Északkelet-Magyarországon. Müvelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki megtelepedésének 
350. évfordulója alkalmából. Sárospatak, 2013. Október 3-4. – Sárospatak, 2014. – p.40-47.
33 Bitskey István. Az identitástudat formái a kora újkori Kárpát-medencében // Humanizmus, religio, identi-
tástudat. Tanulmányok a kora újkori müvelődéstörténetről / Szerk. I. Bitskey és L.Imre – Debrecen, 2007. – p. 
19.
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подальшого вивчення. Першочерговим залишається введення до наукового 
обігу архівних джерел та формування науково вивірених висновків. 

Ключові слова: Реформація, Контрреформація, католицьке 
оновлення, конфесіоналізація, Ужгородська унія, Північно-Східна 
Угорщина, угорськомовна історіографія

Summary
The article focuses on the problems of confessionalization in northeastern 

comitatuses of early modern Hungary, specifically periodization. The author 
states that there are no ending of discussions on the terms and concepts used by 
different authors in relation to Reformation –Counter-Reformation.  However, 
to the author’s best knowledge, very few publications can be found that ad-
dress the features of confessionalization in full measure. The aim of this paper 
is to continue the worth further studying of this question. The focus of recent 
research has been on the introduction of archival sources into the science and 
the formation of scientifically verified conclusions. 

Key words: Reformation, Counter Reformation, Catholic renewal, confes-
sionalization, Uzhgorod Union, Northeastern Hungary,   Hungarian historiog-
raphy.
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Фйольдварі Шандор, 
Будапешт

Сльози Божої Матері як жертви: політична теологія Богородиці 
у Візантії і східнослов’янських «Русях» в домонгольській епосі (у 

Київській і Суздальській Русі)

Місце і роль Богородиці серед інших репрезентацій Діви Марії.
З широкої теми репрезентації політичної теології Діви Марії в 

рамках цієї доповіді ми дозволимо обмежитися на дослідженні сліз 
Марії як ідеалізованих «воїнів Батьківщини». Серед різних атрибутів, 
наданих Діві Марії, переможцем стала ікона Богородиці на дверях храму 
в палаці Блахернай, оскільки її культ представляв собою свято влади 
держави. Різні атрибути, наприклад Hodēgetreia – «Шлях-покажчик», 
Theotokos – «Народження-Віддаючи Богові», її версія як Eleusa – «Мати 
Божа проявляє милосердя», Orans – «Пані знака», Dormition – Успіння 
Пресвятої Богородиці, «Марія, прийнята до неба з незаплямованим тілом» 
і т. д.1. Відповідно до благочестивої традиції, сльози Діви Марії врятували 
Константинополь від облоги аварів та їх варварських союзників у 626 р. Ця 
«чудесна подія» призвела до літературного топосу2. Подібні особливості 
були записані в східнослов’янських літописах, як чудотворна ікона Марії 
захищала Суздаль від ворогів, або за іншими версіями, на стінах з’явилася 
та сама Мати Божа і воювала проти ворогів – обидва варіанти доводять до 
візантійської традиції, що починалася з поеми Григорія Пісідія, нижче про 
це скажемо детальніше. Ікона Богородиці у Володимирі, яка є символом 
і покровителем Росії, була створена у Візантії і подарована Києву. Після 
пограбування Києва Андрій Боголюбський забрав її в Суздаль в 1157 р., 

1 Lazareff, Viktor, Studies in the iconography of the Virgin, // The Art Bulletin, 20. 1938. – С. 26-65; також: 
Lazareff, Viktor, Studies in Byzantine Painting, London, Pindar Press, 1995. – С. 196-248. 
2 Barišič, F. Le siège de Constantinople par les Avars et les Slaves en 626 // Byzantion, 24 –Bruxelles (Брю-
сел, Бельгія), 1954. № 2, –С. 371395. електронний ресурс: http://www.jstor.org/stable/44161025 (доступ 
16-08-2016) — Острогорски, Георгиjе, Историjа Византиjе – Београд, 1959. –584 С. (Видано нове 
доповн. вид. Ostrogorsky, Georg, Byzantinische Geschichte  3241453  – München, 1965. – 569 с. Нами 
використано сербський оригінал, що зберігається у Національній бібліотеці Угорщині й показує 
оригінальні думки Острогорського; а всі сучасні переклади спираються на німецьке видання, яке 
корисне кількома новими примітками; – про облогу аварів – С. 117118. 
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пізніше вона потрапила до Володимира, а згодом до Москви3. Культ 
Марії потрапив на сприятливий слов’янський ґрунт, оскільки образ 
Землі-Матері (представлений богинею Мокош) сягає коріннями язич-
ницької слов’янської міфології4. Перехід від язичництва до християнства 
зовсім не був таким швидким і цілковитим, як про це говорять різні 
підручники та наукові праці5. На нашу думку, російська «Родина Мать» 
походить із стародавньої міфології, зокрема балто-слов’янської та фіно-
угорської. Адже на етногенез російського народу й частково і всіх інших 
східнослов’янських народів значний вплив зробили угро-фінські народи. 
Український вчений Ткаченко, російські та західні фінно-угрознавці вже 
досліджували це питання6. Проблема походження «Батьківщини Матері» 
є предметом майбутніх досліджень. Однак, можемо констатувати вже 
тепер, що християнські, візантійські впливи мали велике значення. Слід 
мати на увазі, що у плані методології варто застосувати метод культурної 
інтерференції. В сучасній культурології багато уваги звертається до 
інтерференції різночасових культур в епоху глобалізації, але в історичних 
науках майже нічого7. Своєрідна глобалізація відбулася вже на початку 
еллінізму, коли Олександр Македонський підкорив близькосхідні землі. 
3 Teterjanikov, Natalia, The Role of the Devotional Image in the Religious Life of Pre-Mongol Rus // Christianity 
and  the  arts  in  Russia, ред. Blumfield, W.C.; Velimirovic, M.M. – New York, Melbourne, 1991. –С. 30-45. 
4 Коли я відвідував кладовище героїв у Ризі, то побачив там грандіозну «Батьківщину Матір» і 
сказав – «ось радянський вплив» – мої латвійські колеги-філологи заперечували, доводячи, що Мати 
це балтійський стародавній мотив у міфології, бо «Батьківщина» походить із чоловічої сфери як 
російське слово «отечество», а балтійські назви (литов. tėvynė, латв. tēvija) посилаються до жіночої 
сфери людського життя. Однак. це лише частково вірно. Щодо жіночих явищ в слов’янської міфології, 
деякі праці і багато досліджень посвятили цьому В.В. Іванов і В.И. Топоров.
5 Спрощення напр. Априско, П.П. История русской философии – М. 2001 розділ II глава 2 «Приняття 
хритиянства»
6 Досить досліджені тільки дві особи: Макошь – богиня родючості і врожаю; Лада – покровителька 
польових робіт; подив. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси –М., 1988. –783 С, особливо С. 236-251. 
— Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. –М., 1981. –607 С. (2-е вид. М. 1997) — Іванов, Вяч. Вс., 
Топоров. В. Н. К реконструкции Мокоши как женского персонажа в славянской версии основного 
мифа // Балто-славянские исследования том на 1982 –М., 1983 –С. 175-197. 
7 Культурна інтерференція спостерігається з погляду міжкультурної комунікації як лингвокультурна 
інтерференція. Гришаева Л. И., Цурикова Л. В. Стратегии успеха и факторы риска в межкультурной 
коммуникации. –Воронеж, 2005. –391 С. – Фйольдварі, Ш. Міжкультурні діалоги в дипломатії Св. 
Папи Іоанна Павла ІІ // Міждисциплінарні  гуманітарні  студії, випуск 4 –Київ, 2018 (готується до 
друку) — Földvári, S. The Bridgemaking Activity Of Pope John Paul II (Saint) As Cases Of Intercultural 
Dialogue In Diplomacy // Teksto  slėpiniai – Text Mysteries, том 18 – Vilnius [ Вільнюс, Літва ], 2016, 
DOI: 10.15823/ts.2016.4 – C. 57-75, електроний ресурс: http://tekstoslepiniai.leu.lt/index.php/TS/article/
view/34/33 (доступ 11-6-2017) 
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Згодом в епоху еллінізму заперечувався дуалізм повсякденного життя, в 
містах еллінського типу населення розмовляло на семітських мовах (і ви-
користовувало давні звичаї), поки офіційна комунікація й торгівля з інши-
ми містами імперії відбувалася грецькою мовою «койне», і на цьому ґрун-
ті зародилися містерійні релігії8. В містеріях сформувалися культи. Культ 
Діви Марії також має синкретичне походження.   

Отже, в епоху Візантійської імперії на землях, що потрапили 
під її вплив також були мовно-культурні інтерференції, це стосується 
і християнізації слов’ян в цілому9. Нарешті, але не менш важливо, 
угорський культ Діви Марії, як Patrona Hungariae, можна розглядати як 
результат впливу Візантійської Богородиці, принаймні в певному аспекті. 
Візантійський вплив підкреслив і римо-католицькиий угорський історик 
Йожеф Тйорок10. Хоч він вказує на два можливі джерела: перше – Святий 
Стефан I наслідував Карла Великого, який проголосив «Марію Взяту до 
Неба» покровителькою свого престолу в м. Ахен (центр франковської ім-
перії). А другим джерелом може бути (більш ймовірним) те, що угорський 
Стефан I взяв приклад зі Сходу, бо покровителем імперії Карла Великого 
був ангел Св. Михаїл (а Марія тільки престолу), а ось покровителькою 
Константинополя була саме Богородиця. Римо-католицький священик і 
професор богослов’я хоч дуже обережно стверджує, що «рішення Стефана 
Святого було наслідком свідомого продуманого вибору, який мав декілька 
різних джерел» [підкреслення моє – Ш. Ф.]11. Отже, візантійський вплив 
культу Богородиці як покровительки Візантійської держави – міг бути 

8 Burkert, Walter, Babylon, Memphis, Persepolis: eastern contexts of Greek Culture –Cambridge, London, 2004 
–178 С. Він ж: La tradition orientale dans la culture grecque –Paris, 2001 –149 С. (Argô, том 1271-9536)
9 Obolensky, D. The  Byzantine  Commonwealth.  Eastern  Europe,  500 —  1453.  –London, 1971. –445 C. 
Доступне в Інтернеті рос-й переклад на багатьох сайтах, але ці некритичні тексти без оригінальних 
приміток: Оболенский, Д. Византийское содружество наций. Шесть византийских портретов. – Мо-
сква, 1998. – 655 с. Успенский Ф.И. История Византийской империи VI-IX вв. – Мосва, 1996. – 827 С. 
10 Török, József: Patrona Hungariae // Teológia, том 22. – Будапешт (Угорщина). – 1988. – 
№ 2. – С. 89-93 електронний ресурс: https://library.hungaricana.hu/hu/view/PazmanyHTK_
Teologia_1988/?pg=98&layout=s (доступ 21-02-2018) 
11 «…Fehérvárott …Boldogasszony monostora. Itt állt a ‘regni sedes principalis’, a király törvényhozó-ítélkező 
trónusa, ahogyan Nagy Károly trónszéke az aacheni palotatemplomban. S amint annak védnöke a Mennybe 
fölvett Mária volt, István is ezt választotta kiváltságos egyháza védnökének. Nem kizárt azonban, hogy erre 
keletről is vagy éppen keletről kapott indítást, mert a Keleti Birodalom és Konstantinápoly védelmezője 
az Istenszülő, ugyanakkor a Nyugati Birodalom patrociniuma Szent Mihály arkangyal volt. Szent István 
Mária-tisztelete több „információ” és tudatos választás eredményeként jött létre és természetes módon testesült 
bele az országot fölajánló gesztusba. Török, Patrona… –С. 91. [підкреслення моє – Ш.Ф.] 
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джерелом і в тому випадку, якщо деякі «західники-історики» намагаються 
применшити або заперечити візантійські корні угорського християнства й 
візантійський вплив на будівництво інститутів держави12. До цієї проблеми 
повертаємося наприкінці статті13. 

Жертви та сльози.
В історії, аж до нині, багато традицій здавалося, що образ (культ) 

мироточивої Марії, існує з того часу як Ефеський Собор у 431 році – за 
ефективної «підтримки» імператора, ухвалив визнати в Ісусі Христі єдність 
двох природ: божественної і людської та визнавав Пречисту Діву Марію 
Богородицею14. Відомо, що не всі східні церкви, наприклад несторіанці 
(послідовники Патріарха Несторія) визнають Діву Марію Богородицею15.

В сучасній релігійні практиці римо-католицької церкви поширюються 
12 Професор Тйорок (Török), сучасний шанований римо-католицький історик церкви на урочистому за-
сіданні з нагоди його 70-ти річчя у 2016 р, на моє запитання щодо візантійського походження рішення 
Святого Стефана про запропонування Угорщину під захист Марії Богородиці –  відповідав, що він «не 
читав ані джерел візантійських ані фахову літературу візантологів, тому він вивчався тільки біблей-
ську грецьку мову Нового Заповіту в межах семінарії ще богословської академії, але і це було йому 
досить багато на все життя й він досліджував тільки західне християнство» – якщо й такий фахівець 
визнає візантійські корні Св. Стефана I, то це безсуперечний факт, що Стефан I діяв і під візантійським 
і під західним впливам, а питання мається тільки в деталях. 
13 Щодо тих істориків у минулому, які оцінюють прийняття християнства в Угорщині як однозначне 
й абсолютне повертання до західного християнства, показуємо тут декілька тих, які займалися 
питанням присвячення Угорщини в покров Марії Богородиці – навіть і ті признають більший-менший 
візантійський вплив: Dümmerth, Dezső, Szent István országfelajánlása [ «присвячення держави зроблена 
Святим Стефаном» ] // Vigilia том 51 – Будапешт, Угорщина  1986. № 8. – С. 569575. електронний 
ресурс  http://epa.oszk.hu/02900/02970/00552/pdf/EPA02970_vigilia_1986_08_569-575.pdf (доступ 
21-02-2018) — Waczulik, Margit, Szűz Mária tisztelete kereszténységünk első századaiban [«поважання 
Діви Марії в перших століттях нашого християнства» ] Regnum  évkönyv, том 3 –Будапешт, 
Угорщина 1938 –С. 5974. електронний ресурс https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MTA_Regnum_1938-
1939/?pg=68&layout=s&query=Waczulik%20Margit%3A (доступ 21-02-2018) – Про тих, які з «візантій-
ського погляду» підходять до питання, йдеться наприкінці статті. 
14 «Council of Ephesus “effectively inaugurated official veneration of the Virgin Mary» Warner, Warner, 
M. Alone  of All  her  Sex  London, 1976 –400 С +40 карт, цитування – С. 65, нове видання – Oxford, 
20132, тут використане перше вид-е, електронний ресурс: https://openlibrary.org/books/OL23256622M/
Alone_of_all_her_sex (доступ 21-02-2018) —  Ramsay, William Mitchell, “The Worship of the Virgin Mary 
at Ephesus,” // він ж, Pauline  and Other  Studies  in Early Christian History–London, 1908–С. 125-160. 
електронний ресурс: https://archive.org/details/paulineotherstud00ramsrich також https://biblicalstudies.
org.uk/pdf/e-books/ramsay/pauline-studies/pauline_ramsay-14.pdf (доступ 21-02-2018) 
15 Щодо втрати Нестора й перемоги цариці Пулхерії, та догму про те, що Діва Марія є Богородиця, подив. 
Limberis, Vasiliki, Divine Heiress: The Virgin Mary and the Creation of Christian Constantinople, London–New 
York, 1994 –С. 201, розділ I, глава 3 «Theodosious, Pulcheria and the civic ceremonies» –С. 4761, переважно 
підглава «Pulcheria’s victory over Nestorius: the Theotokos dwells in Constantinople» –С. 5361. 
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примари про прояви мироточивої Марії, а внаслідок поширюються і 
спеціальні форми практики побожності, як розарій (чотки в західному 
християнстві) «Сліз Матері» і т. п.16. Автори «другорядної» католицької 
літератури намагаються пов’язати ці прояви з Ефеським Собором, але це 
немає прямолінійної традиції17. У науковому підході необхідно розділити 
традиції східних церков, в межах цих, традиції візантійського християнства, 
і, якщо можливо, виявити їх корінні причини в історії культури. Після 
Ефеського Собору у візантійському державному культі Богородиця 
стала символом державної влади, і на підставі цієї політичної культури 
проросла священна традиція, яка давала і  літературний топос, що сльози 
Марії є жертвою за захист Батьківщини. Цей топос пов’язаний з втечею 
з Візантії аварів у 626 р. Патріарх Сергій проносив ікону Богородиці по 
мурам міста, щоб пробудити сміливість і мужність населення. Перемога 
над варварами була оспівана в поемі Григорія Пісидія. Він писав про те, 
що сльози Богородиці «як воїни захищали місто»18. 

Актуальність теми в літературі.
Стосовно проблеми державного культу Діви Марії як Богородиці, 

нещодавно у Відні побачив світ збірник під заголовком Presbeia Thetokou – «пре-
сбея феотоку» давногрецька = presbeia, fem. ἡ πρεσβεία в однині означає також і 
«ранг, гідність, показність», а також як множина від presbeion neutr. τὸ πρεσβεῖον, 
подарунок в честь, привілей , перевага19. Це та інші видання репрезентують стан 
сучасних досліджень проблематики ролі культу Богородиці у державному житті. 
Корисною в цьому аспекті є праця Еффенбергера про корені культу Діви Марії в 
Єгипті. Наприклад, автор говорить про спеціальний тип ікони Galaktotrophuosa 
Галактотрофуса «Молоко-пітательніца (греч. Γαλακτοτροφούσα)» що 

16 Так зв. «Розарій Сльози Матері» був запроваджений у формі приватного звертання (молитов) до 
Богородиці виник у Бразилії монахинею Святою Амалією Агуірре. Щодо релігійного фольклору є 
багато матеріалу, але щодо традиції – нічого: http://santosesantasdedeus.blogspot.hu/p/santa-amalia-
aguirre-vidente-de-nossa.html  (доступ 21-02-2018) 
17 Ці підтверджується ані теологічною (богословською), ані фаховою літературою; добрий приклад 
спроби науковості Warner, Warner, M. The Significance of the Virgin of Knock //  Magill том 2 –Dublin 
(Ірландія) 1979 № 12 (вересень) –С. 3039. електронний ресурс: http://www.marinawarner.com/Magill.
pdf (доступ 21-02-2018) 
18 Bellum avaricum Georgii Pisides // Giorgio di Pisidia poemi, Edizione critica, traduzione e commento a 
cura di Agostino Pertusi. Ettal, Buch-Kunstverlag, 1959- [i.e. 1960] - (Studia patristica et Byzantina, том 7.) 
19 Presbeia  Theotokou:  The  Intercessory  Role  of  Mary  across  Times  and  Places  in  Byzantium  (4th–9th 
Century), ред. Peltomaa, Leena Mari; Külzer, Andreas; Allen, Pauline –Wien, 2015. – 274 с. 
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походить саме з Єгипту20. Сама ікона походить з єгипетської релігії, але це 
питання вже виходить за межі тематики нашої праці21. Величезна монографія 
з проблематики вийшла під пера американської дослідниці болгарського 
походження Біссери Пенчевой22. У 2010 році дослідження Пенчевої відзначено 
премією Американської Академії Досліджень Середньовіччя (the Medieval 
Academy of America) ім. Джона Ніколаса Брауна як «перша відмінна монографія 
середньовічної історії». Головна заслуга Пенчевой в тому, що вона повертає 
увагу на різні персонажі божественного світу, як Марію бо Христос, являться 
як різні ентіти, різні суб’єкти існування, коли вони репрезентуються різними 
типами візуальної репрезентації. Так роль у культі Марії як Годигітрії звичайно 
інша, як роль у культі Марії як Богородиці. Відповідно до Пенчевої, ці різні 
культи й різні свята зв’язуються з різними монастирями. Справа в тому, який 
монастир або держава організує процесію (одхід) в конкретне свято наприклад 
Богоматери-Годігітрія або Богородиці-Феотокос. Цьому повага до конкретного 
20 Effenberger, A. Maria als Vermittlerin und Fürbitterin Zum Marienbild in der spätantiken und frühbyzan-
tinischen Kunst Ägyptens // Presbeia Theotokou…, 2015. – С. 49-108. 
21 Щодо єгипетських коренів Богоматері, подив. Mathews, T, Muller, N. Isis and Mary in Early Icons // 
Images of the Mother of God: Perceptions of the Theotokos in Byzantium, ред. Vassilaki, Maria –Aldershot 
(Велика Британія), 2005 – С. 3-9. 
22 Pentcheva, B.V. Icons and Power: The Mother of God in Byzantium –Pennsylvania State University Press 
(США), 2006. – нове видання: op.cit. 20142; ми користувалися першим виданням. 
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типу ікони представляє конкретний сегмент політичної теології23. На фресці в 
соборі Ая Софія / Гаґія Софія в Константинополі, бачимо Константна Великого 
який запропонує місто Константинополь Марії Богоматері, а зліва Юліана, який 
кодифікував закони, як запропонує кодекс = збірник законів Марії Богоматері24. 

Предмет політичної теології це співвідношення між світською й 
святою сферами суспільства. Після того, як людський світ розділився на 
релігійну і профанну частини, і світська влада вже повинна, або намагається 
– або це тільки здається, діяти в межах релігійних форм. Наприклад, за 
словами Брехіера, у Візантії церемонії, свята, все життя імператорської 
влади відбувалося у межах «імператорської релігії», паралельно з 
церковною релігією25. Не будемо деталізувати опис політичної теологія 
та історіографію проблеми, бо це виходить за межі запропонованого 
читачу дослідження. На основі світової фахової літератури відзначимо, 
що класичний вчений у цій галузі Карл Шмідт займався богословською 
легітимністю правової системи, якщо політична система описується в 
правовій системі26. Із багатої теми державного культу Богоматері й «полі-
23 Про широку проблематику іконів і політичну владу писалося і раніше, до видання монографії 
Пенчевой, як Icon  and Word:  the  power  of  images  in  Byzantium:  Studies  presented  to  Robin Cormack, 
ред. Eastmond, A; Liz, J. – Aldershot (Вел. Брит.), 2003 – 302 с. – також в  рецензіях підкреслюєть-
ся, що «влада» іконів як політична влада в суспільстві – це новій і в сучасної науці актуальний під-
хід: Lymberopoulou A, Rezension von: Eastmond, Antony, James, Liz, Icon and word... // Jahrbuch der 
österreichischen Byzantinistik том 56 – Wien (Відень) 2006 – С. 363368. Shepard, J. Review of: Eastmond, 
Liz, Icon and word... // English Historical Review, том 119 – Oxford, 2004 № 484 –C. 1378-1380 
24 Фотокопія в книзі Пенчевой, Icon and Word… 2006 –C 29, картина № 21. Mango, C, Materials for the 
Study of the mosaics of St. Sophia in Istambul –Washington DC, 1962. 
25 Bréhier, Louis, Les institutions de l’empire byzantin – Paris, 1949 – С. 631 (2-е вид. 1970 –С. 636) – розділ 
II «Імператорська доктрина й офіційне життя імператора» переважно підглава 2 «літургія палацу» 
26 Політична теологія почалася з роботи Карла Шмитта в 1922 році, яку він пізніше доповнив: Schmitt, C. 
Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre uon der Souveriinitat, – Berlin, 1922. Ми використали англійський 
переклад: Schmitt, Carl, Political Theology, Four Chapters on the Concept of Sovereignty, перек. George Schwab 
– Chicago, 2005 – 70 с. електронний ресурс: http://www.antropologias.org/files/downloads/2012/03/Schmitt-
Political-Theology.pdf  також https://pdflibrary.files.wordpress.com/2008/02/schmitt_polittheology.pdf (доступ 
21012018). Його найвідоміший суперечник, Петерсон випускав свою «протипраця» через десятиріччя: 
Peterson, E. «Der» Monotheismus als politisches Problem: ein Beitrag zur Geschichte der politischen Theologie 
im Imperium Romanum. –Leipzig, 1935. –158 С. Видатні теологи й філософи (Конгар, Балтазар, та ін..) взяли 
участь в дискурсі, завдяки цього після півстолітньої перерви вийшов другий том: Schmitt, C. Politische 
Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie. – Berlin, 1970 – 98 с. – Милбанк, 
Джон, Политическая теология и новая наука политики // Логос том 67 2008 № 4 – С. 3354 електронний 
ресурс: http://www.intelros.ru/pdf/logos_04_2008/03.pdf (доступ 21012018) — Першин Ю.Ю. Политическая 
теология в топологии рационального дискурса // Личность. Культура. Общество, том 13 № 1 (61-62), 2011. 
–С. 246-252. електронний ресурс: http://sociokosmos.ru/cicero/21_political_theology.pdf (доступ 21012018) – 
Jokubaitis, L. Carlo Schmitto politinės teologijos statuso problema // Problemos, № 83 –Vilniaus Universiteto 
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тичної теології» нас цікавить спеціальний культ Богородиці, який пов’я-
зується з роллю палацу Блахернай. Ікона Феотокос Богородиці виніс на 
воротах палацу Блахернай, а вона врятувала Візантію від облоги аварів. 
Потім ця Богородиця «переїхала» до Київської Русі, як культ покрови-
тельки держави. Ми не знаємо про оригінальну ікону палацу Блахернай в 
Константинополі, але знаємо, що в ІХ ст. була створена ікона Богоматері 
Феотокос, яку подарували до Київської Русі. Згодом ця ікона переїхала до 
Суздаля, потім до Володимира, і нарешті до Московського Князівства.  

Пенчева звертає увагу на те, що особи божественного світу, як Марія 
або сам Христос, виступають як різні суб’єкти, коли вони представлені 
різними, але пов’язаними традицією, уявленнями. Роль культу подібним 
чином не є такою ж, якщо «Довідник» Ходигетрія-Марія грає централь-
ну роль, або якщо Богородиця–Марія; та ж сама свята особа репрезентує 
інше значення, в іншим типом її ікони. Їх шаноблива форма пов’язана з 
тим чи іншим святом з дуже земних причин – яке свято влаштоване тим 
чи іншим монастирем або державною церквою, організовуючи процесії27. 
Оскільки її рецензенти також це підкреслюють, що робота показує поход-
ження «світського» культу Марії, як грецька Тихе замінюється на печатках 
і монетах Марією, і з’являється Діва Богоматір як Цариця Неба, яка га-
рантує імператорську владу, і вона захищає той божественний порядок, 
у якому світовим губернатором вважається імператор28. Так інтерпретує 
Пенчева текст гімну Акафіста, що дістав канонічну форму в VII столітті й 
в тексті Акафіста являється Богородиця як символ і покровителька влади 
та порядку29. 

Filosofijos Fakultetas (Вільнюс), 2013 – С. 99-110 http://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1775/1048 
(доступ 21012018) — Щодо застосування метода полит-ї теолї до Середньовіччя: Gray, P.W. Political 
Theology and the Theology of Politics: Carl Schmitt and Medieval Christian Political Thought // Humanitas, том 
20 № 12 –Bowie (Maryland, USA) 2007 –С. 175200 електронний ресурс: http://www.nhinet.org/gray20-1.pdf 
(доступ 21012018) — Geréby, Gy. Political Theology versus Theological Politics: Erik Peterson and Carl Schmitt 
// New German Critique, № 105 –Duke Univ. Press (США) 2008 – C. 7-33 електронний ресурс: https://www.
jstor.org/stable/pdf/27669242.pdf також http://www.academia.edu/472916/ (доступ 21012018). Він же, Carl 
Schmitt and Erik Peterson on the Problem of Political Theology // M (ed.): Monotheistic Kingship: The Medieval 
Variants, ред. Al-Azmeh, Aziz –Bak, János Budapest (Будапешт, Угорщина): CEU Press, 2005 –С. 31-61. той 
самий текст з поправками. 
27 Pentcheva, цитована праця, 2006 –C. 109-163.
28 З рецензій підкреслюється Bacchi, M. Review of Pentcheva, Icons and Power… // Studies in Iconography, 
том 30 –Princeton Univ. (США) 2009 –C 222227 електронний ресурс: http://www.jstor.org/stable/23924346 
(доступ 13052015) тому він оголошує ті назори Пенчевої, який ми інтерпретуємо. 
29 «The Akathistos as an imperial vision of Mary» Pentcheva, Icons and Power… 2006, – С. 12-16.
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Різні аспекти Марії та їх прояви в іконах. 
Про Діву Марію до нас дійшло обмаль канонізованих у християнстві 

текстів30. Відомості про народження та походження Марії, про її дитин-
ство та знання про предків (дідуся Йоахіма та бабусю Анну) збереглися 
переважно в апокрифічних текстах або в усній традиції31. Перевагу має 
протоєвангеліє Якова, що і називається Євангеліє дитинства Марії32. Воно 
впливало на візантійську гомілетичну літературу та на тексти Йоанна Да-
маскина й Андрія Критського33. Щодо «інших» Марій, то є такі, що з’явля-
ються в Євангеліях але відрізняються від Діви Марії Матери Божої. Вони 
теж впливали на традиції й культи, і в фаховій літературі здається мож-
ливим відрізняти їх вплив34. Ось інше, переважаючий в православному 
християнстві аспект Марії, що доводиться до апокрифічних (а не до «офі-
ційних») Євангелій, таким чином доказую значення традиції. В східному 
християнстві особливо є взяття Марії до неба з чистим, то є незіпсованим 
тілом, це свято мається Успінням, греч. Κοίμησις (Koimēsis) лат. Dormitio. 
Джерелом цього свята є два варіанти латинського тексту Transitus Mariae 
A і Б, то є «Перехід Марії», були написані грецькою мовою. На думку Ті-

30 Щодо відомостей про Марію  з «офіційних» Євангелій, з багатим переглядом фахової літератури, 
подив. Agouridis, S. The Virgin Mary in the Texts of the Gospels // Images  of Mother  of God…, ред. 
Vassilaki, 2000, –59-68. 
31 Щодо «нового» в апокрифах про Марію, додаючи до канонізованих Євангелій, подив. 
Karavidopoulos, I. On the Information Concerning the Virgin Mary Contained in the Apocryphal Gospels 
// mages of Mother of God…, ред. Vassilaki, 2000 –C. 67-77 — Shoemaker, Shoemaker, S.J. Mary in 
Early Christian Apocrypha: Virgin Territory // Rediscovering the Apocryphal Continent: New Perspectives on 
Early Christian and Late Antique Apocryphal Texts and Traditions, ред. Burke, T, Piovanelli, P, Pettipiece, 
T. –Tübingen, 2015 –С. 175-190; — монографія питання «Маріології» щодо апокрифів: Norelli, E. 
Marie des apocryphes: enquête sur la mère de Jésus dans le christianisme antique, –Geneve, 2009 –177 С. 
(Christianismes antiques, том 1.) — Спеціальний журнал, присвячений дослідженням апокрифічних 
текстів: Apocrypha: revue  internationale des  littératures apocryphes, випускається з: l’Association pour 
l’Étude de la Littérature Apocryphe Chrétienne (AELAC) разом Société pour l’Etude de la Littérature 
Apocryphe Chrétienne (SELAC) –Turnhout (Франція), 1990 ISSN 1155-3316 
32 Критичне видання протоєвангеля Якова: Strycker, de, E. La forme la plus ancienne du Protoévangile 
de  Jacques:  recherches  sur  le  Papyrus  Bodmer  5:  avec  une  édition  critique  du  Texte  grec  et  une 
traduction annotée –Bruxelles, 1961 –480 С. (Subsidia hagiographica par Société des Bollandistes, том 33)
33 Cunningham, M.B. The Use of the Protoevangelium of James in Eighth-Century Homilies on the Mother 
of God // The Сult of the Mother of God in Byzantium: texts and images, Brubaker, L, Cunningham, M.B. 
–Farnham, Surrey, Ashgate, 2011. – С. 163-178.
34 Shoemaker, S. J, Rethinking the «Gnostic Mary»: Mary of Nazareth and Mary of Magdala in Early 
Christian Tradition // Journal of Early Christian Studies том 9 –Baltimore (MD, USA), 2001 № 4. – С. 555-
595. електроний ресурс: DOI: 10.1353/earl.2001.0061 (доступ 25072015) В цьому статті він підсумовує 
і свої ранішні праці й дає багатий прегляд фахлітератури. 
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шендорфа, доводилися що до нас дійшли тільки латинські переклади35. 
Цим підтверджується значення традиції як джерела божого одкровення, 
так підтримує і роль традиції, відрізняючи від протестантського сприй-
няття sola scriptura «тільки письма». Отже, в протестантській конфесії не 
визнається Успіння, тому і підтримується традицією (не тільки апокрифіч-
ними текстами Transitus A, B, але загальною традицією). Апокрифи писа-
лися і грузинською мовою, тобто не тільки грецька, але й інші мови були 
мовами «одкровення Божого». Хоч Церква не визнавала ці апокрифи, «не-
офіційні» мови одкровення Святого Духу, також впливали на культ Марії 
в ранньому християнстві, навіть рівнозначно з візантійськими грецькими 
текстами! Окремо слід звернути увагу на грузинські тексти щодо взяття 
Марії (Успіння)36. 

В іконі Успіня внизу завжди бачимо смерть Марії, вона спляча  але не 
мертва (вона не була грішною й цьому не помирає звичайною смертю), а 
вгорі бачимо Христа, який несе до неба свою Матір – як новонароджену 
дитину: це символізує, що Марія невинна як немовля, й також означає, 
що всі ми на Небі знову народжуємося, що смерть це надія на спасіння. 
Щодо Заходу, по перше Св. Ієронім писав про взяття Марії до неба як 
Maria Assumpta. Після нього тисячолітня традиція зберегла тезу про взят-
тя Марії до неба. Це зустрічається в літургічних писаннях37. Саме до Ієроні-
ма звертається папа Пій XII в середині ХХ ст., коли проголосив догму про 
взяття Марії до неба в апостольській конституції «Муніфіцентіссімус 

35 Критичне видання з апокрифічними текстами про «Успіння» Марії: Tischendorf, von, K. Apocalypses 
apocryphae  Mosis,  Esdrae,  Pauli,  Iohannis:  item  Mariae  dormitio,  additis  Evangeliorum  et  actuum 
Apocryphorum supplementis – Leipzig, 1851, 18762 –167 С. Репринтне видання –Hildesheim, 1966 –167 С. 
електронний ресурс щодо читання он-лайн: https://archive.org/details/apocalypsesapocr02tiscuoft та 
https://archive.org/details/apocalypsesapoc00perkgoog (доступ 21022018) електроний ресурс щодо ска-
чання: https://www.scribd.com/document/55861427/ (доступ 21022018) 
36 Esbroeck, van, M. Apocryphes géorgiens de la Dormition // Bollandiana том 91 – Leuven (Голландія) 1973 
–С. 55-75. Він ж, Aux origines de la Dormition de la Vierge. Études historiques sur les traditions orientales, 
Aldershot (Вел.Брит.), 1995 – 325 ч. (Variorum Collected Studies Series, том 472).
37 Напр. «Assumpta est Maria in coelo, gaudent angeli» в вечерні (Vesperas) в збірниці Балтазари 
Гайзерманна; з нотами подив. In Assumptione B. V. Mariae. In Utrisque Vesperis. [Hieronymus 
Lambardus] Assumpta est Maria [Hieronymus Lambardus] Maria virgo assumpta // Haisermann, Balthasar 
[Schreiber], 191 Sacred  songs, – манускрипт, Венеція, 1619. Bayerische Staatsbibliothek, München, 
№ 3191 електроний ресурс https://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer
=bsb00079002&pimage=235&v=100&nav=&l=de (доступ 21022018)
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Деус» (Munificentissimus Deus)38. 
Цитує також Іоанна Дамаски-
на39. Отже, папа посилається на 
отців церкви, для праць яких 
джерелом служила традиція, 
збережена в апокрифічних тек-
стах та у нехристиянських релі-
гіях40. Звертається Понтифік 
до константинопольського 
патріарха св. Германія (715-730), 
який підтримував шанування 
ікон і Богородиці у часи 
іконоборства імператора Леона 
(усунув патріарха в 730)41; до 
Ієрусалимського патріарха 
(+630) св. Модеста, який втікав 
від персидської армії у війні 
імператора Іраклія42; наводить 
чимало цитат з текстів західних 

38 Pius Episcopus Servus Servorum Dei, Constitutio Apostolica: Fidei Dogma Definitur Deiparam Virginem 
Mariam Corpore Et Anima Fuisse Ad Caelestem Gloriam Assumptam // Acta Apostolicae Sedis, том 42. (серія 
II / том 17) –Рим, 1950 № 15. (4 листопаду) – С. 753-773. http://www.vatican.va/archive/aas/documents/
AAS-42-1950-ocr.pdf (доступ 17062015); англійська офіційна версія: Apostolic Constitution Of Pope Pius 
XII: Munificentissimus Deus: Defining The Dogma Of The Assumption, http://w2.vatican.va/content/pius-
xii/en/apost_constitutions/documents/hf_p-xii_apc_19501101_munificentissimus-deus.pdf (доступ 17062015) 
39 «Oportebat eam, quae in partu illaesam servaverat virginitatem, suum corpus sine ulla corruptione etiam 
post mortem conservare…» ціт.праця –С. 761, в англійському офіційному ватиканському тексті «It 
was fitting that she, who had kept her virginity intact in childbirth, should keep her own body free from all 
corruption even after death…» цит.праця № 21. та в обидвох текстах примітка № 17. 
40 Взяття Марії до неба, то є Успення, в апокрифічних текстах : Shoemaker, S.J. Death and the maiden 
: the early history of the dormition and assumption apocrypha // Saint Vladimir’s theological quarterly том 
50 – Санк Петербург, 2006 –С. 59-97; щодо нехристиянських релігій, переважно містерій, як можливих 
джерел взяття Марії до неба: Shoemaker, S.J. From Mother of Mysteries to Mother of the Church: The 
Institutionalization of the Dormition // Apocrypha, том 22. –Turnhout (Франція), 2011 – С. 11-48 – моно-
графія теми: Shoemaker, S.J. Ancient traditions of the Virgin Mary’s dormition and assumption Oxford–New 
York, Oxford University Press, 2002.
41 Острогорски, Историjа… – С. 171 — папа Пій XII посилається до Св. Германія Munificentissimus 
Deus № 22. та примітка № 18 
42 Пій XII посилається до Св. Модеста Ієрусалимського: Munificentissimus Deus № 22 та примітка 
№ 19 
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авторів – отців римо-католицької Церкви, які говорять про взяття Марії 
до неба: Св. Альберт Великий, Св. Бонавентура, Св. Фома Аквінський, 
Св. Антоній з Падуа, Св. Альфонсо з Лігурії, неотоміст філософ Суарес, і 
попередника на святому престолу папи Пій IX з булли Інеффабіліс Деус43.  
Витоки шанування Марії як взятої до неба, у західному християнстві має 
безперечно східне походження. 

На завершення, можемо констатувати, що візантійське християнство 
мало значно більший вплив ніж збереглося в історичній традиції. Із 
закінченням доби королів Арпадовичів, нова династія Анжу намагалася 
зруйнувати візантійське християнство в Угорщині. Проблема варта 
дальшого дослідження. В межах цієї статті ми можемо констатувати, що 
джерелом запровадження королем св. Стефаном культу Богородиці – 
покровительки Угорщини була візантійська традиція. Потрібно провести 
детальне порівняння угорських джерел часів Св. Стефана стосовно ролі 
Богородиці у політичній теології Візантійської імперії. У візантології 
такий метод є доволі новим і ще не застосований до угорських джерел. До 
цієї проблематики  повертаємося у майбутніх дослідженнях. Завершуємо 
висновком, що сучасна візантійська церква визнає першого угорського 
короля «святим». Король Стефан Перший є спільним святим католицької  
і православної церкви44.  

Резюме
Дослідження культу Богоматері в ранній і середній добі історії 

Візантійської імперії зосереджується на ролі сліз Марії як на ідеалізованих 
«воїнах Батьківщини». Серед різних атрибутів, наданих Діві Марії, 
домінуючою стала ікона Богородиці на дверях храму палацу Блахернай, 
оскільки її культ представляв собою свято влади держави. Відповідно до 
благочестивої традиції, сльози Діви Марії врятували Константинополь 
від облоги аварів та їх варварських союзників у 626 р. Ця «чудесна подія» 
призвела до літературного топосу. Подібні особливості були записані в 

43 Pope BI. Pius IX Ineffabilis Deus: The Immaculate Conception – Ватікан, 1854 електроний ресурс http://
www.papalencyclicals.net/pius09/p9ineff.htm (доступ 21022018) 
44 20 серпня / 2 вересня 2000 р. Священний Синод Константинопольського Патріархату причислив 
до лику святих короля Стефана. В серпні 2007 р. ім’я святого Стефана Угорського було включено в 
святці Руської Православної Церкви // електроний ресурс http://www.pravoslavie.ru/31776.html (доступ 
21-02-2018)



374 Наукові записки БІНДЦ №5, 2018

східнослов’янських літописах. Ікона Богородиці у Володимирі, яка зараз 
є символом і покровителем Росії, була створена у Візантії і подарована 
Києву, а потім Андрій Боголюбський взяв її в Суздаль в 1157 р., пізніше 
ця ікона потрапила до Володимира, згодом до Москви. Угорський культ 
Діви Марії, як «Patrona Hungariae», можна розглядати як результат впливу 
культу візантійської Богородиці. 

Ключові слова: Богородиця, політична теологія, Візантія, угорський 
король Стефан I, Київська Русь. 

Summary
From the broad theme of representation of the political theology, let us 

limit within the framorks of this paper on the study of Mary’s tears as the 
idealized “soldiers of the Homeland”. According to the pious tradition, the 
tears of Virgin Mary saved Constantinople against the siege of Avars and their 
barbarian allies in 629, and this “event” resulted a literary topos. — Similar 
features were recorded in East Slavic chronicles, as a tearing icon of Mary 
defended Suzdaľ from enemies, or according to another versions, the same 
Mother of the God appeared on the walls, crying and her tears saved the state. 
The icon Theotokos of Vladimir, which is now the symbol and patron of Russia, 
was painted in Byzantium and donated to Kiev, and then Andrei Bogoljubsky 
took it to Suzdaľ in 1157, later this icon got to Vladimir, and last to Moscow. 
The cult of Mary developed on the prolific Slavic soil, too, since “the Mother 
of Homeland” had roots in the pagan Slavic mythology as well. — Last but 
not least, the Hungarian cult of Virgin Mary as Patrona Hungariae could be 
regarded as a result of impacts by the Byzantine Theotokos, at least in some 
aspect.  

Key words: Theotokos, Mother of Gof, Virgin Mary, political theology, 
Byzantium, Stefan I Hungarian, king; Kievan Rus, Avars.
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Ciołka Dariusz, prot., 

Kożuchów

Genocyd Galickich i Karpackich Rusinów w austro-węgierskim impe-
rium w XIX-XX ww.

Po synodzie zamojskim 1720 r. unicki Kościół w miejsce Kościoła 
prawosławnego staje się jedyną prawowitą Cerkwią greckiego obrządku w 
Rzeczypospolitej. 

Przed rozbiorami Rzeczypospolitej władza metropolity unickiego sięgała 
od Litwy i Bałtyki aż do Morza Czarnego. W tym czasie sama metropolitalna 
diecezja liczyła 2. tys. parafii1. W 1772 r. w zaborze austriackim znalazły się 
3432 parafie greckokatolickie i 50 bazyliańskich klasztorów2. Po śmierci Wołod-
kiewicza zmarłego w Humaniu w 1778 r. metropolitą kijowskim zostaje jego 
pomocnik z prawem następcy, Lew Ludwik Szeptycki biskup lwowski, halicki 
i kamieniecko-podolski. 

Od tego czasu sytuacja unitów zmieniać się będzie na niekorzyść. Jak się 
później okaże, śmierć metropolity Wołodkiewicza będzie początkiem procesu 
zanikania unickiej hierarchii i postępującej latynizacji i denacjonalizacji. 

Na początku XIX w. pozostało w Galicji 16 bazyliańskich monasterów, na 
Zakarpaciu 8 z istniejących wcześniej 14 monasterów. 

Łącznie w czasach austriackiego imperium  w Galicji i na Zakarpaciu w 
różnym czasie istniało sześć unickich diecezji, należących do galickiej metropolii 
utworzonej w 1807 r. z katedrą w Lwowie3. Lwów był  centrum administra-
cyjnym, kulturowym, społecznym i ekonomicznym całej Galicji. We Lwowie 
mieścił się ośrodek politycznego namiestnika, sejmu i politycznych władz.

Metropolitą nowoutworzonej metropolii zostaje biskup Angiełowicz4. Met-
ropolita otrzymuje wszystkie prawa metropolity kijewskiego na terytorium 
Galicji  i Chełmszczyzny oraz tytuł metropolity galickiego i biskupa lwowskiego. 
W 1848 r. ma miejsce w Europie, w tym i w Austrii, tak zwana Wiosna Ludów, 
skasowano wówczas pańszczyznę i ogłoszono konstytucje. Po tych wydarze-

1 A. G. Welykyj, OSBM, Dalle Gronach Dell’Ucraina Cristiana; Letture storiche Della radio Vatikana,, vol. 
VII; XVIII-XIX sec., Roma 1975, s. 42.
2 Z.  Dobrzyński, Prawosławni i Grekokatolicy w dawnej Polsce, cz. II, Warszawa 1992, s. 75.
3 A. G. Welykyj, OSBM, Dalle Gronache Dell’ucraina Cristiana…, vol. VII; XVIII-XIX sec., s. 29.
4 Z. Dobrzyński, Prawosławni i Grekokatolicy…, cz. II, s. 76-77
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niach założono we Lwowie Ruską Radę, która pod przewodnictwem biskupa 
Grzegorza Jachimowicza domagała się podziału Galicji na dwie części: zach-
odnią z Krakowem dla Polaków i wschodnią ze stolicą Lwowem dla Rusinów.               

W 1848 r. Rada Ruska na czele z Jachimowiczem wystosowała do cesar-
za wezwanie stwierdzające istnienie w Galicji osobnego narodu ruskiego w 
większości mieszkającego w Rosji. Z czasem kręgi naukowe Lwowa utworzyły 
towarzystwo Ruska Matycia. W 1848 r. rząd austriacki mianował metropolitę Mi-
chała Lewickiego prymasem Galicji, podnosząc tym samym rangę Cerkwi unick-
iej. W tym roku rozpoczął się także silny rozwój ruskiej świadomości w Galicji. 

Wiosna narodów trwała jednak niedługo, gdyż austriacki rząd w 1849 r. 
ograniczył rewolucyjne zrywy, skasował konstytucję i powrócił do absolutyzmu.

Uznając Rusinów za fabrykat reakcyjnego biurokratycznego stronnictwa 
polscy politycy uznają, iż z Rusinami paktów zawierać nie należy, narodu 
i języka ruskiego nie ma. Dążenie do odrębnej narodowości jest agitacją 
centralistyczną i moskiewską. Większość polską sejmu należy wykorzystać 
przy dziele organizacji kraju do zniweczenia owego dążenia5. 

Francuski racjonalizm i austriacki Józefinizm zaczynają być formami 
odniesienia do Cerkwi, jej wiary, normującym stosunki między państwem a Cerkwią.  

W 1848 r. Stadion namiestnik Galicji zamienił narodową nazwę dla 
Rusinów austriackich z ruskiej na ruteńską6. 

W następstwie zwycięstwa reakcji Austrii w 1851 r. Ruska Rada została 
rozwiązana. Część jej członków opowiedziało się za jednością ruskiego narodu, 
poprzez zwrócenie się do Rosji i starych ruskich tradycji. Przeciwnicy zaś tych 
wartości w 1885 r. stworzyli nową polityczną organizację Narodna Rada. 

W 1860 r. metropolitą Galickim zostaje Grzegorz Jachimowicz będący   od 
1848 r. także kierownikiem ruskich polityków i posłów do austriackiego sejmu, 
walczących o podział Galicji.

W 1863 r. austriacki rząd podjął decyzję nie korzystną co do propozycji 
Jachimowicza w sprawie podziału Galicji. Oddano ją z własnym sejmem w 
Lwowie pod władzę Polaków. Całą administrację przejęli również Polacy7. 

Zgodnie z uchwałą sejmu z 1866 r. wprowadzono z dniem 22 czerwca 
1867 r. ustawę językową na mocy, której język polski w szkołach otrzymał 

5 S. Kieniewicz, Galicja w dobie autonomicznej, Wrocław 1952, s. 85.
6 I. F. Lemkin, Istorija Lemkowyny, Junkers 1969, s. 122.
7 A. G. Welykyj, OSBM, Dalle Gronach Dell’ucraina Cristiana…, vol. VII; XVIII-XIX sec., s. 122.
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uprzywilejowaną pozycję. W myśl art. 5 ustawy, w szkołach średnich, w części 
lub w całości utrzymywanych z funduszy publicznych, językiem wykładowym 
pozostaje język polski. Język ruski pozostaje jako wykładowy do nauki języka 
ruskiego w czterech niższych klasach gimnazjum akademickiego we Lwowie8. 

W 1869 r. w 300 rocznicę unii lubelskiej oficjalnym językiem Galicji staje 
się język polski9. 

Bojąc się powrotu unitów do prawosławia, cesarz Franciszek Józef popiera 
łacińskie dążenia, wyrażając się jasno: Byłbym szczęśliwy, gdyby cała Galicja stała 
się rzymskokatolicka10.

W 1870 r. metropolitą galickim zostaje Józef Sembratowicz. Metropoli-
ta był pobożnym i oddanym pasterzem, troszcząc się o metropolię dokony-
wał wizytacji, zwracał uwagę księżom na edukację katechetyczną młodzieży. 
Zmartwiony potrzebami i patologią galicyjskich wiosek, w których największą 
plagą było pijaństwo, starał się walczyć z tym nałogiem. Znienawidzony przez 
polskie urzędy (spowodowane bankructwem karczm) był szykanowany  i 
oskarżany o rusyfikację. Nic więc dziwnego, iż dr. Okuniewski, narodowiec, 
wołał w sejmie: Iż nawet najlepsi zaczynają wątpić w możliwość pokojowego rozwoju 
ludu ruskiego w Austrii. Ludzie, którzy nie są rusofilami wołają; jeśli istotnie mamy 
utonąć, chcemy już raczej utonąć w morzu rosyjskim, niż w kałuży polskiej11.                         

Zasługi metropolity dla oświecenia oraz przywrócenia moralności 
zwłaszcza wsi galicyjskiej uderzyły, głównie pod względem ekonomicznym w 
polską szlachtę. Dlatego też szukała ona sposobu, aby zniszczyć metropolitę. 
W tym czasie, w kręgach metropolity było wielu duchownych występujących 
przeciwko narodowcom, noszących się z zamiarem powrotu do prawosławia. 

Tak więc w drugiej połowie XIX w. w Galicji istniały dwa nurty. Jeden z 
nich polegał na podkreślaniu odrębności Kościoła greckokatolickiego od pra-
wosławnego i łączności z Kościołem łacińskim, także poprzez formy zewnętrzne. 

Drugi nurt dążący do wyeliminowania z obrządku latynizmów, wiązał się 
z ruchem staroruskim, zmierzającym do połączenia z prawosławiem. 

Dzięki drugiemu nurtowi w Galicji dochodzi do staroruskiego odrodzenia 
narodowego. Metropolita Józef Sembratowicz uznany winnym zaistniałej sytu-
acji, dzięki zabiegom urzędu austriackiego, zostaje w 1882 r. usunięty przez pa-
8  Zob. szerzej, S. Kieniewicz, Galicja w dobie autonomicznej…, s. 104-105.
9 F. Swistun, O. A. Markow, Prykarpatskaja Ruś pod władieniem Austrii, Trumbull 1970, s. 287.
10 W. Osadczy,  Kościół i Cerkiew na wspólnej drodze Concordia 1863, Lublin 1999 , s. 52.
11 S. Kieniewicz, Galicja w dobie autonomicznej…, s. 43, 320.
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pieża z urzędu. Po złożeniu urzędu przebywał w Rzymie, gdzie zmarł w 1886 r.12. 
Wraz z odejściem metropolity Józefa Sembratowicza kończy się era met-

ropolitów unickich, broniących ruskiego pochodzenia galicyjskiego ludu13.     
Zaplanowana Galicka Golgota spotkała jednak  przeciwników wiernych 

grecko-ruskiej duchowej kulturze, którzy stanęli w obronie zmieniających się 
obrzędów, nabożeństw, cerkiewnej architektury, ikonografii, cerkiewnego 
śpiewu, języka. Rozpoczyna się akces do prawosławia. 

W 1881 r. złożono w Zbarażu deklarację powrotu, podpisaną przez 150 
osób. Treść deklaracji brzmiała: Wyrzekamy się Rzymu gdyż puszczono na Ruś je-
zuitów, którzy wielmożów naszych ponawracali na łaciński obrządek i poprzerabiali ich 
na Polaków. Osieroconą została nasza Cerkiew i nasz lud, i nie ma już ona naturalnych 
reprezentantów. Nasze obrządki cerkiewne i nasz język stały się przedmiotem szyderst-
wa. Nasza Cerkiew jest teraz sługą polskiej polityki, a narodowość nasza jest deptana14. 

W 1882 r. proboszcz wsi Hniliczki Jan Naumowicz, obwieścił swoje wyjś-
cie wraz z wiernymi z unickiej metropolii Galickiej i powrót do prawosławia. 

W 1883 r. Jan Naumowicz pisze do papieża Lwa XIII gorzkie słowa; I tak 
my, we wszystkim zostaliśmy oszukani, pozbawieni nadziei na lepszą dolę naszej Cerk-
wi i narodu. Dlatego nam nie pozostaje nic innego, jak stanowczo zakomunikować, że 
my według sumienia winniśmy pojednać się z tą Cerkwią, którą nasi ojcowie pozos-
tawili z powodu unii. Jak dzieci naszego narodu, my postanowiliśmy żyć  i umierać 
dla sprawy tego zjednoczenia. A kiedy już będzie ono dokonane, nie będzie potrzeby 
rozmyślania o rozpowszechnieniu unii, która była synonimem zniewolenia i zdławienia 
wschodnich narodów15.

Zgodnie z postanowieniem Kongregacji do spraw Krzewienia Wiary 
dla Kościołów Wschodnich z dnia 19 maja 1887 r., postanawia się usunąć z 
nabożeństw słowo prawosławny i zamienić je słowem prawowierny. Postanow-
ienie dotyczy także zakazu używania trzyramiennych krzyży16.

 W 1891 r. metropolita Sylwester Semratowicz zwołuje prowincjonalny 
synod we Lwowie, będący zwieńczeniem postanowień synodu zamojskiego w 
duchu latynizacji unickiej Cerkwi. 
12 A. G. Welykyj, OSBM, Dalle Gronach Dell’ucraina Cristiana…, vol. VII; XVIII-XIX sec., s. 126.
13 F. Swistun, O. A. Markow, Prykarpatskaja Ruś…, s. 90.                                                                                                      
14 J. Moklak, Aspekty  polityczne  życia  religijnego  Ukraińców  w  Galicji.  Ekspansja  Prawosławia  Rosy-
jskiego,[w:] Polska-Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, pod red. Stępień S., Tom I, Pzemyśl 1990, s. 201.
15 O.  Nemicz, Unia w istorii Ukrainy-Rusy, Lwiw 1992, s. 99.
16 Dodatok do Czinnostej i Rieszeń Ruskoho Prowincjalnoho Sobora w Halyczyni odbuwszohosia wo Lwowi 
w r. 1891, Lwow 1897, s. 401.
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W związku z powrotem wsi Hniliczki do prawosławia na skutek działal-

ności o. Naumowicza, władze austro-węgierskie rozpoczęły pierwszy antyrus-
ki polityczny proces we Lwowie. Aresztowano Jana Naumowicza, Olgę Grabar 
i bardzo wielu mieszkańców wsi. Księdza Naumowicza rzymski papież zasus-
pendował w czynnościach kapłańskich i odłączył od Kościoła17. 

W 1897 r. galicyjski namiestnik graf Kazimierz Badeni zalał krwią Galicy-
jską Ruś. Rozpoczeły się straszne prześladowania, prawosławnych chrześcijan 
zgładzano bezpośrednio po wsiach. Strasznych zbrodni dokonano we wsi Ka-
mień Brody. Przebywający w Noworosyjsku Naumowicz, szukając miejsc dla 
galicyjskich emigrantów niespodziewanie umiera. 

Jednak prawosławna galicka, węgierska i bukowińska Ruś nie miała zami-
aru się poddać. W tym celu w podkarpackiej, węgierskiej Rusi pracowało wielu 
znakomitych wieszczy takich jak: A. W. Duchnowycz (1803-1863), Iwan Sylwaj 
(1834-1904), encyklopedysta i pisarz Iwan Rakowski (1815-1885).

 Następnym niestrudzonym działaczem karpato-ruskim był Adolf Iwan-
owicz Dobrzański-Saczurow (1817-1910). Ów polityczny lider, pisarz i histo-
ryk był twórcą projektu Polityczny Program dla Rusi Austriackiej. Dobrzański był 
także wielkim teologiem, gorącym zwolennikiem zachowania języka cerkiew-
no-słowiańskiego w Liturgii i starego kalendarza. 

Twierdził, iż język cerkiewno-słowiański jest najlepszą barierą przeciwko 
ekspansji zachodu i asymilacji z zachodnia kulturą18. 

W Karpackiej Rusi pierwsi powrócili do prawosławia mieszkańcy wsi Izy19. 
Wraz ze zgłoszonym akcesem do prawosławia dla mieszkańców rozpoczęła się 
droga krzyżowa. Wieś zapełniła się żandarmami, rozpoczęto konfiskatę ksiąg, 
ikon, wielu aresztowano, w stosunku do 22 osób rozpoczęto sądowe procesy20. 
W marmaros-szigetzkim procesie skazano na 14 miesięcy Joakima Wakarowa, 
Wasyla Łazarza i Wasyla Kamienia, jako podżegaczy przeciwko węgierskiej 
nacji i zasądzono grzywnę 1000 przedwojennych koron. Rodziny skazanych 
znalazły się  w skrajnej biedzie, sprzedane zostały ich domy i gospodarstwa. 
Joakim Wakarow po wyjściu z więzienia został schwytany przez żandarmów 
i zmarł w czasie tortur, pochowano go bez duchownego. Inna wersja mówi, 

17 W. R. Wawryk, Teresin i Talerhof, Moskwa 2001, s. 40.
18 Por. F. Swistun, O. A. Markow, Prykarpatskaja Ruś…, s. 177.
19 Watykan: Natisk na Wastok, Moskwa 1998, s. 164.
20 Zob. szerzej, I. F. Lemkin, Istorija Lemkowyny, s. 96-97.
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iż Wakarowa zastrzelono zaraz po wyjściu z więzienia, na ulicy21. Śmierć Wa-
karowa ku zdziwieniu spowodowała, iż na prawosławie przeszły następne 
wsie: Łuczki, Terebla i wiele innych. 

W 1910 r. urodzony w karpato-ruskiej wsi Jasenia Aleksy Kabaluk, pr-
zebywający na górze Atos w Pantelejmońskim monasterze, na prośbę miesz-
kańców Izy, przybywa na Węgierską Ruś. 

Aleksy Kabaluk stał się niestrudzonym Apostołem Zakarpacia, duchową 
oporą dla swego narodu w czasie nowych prześladowań22. 

W odpowiedzi na odrodzenie, rozpoczęto otwartą walkę z prawosław-
iem. Żandarmi okrążali cerkwie, przeszukiwano domy, konfiskowano religijne 
przedmioty, nakładano pieniężne kary, dokonywano masowych aresztowań. 
Aleksy Kabaluk był zmuszony uciec do Ameryki, gdzie rozpoczął pracę wśród 
karpackich Rusinów23.                                                    

Poczynając od 1891 r. ksiądz Aleksy przekonywał grekokatolików w 
Ameryce do powrotu na łono Cerkwi prawosławnej. Dowodził, iż jest to je-
dyna szansa zachowania wschodniego obrządku24. Z oddali duchowny nadal 
utrzymywał trwały listowny kontakt ze swoimi wiernymi. 

Wszystkich, otrzymujących jego listy z amerykańską pieczęcią, aus-
tro-węgierskie władze aresztowały. Do więzienia trafiło kilkaset osób, w tym 
cała rodzina ojca Kabaluka.

Więzienie nie było najcięższą formą prześladowań, miały miejsce masowe 
egzekucje, najczęściej przez powieszenie. Wielu znalazło schronienie w lasach. 
Wiele osób doświadczyło męczeństwa, ale nie wyrzekło się prawosławia. 

W 1913 r. miał miejsce drugi marmaroski proces, podczas którego na ławie 
oskarżonych zasiadł, dobrowolnie powróciwszy z Ameryki, ksiądz Kabaluk i 94 
wiernych25. W czasie procesu nocą żandarmi przybyli do Izy i schwytali Juliannę 
Prokop z siostrami, poddano ich strasznym torturom, obnażając i bijąc, zmusza-
no do wyrzeczenia się prawosławia, jednak żadna z sióstr tego nie uczyniła. 

Niewiasty te śmiało można nazwać Karpato-Ruskimi męczennicami. 
21 K. Florow, W. Razhułow, Ispowiednyj podwig Podkarpatskoi Rusi, [w:] Mir Bożyj, nr 1, Moskwa 2001, s. 85.
22 Por. J. J. Bruski, Zakarpacie a Łemkowszczyzna. Podłoże i rozwój ruchu prawosławnego w okresie między-
wojennym, [w:] Łemkowie i Łemkoznawstwo w Polsce, pod red. Zięby A. A., t. V, Kraków 1997, s. 147.
23 Por. ks. R. Dubec, Schiarchimandryta Aleksy Kabaluk „Apostoł Zakarpacia’’, [w:] Almanach Diecezjalny, 
t. I, Gorlice 2005, s. 188.
24 P. R. Magocsi, Adaptacja bez asymilacji: fenomen greckokatolickiej eparchii w Mukaczewie, [w:] Polska-
Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, pod red. Stępień S., Tom IV, Przemyśl 1998, s. 237.
25 I. F. Lemkin, Istorija Lemkowyny, s. 98.
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Jeszcze przed 1914 r. do prawosławia powróciły sąsiadujące z Rosją i 

przyległe do Bukowiny powiaty: kosowski, seniatyński, sokalski, żółkiewski, 
zborowski i wiele miejscowości Łemkowszczyzny26. W 1911 r. do prawosławia 
powróciły miejscowości Grab  i Wyszowatka. W 1912 r. dołączyły do nich mie-
jscowości Długie, Nieznajowa, Radocyna27.

W celu likwidacji Rusinów otwarte zostały koncentracyjne obozy: 
Talerhow, u podnóża Alp niedaleko Graca i Teresin w północnych Czechach. 

Obóz w Talerhofie istniał od 4 września 1914 r. do 10 maja 1917 r. W 
oficjalnym raporcie feldmarszałka Szleera z dnia 9 listopada podano, iż w 
Talerhofie w tym czasie było 5700 Rusinów. Ogółem przez piekło Talerhofu 
przeszło około 30 tys. ludzi. W ciągu półtora roku straciło tu życie ponad 3 
tys. więźniów. Wśród zmarłych było około 300 unickich duchownych, ich 
męczeństwo przypomina pierwsze wieki chrześcijaństwa28. 

W 1914 r. do wsi Izy z jabłecznańskiego monasteru chełmskiej diecezji 
przybyli wcześniej oddelegowani: hieromnich Anfilochiusz Kamień, ojciec 
Mateusz Wakarow i Serafin. Tego samego roku w lwowskiej diecezji około 400 
unickich duchownych wyraziło gotowość przejścia na prawosławie. W 1915 
r. w Galicji wschodniej powstało około 200 prawosławnych parafii29. Liczba 
prawosławnych stale wzrastała, w maju 1915 r. rosyjska prasa pisała o 500 
powstałych parafiach30. Przybyłych z jabłeczńańskiego monasteru duchownych 
natychmiast aresztowano i odwieziono do miasta Chust. Po czasie zamieniono 
więzienie na domowy areszt, a ojca Serafina wysłano na front, tam też zginął. 

Z rozpoczęciem wojny ojca Anfilochiusza z 40 wiernymi aresztowano 
ponownie, także aresztowano Juliannę z siostrami i pod eskortą odprawiono 
do miasta Chust. Przed wstąpieniem ruskiej armii do miasta, siostry zwolniono 
z aresztu. W 1917 r. ponownie je aresztowano. W 1918 r. niemal śmiertelnie 
pobito siostrę Juliannę, pokrwawioną zasypano piaskiem. Gdy nieoczekiwanie 
cudem ożyła, żandarmi zanieśli ją do jej ojca i wezwali lekarza. Julianna nie 
przyjęła lekarskiej pomocy, mimo tego cudem wyzdrowiała.

W tym czasie na Węgrzech dochodzi do rewolucji, wraz z nią ustają 
26 W. R. Wawryk, Teresin i Talerhof, s. 43.
27A. Krochmal, Specyfika stosunków wyznaniowych na łemkowszczyźnie, [w:] Łemkowie i Łemkoznastwo…, 
t. V, s. 136.
28 Zob. szerzej, I. F. Lemkin, Istorija Lemkowyny, s. 141-142. 
29 Z. Dobrzyński, Prawosławni i Grekokatolicy…, cz. II, s. 81.
30 J. Moklak, Aspekty polityczne życia religijnego Ukraińców w Galicji. Ekspansja Prawosławia Rosyjskiego, 
[w:] Polska-Ukraina…, t. I, s. 206.
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prześladowania. Do Izy powraca na nowo ksiądz Anfilochiusz i rozpoczyna 
swą duszpasterską służbę. 

Po utracie wschodniej Galicji, wielu austriackich patriotów przejechało 
na Łemkowszczyznę. Po donosach popleczników Austrii została aresztowana 
cała inteligencja łemkowska; duchowni, adwokaci, sędziowie, nauczyciele, stu-
denci, gimnazjaliści oraz zwykły naród. Z powodu tak wielkiego terroru wielu 
uciekło do lasów, ukrywając się w górach.           

Coraz częściej miały miejsce fałszywe donosy wśród Rusinów. I tak 
naprawdę trudno się im dziwić, bowiem w założeniach unii było puścić „Rusi-
na na Rusina”, aby nawzajem się niszczyli31. 

W 1914 r. w Gorlicach zamordowano prawosławnego duchownego, Apos-
toła Łemkowszczyzny, św. Maksyma Sandowycza. Św. Maksym został kanon-
izowany przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w 1994 r.32. Maksym 
Sandowicz wychowanek biskupa Antoniego Chrapowickiego, po ukończeniu 
żytomirskiego seminarium powrócił na Łemkowszczyznę do Żdyni. Aus-
tro-węgierskie władze zakazały ojcu Maksymowi sprawować nabożeństwa. Za 
niestosowanie się do poleceń karano ojca aresztem i karą pieniężną. Wydano 
dekret zakazujący wszelkich zebrań we wsi Grab. 

Wraz z rozpoczęciem wojny o. Maksym został na nowo aresztowany i bez 
sądu rozstrzelany, jego brzemienną żonę zesłano do Talerhofu. 

Po upadku austro-węgierskiego imperium Karpacka Ruś znalazła się 
w państwie czeskim. Wraz z politycznymi zmianami na nowo rozpoczęły 
się prześladowania prawosławnych. Jednak młode państwo czeskie było 
zbyt słabe by zdusić coraz to silniejszy duch odradzającego się prawosławia. 
Według świadectwa Daszyńskiego - deputowanego austriackiego sejmu, pod-
czas prześladowań w imperium austro-węgierskim zamordowano ponad 60 
tys. osób oraz wszystkich ruskich posłów na sejm33. Według innych źródeł w 
latach 1882-1916 na Zakarpaciu i Galicji pozbawiono życia około 70 tys. osób, 
około 100 tys. zbiegło z powodu represji wraz z rosyjską armią34. 

Władze austro-węgierskiego imperium były bezwzględne wobec Słowian. 

31 S. W. Sawczuk, J. Mulik Łucyk, Istorija ukraińsko Greko-Prawosławnoj cerkwy w Kanadi, t. I, Winnipeg 
1984, s. 139.
32 J. J. Bruski, Zakarpacie  a  Łemkowszczyzna.  Podłoże  i  rozwój  ruchu  prawosławnego  w  okresie 
międzywojennym, [w:] Łemkowie i Łemkoznawstwo…, t V, s. 147.
33 Watykan: natisk na Wastok, s. 162.
34 K. Florow, O cerkownoj situacii na Ukrainie, [w:] Błahodatnyj ohoń, nr 1, Moskwa 1988, s. 57.
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Ich nienawiść potęgowała wraz narastającym przeczuciem upadku imperium. 

Ich życzeniem było, aby Chorwat był wrogiem Serba, Słowak wrogiem 
Czecha, Polak prześladował Rusina, by ten ostatni stał się zdrajcą Rusi. Tak 
straszny genocyt nie zahamował jednak odradzającego się prawosławia. 
Łącznie z Zakarpaciem, wraz z upadkiem węgierskiego imperium, Kościół 
greckokatolicki utracił 60 tys. wiernych35. Inne źródła mówią nawet o 130 tys. osób.

Резюме
Православна Церква будучи матір’ю для Русинів в XVIII в.  остаточно 

була замінена уніатською Церквою, котра сукцесивно піддається 
латинізації i і денаціоналізації. Запланована Галицька Голгофа зустріла 
однак противників, вірних греко-руській духовний культурі, вони стали 
в обороні обрядів, богослужінь, церковної архітектури, iконографiї, цер-
ковного співу, мови. В XIX починається процес повороту  до православ’я, 
староруське національне відродження. Разом з акцесом до православ’я 
для Русинів починається хресний шлях, переслідування i судові процеси. В 
цілях ліквідації Русинiв були відкриті концентрацiйнi   табори: Талергоф, 
у підгір’ях  Альп, недалеко від Граца и Терезiн в пiвнiчних Чехах, 
мученичество ув’язнених нагадує перші століття християнства. Духовною 
підтримкою для свого народу в час нових переслідувань на Закарпатті 
став Олексій Кабалюк, невтомний Апостол Закарпаття. Апостолом для 
повертаючої до православ’я  Лемківщини став св. Максим Сандович, 
убитий в 1914 р. Незважаючи на репресії проти православних слов’ян, 
Австро-Угорській імперії вже не вдалося загамувати початий процес. 

Ключові слова: Православ’я, унія, латинiзацiя, денацiоналiзацiя, на-
ціональне відродження, переслідування, повернення до православ’я.

Summary
Orthodox Church being a mother for Rusin in the XVIII century. was 

finally replaced by the Uniate Church, subjectively subjected to latinization 
and denationalization. The planned Galician Golgotha   met, however, the 
adversaries, faithful to the Greek-Russian spiritual culture, and they began to 
defend ordinances, worship, church architecture, iconography, church singing, 

35 J. J. Bruski, Zakarpacie  a  Łemkowszczyzna.  Podłoże  i  rozwój  ruchu  prawosławnego  w  okresie 
międzywojennym, [w:] Łemkowie i Łemkoznawstwo…, t. V, s. 145.
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and language. In XIX the process of turning to Orthodoxy, the Old Russian 
national revival begins. Together with the accent to Orthodoxy, the Rusіn begin 
the sacramental path, prosecution and litigation. In order to liquidate Rusin, 
concentration camps were opened: Talergof, in the foothills of the Alps, not 
far from Graz and Terezin in the Northern Chekhs, martyrdom of prisoners 
resembles the first centuries of Christianity. Oleksiy Kabalyuk, the tireless 
Apostle of Transcarpathia, became spiritual support for his people during 
the new persecutions in Transcarpathia. The apostle for the returning to the 
Orthodoxy of Lemkivshchyna was St. Maxim Sandovich, who was murdered in 
1914 Despite the repression against the Orthodox Slavs, the Austro-Hungarian 
Empire could no longer offend the beginning of the process.

Key words: Orthodoxy, union, latinization, denationalization, national 
revival, persecution, return to Orthodoxy.
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Шумило Сергій, 

Київ

Зв’язки Афона і Київської Русі. 
До 1000-ліття давньоруського чернецтва на Афоні

Свята Гора Афон та її багатовікова духовна спадщина посідають 
особливе місце в історії не лише Греції та Візантії, але й всієї східно-
християнської ойкумени. Особливо важливе значення Афон мав в історії 
духовності та культури Київської Русі. Початок цих  благотворних духовних 
зв’язків зі Святою Горою співпадає на Русі з епохою прийняття християнства, 
за часів св. рівноапостольного Великого князя Володимира Київського.

Православна духовна традиція Київської Русі нерозривно пов’язана з 
давньоруськими монастирями, що ведуть свою спадкоємність від Афона, 
як всеправославного центру чернецтва й аскетизму. Встановлені за часів 
«отця руського чернецтва» прп. Антонія Печерського, ці тісні духовні 
зв’язки протягом всієї тисячолітньої історії постійно розвивались, міцніли 
і відчутно відобразились на формуванні вітчизняної самобутньої й глибоко 
духовної культури.

Особливо важливим було становлення під впливом Афона Києво-
Печерського монастиря, який був свого роду «розсадником» і центром чернецтва, 
духовності, книжності, культури й просвітництва по всій Київській Русі.

Щоб збагнути цю виняткову роль святогірської спадщини в історії 
Київської Русі, спробуємо трохи ближче познайомитись як з самим 
Афоном, так і становленням тут давньоруського чернецтва.

Афон як міжнародний центр чернецтва
Говорячи про Афон, необхідно відзначити, що це унікальний в історії 

християнства зразок чернечого єднання незалежно від національної та 
державної приналежності. 

Здавна тут  представлені іночеські громади різних національностей, тож 
Афон по праву вважається міжнародним центром християнського чернецтва. 

Ще з VII ст. тут виявились зосереджені представники практично всіх 
традицій східного чернецтва: єгипетської, палестинської, сирійської. При 
імператорі Костянтині Погонаті (займав престол у 668–685 рр.), невдовзі 
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після VI Вселенського Собору, сюди були переселені іноки з Аравії, 
Африки і Палестини, вигнані арабським нашестям зі своїх древніх Лавр – 
перших вогнищ чернецтва.

Особливо духовне значення Афона як всеправославного чернечого 
центру посилюється з X ст. завдяки діяльності преподобного Афанасія 
Афонського та імператора Нікіфора Фоки. 

Як відзначає відомий візантиніст і дослідник Афона єп. Порфирій 
(Успенський), стараннями прп. Афанасія «з’явились на Афоні великі 
впорядковані монастирі і лаври, і в них ще в дні його вмістилось близько 
3000 різнородних ченців, які прийшли з різних країн. Їм він дав устав 
церковний, трапезний і келійний»1.

Греки, сирійці, грузини, серби, болгари попрямували на  Святу 
Гору і створили тут свої обителі. Крім східних країн, тут мали свої 
представництва й західноєвропейські народи. До середини XI ст. на Афоні 
існували три латинські обителі: Римська, Амальфійська та монастир Зігу, 
які користувалися увагою самого преподобного Афанасія. 

Багатонаціональний склад святогірських насельників явно свідчить 
про вселенське значення Афона. Мати тут свої представництва прагнули 
центри як східнохристиянського, так і західнохристиянського світу. Афон 
став символом духовного єднання народів, які населяли всю християнську 
ойкумену. До цієї духовної єдності невдовзі долучилась і Київська Русь.

Ксилургу як центр духовної просвіти
Святогірський Акт за лютий 1016 року, який зберігається в 

Архіві Великої Лаври, однозначно засвідчує факт заснування першого 
давньоруського монастиря на Афоні невдовзі після Хрещення Київської 
Русі кн. Володимиром Великим.

У цьому історичному документі стоять підписи 21 ігумена афонських 
обителей, і серед них підпис ігумена руського монастиря: «Γερασιμος 
μ(ονα)χ(ος) ελε(ῳ) θ(εο)ῦ πρεσβυτερος κ(αι) ηγουμενος μονις του Ρος» 2. 
У перекладі з грецької він звучить так: «Герасим монах, милістю Божою 
пресвитер і ігумен обителі Роса, засвідчуючи, власноручно підписав». 

1 Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Т. I. М., 2007. С. 441.
2 Actes de Lavra. Ed. par G. Rouillard et P. Collomp. Vol. I. Paris 1937. № 18. P. 51-52; Lemerle P., Guillou A., 
Svoronos N., coll. Papachryssanthou D. Actes de Lavra. Paris, 1970 (Archives de l’Athos 5). Vol.1. P. 151–155.
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На переконання В. Мошина, А. Тахіаоса та інших дослідників 

афонських архівів, в Акті 1016 р. мова йде саме про перший давньоруський 
святогірський монастир, що пізніше став більш відомий під назвою 
«Ксилургу» або «Древоділ», і який вже до 1048 р. мав статус Царськой Лаври3.

Дуже скоро по заснуванню давньоруська Успенська Лавра на Афоні 
стає центром духовної просвіти для Русі4. З архівних актів обителі XI –XII 
ст. відомо, що тут функціонував скрипторій, де перекладались і перепи-
сувались книги. З опису 1142 року ми дізнаємося, що деякі з книг були 
написані на кирилиці, інші ж – переписані з глаголичних зразків. 

Саме з цієї обителі походить одна з найдавніших пам’яток глаголичного 
письма – так зване Маріїнське Євангеліє (Codex Marianus). Це глаголичний 
рукопис Чотириєвангелія, датований XI ст. Його основну частину (171 аркуш) 
знайшов професор В.І. Григорович в обителі Ксилургу у 1840-х рр. Після 
смерті Григоровича він надійшов до Рум’янцевського музею в Москві (нині 
Російська державна бібліотека), де зберігається й донині5. Цей рукопис є 
дуже цінною пам’яткою давньослов’янської писемності, яка стосується Ки-
ївської Русі. Той факт, що вона зберігалась у давньоруській обителі на Афо-
ні, свідчить про важливе значення Ксилургу як духовно-культурного центру.

На Афоні були виявлені і інші важливі пам’ятники стародавньої 
слов’янської літератури, і зокрема одна з найбільш ранніх пам’яток, написаних 
кирилицею, - Київські фрагменти повчань св. Кирила Єрусалимського6. Крім 
того, тут же були знайдені т.зв. «Листки Ундольского» - два кириличних ар-
куша XI ст., що містять уривок з Євангелія-апракос7, а також «Саввина книга» 
- кириличний старослов’янський орнаментований рукопис XI століття8.
3 Мошин В. А. Русские на Афоне и русско-византийские отношения в XI–XII вв. // Из истории русской 
культуры. Т. II Кн. 1. Киевская и Московская Русь / сост. А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. М., 2002. C. 315-316; 
Тахиаос А.-Э. Начало духовных связей Руси с Афоном: тысяча лет // Афонское наследие: научный альманах. 
Вып. 3-4. Киев – Чернигов: Издание Международного института афонского наследия в Украине, 2016. С. 14-15.
4 Мошин В. В. Там само. С. 317; Тахиаос А.-Э. Там само. С. 17.
5 Российская государственная библиотека (РГБ). Шифр рукописи: Григ 6 или Муз 1689 (ф. 87).
6 Ильинский Г. Значение Афона в истории славянской письменности // Журнал министерства 
народного просвещения. 1908, XI, 11 и слл.; Мошин В. Вказ.праця. С. 311.
7 Карский Е. Ф. Листки Ундольского, отрывок Кирилловского евангелия XI в. СПб., 1904; Щепкин В. Н. Листки 
Ундольского // Сборник статей, посвященных Ф. Ф. Фортунатову. Варшава, 1902. С. 249-269; Срезневский И. И. 
Древние глаголические памятники сравнительно с памятниками кириллическими, СПб., 1866. С.43-44; Каринский 
Н. Хрестоматия по древнецерковнославянскому и русскому языкам. Часть первая. Древнейшие памятники. 
Спб., 1904. С. 25-28; Карский Е. Ф. Труды по белорусскому и другим славянским языкам. М., 1962. С. 569-603.
8 Саввина книга. Древнеславянская рукопись XI, XI—XII и конца XIII века. Часть I: Рукопись. Текст. 
Комментарии, М.: Индрик, 1999.
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Ктиторська підтримка з Русі
Давньоруська обитель Ксилургу на Святій Горі в X-XIII століттях, як 

видно, продовжувала розвиватися завдяки підтримці князів Київської 
Русі, в зв’язку із чим досить швидко досягла свого розквіту9.

Про матеріальне становище Ксилургійської Лаври на Афоні, 
зокрема, свідчить опис її майна за 1143 р. 10 У приписці до цього опису 
перераховується багато дорогоцінних предметів, принесених в монастир 
якимсь «братом Лазарем»: срібні, позолочені церковні судини зі 
звіздицею і лжицею, дерев’яний, обкладений позолоченим сріблом, хрест 
з реліквіями, дерев’яна, кована позолоченим сріблом скриня з малим 
чесним Древом і св. мощами; Хрест з чесним Древом в позолоченому сріблі 
з футляром і різьбленням; срібний позолочений кивот з дверцятами, що 
має всередині три малі частини чесного Древа і на застібці дві перлини; 
ящичок з дещицею чесного Древа і з 4 камінчиками; срібна ручна 
кадильниця; прикрашені перлами покриви, з яких один має зображення 
грифа, інший - лева; дев’ять ікон, з яких сім в срібних позолочених ризах 
або окладах, а дві з них прикрашені перлами, а одна, крім того, має 39 
каменів. Як зазначає В. Мошин, «все це за тодішніми часами являло 
величезну цінність, що дозволяє припускати, що брат Лазар, ймовірно, 
прийшов в монастир з княжого столу, подібно князю Миколі-Святоші, 
який подався в Києво-Печерський монастир» 11.

До цього дня достеменно невідомо, хто ж був цей «брат Лазар», який 
приніс у давньоруську обитель на Афоні настільки цінні предмети ювелірного 
мистецтва. В. Мошин припускав, що він міг бути представником княжого 
роду, однак не зміг знайти нікого з давньоруських князів з таким ім’ям12.

На нашу думку під ім’ям «брата Лазаря» приховується знаменитий 
на Русі «золотих справ майстер» Лазар Богша, який виготовив в 1161 
році на замовлення прп. Євфросинії Полоцької знаменитий золотий 
напрестольний хрест (прикрашений дорогоцінним камінням та перлами), 
відомий нині як Хрест Євфросинії Полоцької. Цей видатний давньоруський 
ювелір, пройшовши навчання в Візантії, переніс в XII ст. на Русь найкращі 

9 Мошин В. Вказ.праця. С. 342.
10Архів Руського Пантелеимонова монастиря на Афоні (АРПМА). – Опись 16. – Дело 6. – Док. 
А000406. Описание имущества монастыря Ксилургу (1143). – Л. 1-2.
11 Мошин В. Вказ.праця. С. 341.
12 Мошин В. Там само. С. 342.
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візантійські емальєрні традиції і створив власну давньоруську ювелірну 
школу, яка виконувала замовлення як для Київського великого князя, 
так і інших князів Київської Русі13. На думку дослідників, «можливо, його 
прізвисько - Богша - говорить про присвячення усього життя служінню 
Богу» 14. Навчаючись у Візантії своїй майстерності і вивчаючи пам’ятники 
візантійського мистецтва, він не міг обійти стороною Афон і діючу тут дав-
ньоруську обитель Ксилургу. У всякому разі, багатий дар «брата Лазаря» 
давньоруському монастирю на Афоні в 1143 р. збігається з періодом діяль-
ності Лазаря Богши, який, судячи із тих замовлень, які надходили йому, 
був досить заможною людиною. За оцінками дослідників, на гроші, заро-
блені тільки на одному Полоцькому хресті, Лазар Богша міг придбати 160 
лисячих шкур, що представляло на ті часи величезну суму15. Тому для ньо-
го не становило жодних проблем зробити щедру пожертву на давньорусь-
кий монастир на Афоні, з яким його могли пов’язувати тісні відносини ще 
з часів навчання в Візантії.
Судячи зі збережених до нашого часу Ксилургійских актів, саме на 
пожертвування «брата Лазаря» були не тільки вирішені матеріальні 
проблеми і сплачені борги обителі, а й у 1169 р. викуплений розташований 
неподалік занепалий грецький монастир Фесалонікійця честь св. 
Пантелеймона, куди ксилургійським ігуменом Лаврентієм був тоді ж 
перенесений основний осідок давньоруської святогірської обителі16. Цей 
факт В. Мошину дав привід вважати, що «брат Лазар», прийнявши в Кси-
лургу чернечий постриг з ім’ям Лаврентій, і став тим новим ігуменом оби-
телі, який переніс її центр на нове, більш зручне місце17.

Як відомо, Лазар Богша був тісно пов’язаний з прп. Євфросинією (до 
прийняття чернецтва княжною Предславою) – дочкою вітебського князя 
Святослава Всеславича і онукою князя Полоцького та Київського Всеслава 
13 Алексеев Л.В. Лазарь Богша — мастер-ювелир XII в. // Советская археология. — 1957. — № 3. 
С. 224-244; Мастер-эмальер Лазарь Богша // Крест - хранитель всея Вселенныя: История создания 
и воссоздания креста преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой / Л.В.Алексеев. — Минск: 
Вестник Белорусского Экзархата, 1996. № 15 (1/96); Тихомиров М.Н. Древнерусские города. - М., 
1946. - С.85; Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси. - М., 1948. - С. 507, 512; Толстой И., Кондаков Н. 
Русские древности в памятниках искусства. СПб., 1899. С. 170.
14 Алексеев Л.В. Там само.
15 Алексеев Л.В. Лазарь Богша — мастер-ювелир XII в…. С. 224-244.
16 АРПМА. Опись 16. Дело 7. Док. А000376. Акт передачи монастыря св. Пантелеимона монаху 
Лаврентию, игумену монастыря Богородицы Ксилургу (русского) и его монахам (1169). Л. 1–8.
17 Мошин В. Вказ.праця. С. 342.
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Брячиславича18. Прийнявши чернецтво, вона багато жертвувала на храми 
і монастирі, заснувала в Полоцьку два нових монастирі: чоловічий і жіно-
чий; власноруч займалася переписуванням книг і займалася просвітниць-
кою діяльністю. З її житія ми дізнаємося, що вона посилала до Константи-
нопольського патріарха Луки Хрисоверга і імператора Мануїла I Комніна 
послів «з дари многоценними», а натомість від них отримала в дар для по-
будованого нею полоцького Богородичного монастиря чудотворну ікону 
Богородиці «Ефеську», написану, за переказами , самим апостолом Лукою19.

Близько 1167 р. прп. Євфросинія Полоцька вирушила в паломництво 
до Єрусалима. По дорозі в Константинополь вона зустрічалася з 
візантійським імператором Мануїлом Комніним, який, згідно житія, з 
честю її зустрів і спровадив до Царгорода20. Зустріч з імператором, судячи 
з усього, відбувалася на Балканах, тому не виключено, що прп. Євфроси-
нія могла побувати і в Солуні, а також біля берегів Афону. Не виключено, 
що однією з тем переговорів між впливовою руською княжною-черницею 
і візантійським імператором могло бути і питання розширення русько-
го монастиря на Афоні. Під час цієї мандрівки через Лазаря Богшу вона 
цілком могла передати руським святогорцям нові пожертви, як це роби-
ли біля берегів Афону (не ступаючи на землю) й інші знатні візантійські і 
сербські принцеси. Прийшовши до Єрусалима, прп. Євфросинія оселила-
ся в існуючому тут давньоруському Богородичному монастирі («у Святоє 
Богородици в Руском манастирі») 21. Тут, в Єрусалимі, вона і померла між 
1167 - 1173 рр.

Якщо прп. Євфросинія Полоцька посилала щедрі пожертви до 
Константинополя і Гробу Господнього в Єрусалимі, то немає нічого 
дивного в тому, що вона могла посилати такі ж пожертвування і на Святу 
Гору, в давньоруський Богородичний монастир «Ксилургу». Таким чином, 
прп. Євфросинія і пов’язаний з нею Лазар Богша цілком могли бути 
ктиторами цієї святогірської обителі.
18 Сапунов А. Житие Преподобной Евфросиньи княжны Полоцкия. Витебск, 1888. С. 11–12; 
Сербинович К. С. Исторические сведения о жизни прп. Евфросинии, княжны Полоцкой, с описанием 
и изображением креста, принесенного ею в дар полоцкой Спасской обители. СПб., 1841;  Дубровский 
М., свящ. Житие прп. Евфросинии, кнж. Полоцкой, с кратким описанием основанного ею в г. Полоцке 
жен. мон-ря. Полоцк, 1885.
19 Кніга жыцій і хаджэнняў / Уклад. Мельнікаў А.А. Мн., 1994. С. 25-41.
20 Там само.
21 Там само.
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Нагорний Русик

В XII ст. давньоруська обитель Ксилургу на Афоні, маючи ктиторську 
підтримку з Русі і активно поповнюючись новими насельниками-
співвітчизниками, дуже скоро не могла вже вміщуватись в стінах 
початкового монастиря, почавши поступово розширюватись і скуповувати 
збіднілі й спорожнілі келії і малі обителі довкола22. 

Ріст чисельності братії змусив ігумена «Ксилургу» о. Лаврентія у 
1169 році звернутися з проханням про сприяння до Священного Кіноту, в 
результаті чого було вирішено перенести руську обитель у древній монастир 
«Фесалонікійця» (τοῦ Θεσσαλονικέως) 23, який розташовувався неподалік 
і на той час виявився покинутим грецькими ченцями. Так основна части-
на руської братії з Ксилургу наприкінці XII століття перебирається в більш 
крупний монастир «Фесалонікійця» на честь святого Пантелеймона (нині 
відомий як «Старий Русик», або «Нагорний Русик»), що на старій доро-
зі, яка з’єднує адміністративний центр Афона – Карею з нинішнім при-
бережним Руським на Афоні Свято-Пантелеймонівським монастирем. 

Одночасно Русику Священним Кінотом були виділені й келії в 
столиці Афона – Кареї. Що ж стосується попереднього місця знахождення 
обителі – Ксилургу, то воно не залишилось покинутим. Монастир був 
перетворений на скит, який залишився у віданні Русика24. Він і понині на-
лежить Руському Пантелеймонівському монастирю на Афоні.

На новому місці, на чудовому узвишші, в оточенні незайманої 
природи, братство «Русика» проіснувало близько 700 років.

Цікавий факт: коли давньоруська обитель на Афоні при ігумені Лаврентії 
в 1169 році переїхала на нове, більш зручне місце, то тут, за традицією, 
був відтворений й символічно важливий для Русі Успенський собор, який 
в давньоруській церковній свідомості мав особливе духовне значення. 

Місія Русика та зв’язки з Київською Руссю
З моменту заснування на Афоні давньоруської обителі вплив 

спадщини святогірського чернецтва на духовне становлення і розвиток 

22 Акты Русского на Святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеимона. К.: Тип. 
КПЛ, 1873. С. 68–83.
23 АРПМА. Опись 16. Дело 7. Док. А000376. Акт передачи монастыря св. Пантелеимона монаху 
Лаврентию, игумену монастыря Богородицы Ксилургу (русского) и его монахам (1030). Л. 1–8.
24 Акты Русского на Святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеимона... С. 68–83, 89.
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Київської Русі відігравав вирішальну роль протягом всієї її історії. Зв’язок 
з Афоном, як з  Уділом Пресвятої Богородиці, глибоко закладений у 
давньоруській духовній традиції.

Вже з початку XI століття давньоруська святогірська обитель починає 
здійснювати свою місію поширення у Східній Європі афонської духовної 
спадщини. Окрім преподобного Антонія Печерського, обитель дала 
й інших подвижників, які несли слов’янам духовну просвіту й афонські 
традиції. Ґрунтуючись на житії прп. Мойсея Угрина († 1043), можна 
припустити, що після 1018 року й до Польщі був посланий руський 
ієромонах з Афона, який і постриг там Мойсея в іноки25.

З переселенням з Ксилургу на нове місце руське святогірське братство  
продовжувало виконувати свою традиційну функцію поширення 
афонської чернечої спадщини. У 1180 році в давньоруській обителі 
приймає постриг сербський царевич Растко, майбутній святитель Савва – 
засновник автокефальної Сербської Православної Церкви26. Свій вибір ста-
ти іноком на Афоні він зробив у результаті бесіди з руським святогорцем, 
насельником Русика, який ходив за послушенством до Сербської землі. 
Таким чином, Русик мав винятково важливе значення не тільки у справі 
православного просвітництва Київської Русі, але також Сербії і всього 
слов’янства27. У 1382 році руський святогірський монастир, з дозволу коро-
ля Сербського Лазаря, будує в Сербії дочірній монастир на річці Дренча. 
Будівничим став насельник Русика інок Дорофей. Більше того, саме за по-
середництва ігумена руського монастиря на Афоні Ісайї в 1375 р. Констан-
тинопольський патріарх зняв анафему з автокефальної Сербської Церкви 
і затвердив її предстоятеля в званні патріарха28.

Як вже було сказано, в часи  Київської Русі паломництво до святих 
місць стає доволі поширеним явищем29. Долучитися до далеких й вод-
ночас рідних святинь Афона було заповітною мрією для багатьох по-
колінь наших співвітчизників. Підтвердження цьому ми знаходимо 
25 Києво-Печерський Патерик / Вступ. текст, прим. Д. Абрамович. К., 1931. С. 146.
26 Доментиjан. Житиjе светог Саве. Београд, 2001.
27 Акты Русского на Святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеимона... С. 87–88.
28 Мошин В. Житие старца Исайи, игумена Русского монастыря на Афоне // Сборник Русского 
археологического общества в королевстве Югославии. Белград, 1940. С. 125-167.
29 Соловьев А. В. История Русского монашества на Афоне. Белград, 1932. С. 137–156; Мошин В.А. 
Русские на Афоне и русско-византийские отношения в XI–XII вв. С. 314; Житенев С.Ю. История 
русского православного паломничества в X–XVII вв. М., 2007. С. 130–131.
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в «Печерському патерику». Так, преподобний Єфрем Печерський 
(† 1098), який став згодом єпископом Переяславським, з благословення 
преподобних Антонія і Феодосія мандрував по святих монастирях Греції, 
вивчаючи їхні статути і традиції. На прохання преподобного Феодосія він 
списав Студійський устав і переслав його до Києва. Отримавши устав, 
преподобний Феодосій, за зразком афонських обителей, ввів його в Києво-
Печерському монастирі30. 

Відомо також, що преподобний Аммон Печерський з благословення 
києво-печерського ігумена мендрував у святу Афонську гору і в Ієрусалим. 
Після повернення звідти він жив так благочестиво і свято, що навіть старці 
брали його собі за взірець в іночеському житті31.

Зв’язки Києва з Афоном підтримувалися і через грецьких митрополитів, 
що призначалися Константинополем на першосвятительському кафедру 
Київську і всієї Русі. Переїжджаючи з Візантії, вони нерідко брали з собою 
до Києва в якості помічників вчених ченців, в т.ч. і з Афона, які допомагали 
їм у веденні справ і виконанні пастирського служіння. Відомий навіть 
випадок, коли київський митрополит афонського ченця призначав своїм 
намісником на час відсутності в Києві32.

Професор О. Толочко, аналізуючи давньоруські літописи та інші 
джерела, дійшов висновку, що київський митрополит Климент Смолятич, 
«книжник і філософ, яких у Руській землі ще не бувало», після полишення 
в 1155 р.  київської кафедри, поїхав у Грецію, на Святу Гору Афон, де решту 
днів провів простим монахом у давньоруському монастирі св. Пантелей-
мона, відомому нині як «Старий Русик» 33.

На початку XIII ст. ігумен Києво-Печерської обителі Досифей († 1219) 
здійснив паломництво на Афон, звідки приніс чин про спів псалмів, 
друкований при Псалтирі. Відомий також запис правил Святої Гори, 

30 Хрусталев Д. Г. Разыскания о Ефреме Переяславском. СПб., 2002; Православная энциклопедия. Т. 
19. М., 2008. С. 36—40.
31 Патерик Печерский или отечник. К., 2008. С. 331–332; Модест (Стрельбицкий), архиеп. Краткие 
сказания о жизни и подвигах святых отцов Дальних пещер Киево-Печерской лавры. К., 1906. С. 21, 
60-61; Кабанець Е. П. Iсторiя печерськоï канонiзацiï та стислi вiдомостi про Печерськиï святих // Дива 
печер лаврських. К., 1997. С. 47-50.
32 Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Ленинград: Наука, 
1978. С. 45-60.
33 Толочко А. П. Клим Смолятич после низвержения из миторополии // Хорошие дни. Памяти Алек-
сандра Степановича Хорошева. Великий Новгород, СПб., М., 2009. С. 547–551.
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принесений ним з Афона. Він зберігся в пізніх збірках — XV та XVI ст. Тут 
міститься опис головним чином богослужбових правил на Афоні. Ігумен 
Досифей детально описує афонську ісихастську традицію непрестанного  
ділання «умної» Ісусової молитви34.

В тому ж XIII ст. галицькі князі Данило і Василько запросили з Афона 
іноків Іоасафа та  Василія, які займали святительські кафедри на Русі35.

Важливе значення мав святогірський вплив у долі Великого князя 
Литовського Войшелка (1223–1267) 36. З давньоруських та інших літописів 
відомо, що син засновника об’єднаної литовської держави і першого ли-
товського короля Міндовга, Войшелк (Войшелго), під впливом руського 
святогірського старця Григорія Полонинського († після 1268) прийняв чер-
нечий постриг. Він відмовився від княжої влади, передав добровільно трон 
Великого князя Литовського своєму другу й побратиму Великому князю 
Галицькому Шварну (Сваромиру) Даниловичу, а сам оселився у волин-
ському православному монастирі в Угровську, продовжуючи виконувати 
духовні настанови святогірського старця Григорія Полонинського, який 
приїжджав до нього в обитель наставляти «на путь чернечьский». За його бла-
гословенням князь-інок і сам відправлявся у мандрівку до Святої Гори Афон.

У XIII ст., згідно зі старовинним переказами, на Почаївській горі 
на Волині святогорець на ім’я Мефодій, прибувши з Афона, засновує 
майбутню прославлену Свято-Успенську Почаївську Лавру37. Місце, на 
якому вона знаходиться, до сих пір іменується Святою горою. На згадку 
про цей зв’язок в XIX в. поблизу «Старого Русика» на Афоні була побу-
дована Почаївська келійна обитель. Документальних свідчень про засно-
вника монастиря на Почаївських горах не збереглося. Найдавніше відоме 
джерело відноситься до 1732 рку, проте воно грішить багатьма неточнос-
тями, в тому числі щодо дати заснування обителі (більшість інших пере-
казів відносить створення монастиря до періоду монголо-татарської на-
вали, тобто після 1240 року) і, відповідно, періоду життєдіяльності прп. 

34 Порфирий (Успенский), еп. История Афона. Ч. III. Отд. II. СПб., 1892. С. 79; Горский А.В. О сно-
шениях Русской Церкви со святогорскими обителями до XVIII столетия // Прибавления к творениям 
святых отцов в русском переводе. Ч. 6. 1848. С. 134-135.
35 Горский А.В. Там само. С. 134.
36 Шумило С. В. Святогорский след в судьбе волынского православного монаха и Великого князя 
Литовского Войшелка (1223–1267) // Труды Киевской духовной академии. № 24. Киев, 2016. С. 236-243.
37 Польско-базилианская рукопись «Monastyr Skit», Почаевский монастырь, 1732 г.
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Мефодія Почаївського38. Воно і зрозуміло, усний переказ протягом 400 
років не міг зберегти точні дати подій. У той же час, якщо не спиратися 
на наявні сумнівні моменти в цьому польсько-базиліанському рукописі, 
можемо припустити, що прп. Мефодій, з ім’ям якого переказ пов’язує 
появу Почаївської обителі, був ніким іншим, як ігуменом давньоруського 
монастиря на Афоні. Підставою для такого нашого припущення є Акт 
Прота Святої Гори за 1262 р., в якому згадується ігумен Русика Мефодій39. 
На сьогоднішній день це єдиний збережений оригінальний документ тієї 
епохи, в якому в прив’язці до Русі і Афону є реальний персонаж з ім’ям 
Мефодій. Цілком можливо, що родом він був з Волині, чому і відвідав цей 
край після його розорення монголо-татарами. Пам’ять про нього цілком 
могла зберігатися у трачених почаївських актах і переказах, звідки і була 
запозичена автором польсько-базиліанського рукопису «Monastyr Skit» 
1732 року.

Окрім Почаївської обителі, згідно старовинних усних передань, якісь 
афонські іноки оселяються і в крейдяній горі на березі Сіверського Дінця, 
заклавши підґрунтя ще однієї Успенської Лаври, також названої згодом 
Святогірською40.

Після монголо-татарського нашестя і спустошення Київської Русі 
ордами хана Батия духовно-культурні зв’язки з Афоном хоча й ослабли, 
однак не перервались остаточно41. З позбуттям від монгольського іга почи-
нається новий період активного спілкування в середовищі давньоруського 
та афонського чернецтва, що пов’язано з періодом так званого ісихастсько-
го відродження. 
38 Дятлов В. Истоки Почаева: историография и традиция //  Релігія в Україні. Сетевой ресурс. 
URL: http://www.religion.in.ua/main/history/17625-istoki-pochaeva-istoriografiya-i-tradicii.html [дата 
обращения 11.08.2012]
39 Oikonomidès N. Actes de Docheiariou (Archives de l’Athos XIII). Paris: P. Lethielleux, 1984. P. 99–101.
40 Святогорская Успенская общежительная пустынь в Харьковской епархии. Сост.  Г. Кулжинский. 
Изд. 5. – Одесса: тип. Е.И. Фесенко, 1896. С. 10-11, 16-17, 130; Святые Горы в исторических описаниях 
прошлых веков. Издание Святогорской Лавры, 2005.  С. 40-41, 118-119, 123-124, 197, 287-288.
41 Августин (Никитин), архим. Афон и Русская Православная Церковь (обзор церковно-литературных 
связей). СПб, 2015. С. 11; Шумило С. В. Роль Афона в истории культуры и духовности Украины // 
Шумило С. В. «Духовное Запорожье» на Афоне. Малоизвестный казачий скит «Черный Выр» на Святой 
Горе. Киев, 2015. С. 11-13; Бибиков  М.В. Русские монастыри на Афоне и в Святой земле в свете новых 
и малоизвестных источников // Русь – Святая Гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства. 
Международная научная конференция в рамках юбилейных торжеств, приуроченных к празднованию 
1000-летия присутствия русских монахов на Святой Горе Афон. – М.: Синодальный отдел по 
монастырям и монашеству Русской Православной Церкви; Данилов мужской монастырь, 2017. С. 20–23.
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Головним центром і джерелом ісихазму була тоді Свята Гора. Монахи 
та церковні діячі Русі в цей час здійснюють часті подорожі на Афон, а 
після повернення назад привозять з собою на Русь наново перекладені  
святоотцівські творіния. Так, в XIV–XV ст. видатним афонітом, який 
зробив великий внесок у розвиток вітчизняної духовності і культури, 
був митрополит Київський (1375–1406 рр.) свт. Кіпріан Цамблак. Іншим 
видатним подвижником-ісихастом, який зробив вагомий внесок у розвиток 
вітчизняної духовності, культури та писемності, був учень афонських 
старців – митрополит Григорій Цамблак (†1452), який залишив після себе 
більше трьох десятків цінних літературно-богословських творів42.

***
З XI - XIIІ ст. вплив Афона і давньоруської святогірської обителі 

на духовне становлення й розвиток Русі відіграв вирішальну роль, що 
простежується протягом всієї її тисячолітньої історії. Зв’язок з Афоном, як 
з Уділом Пресвятої Богородиці, глибоко закладений в ідентичність нашого 
народу і його духовну традицію. Долучитися до далеких і водночас рідних 
святинь Афона завжди було заповітною мрією багатьох поколінь наших 
співвітчизників. Власне, саме Свята Гора Афон та її спадщина корінним 
і благотворним чином відбились на формуванні містико-аскетичного 
образу самобутнього давньоруського православ’я, як і самої Київської 
Руси. В чому, повторимось, вирішальну роль відіграв давньоруський 
Богородичний монастир на Афоні, що дав  Київській Русі преподобного 
Антонія Печерського і багато інших подвижників та просвітителів.

Резюме
У статті прослідковано церковні зв’язки Гори Афон із землями 

Київської Русі. Автор розкриває питання ктиторської підтримки Русі 
святих обителей на Афоні, перетворення Ксилугру на центр духовної 
просвіти. Визначено роль Нагорного Русика у зв’язки з Київською Руссю. 

42 Порфирий (Успенский), еп. Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты архимандрита, 
ныне епископа Порфирия Успенского в 1845 г. Ч. 1. Киев, 1877. С. 418-461; Пелешенко Ю. Українська 
література пізнього середньовіччя (друга половина XIII-XV ст.): Джерела. Система жанрів. Духовні 
інтенції. К., 2004. С. 207-229; История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне с древ-
нейших времен до 1735 года. Серия: «Русский Афон ХIХ-ХХ веков». Афон: Русский Пантелеимонов 
монастырь, 2015. Т. 4. С. 330-335.



397МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Ключові слова: Афон, Київська Русь, монастир, Ксилургу, Нагорний 

Русик.

Summary
The article deals with the church connections of Mount Athos with the 

lands of Kievan Rus. The author reveals the questions of the key support of 
the Russian holy monasteries in Athos, transforming Xilugur to the center of 
spiritual enlightenment. The role of Nagornyi Rusik in connection with the 
Kievan Rus was determined.

Key words: Athos, Kievan Rus, monastery, Xilurga, Nagorny Rusik.
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Якунин Вадим, 

Тольятти

Положение и деятельность православных монастырей СССР 
в 1941-1945 гг.

Годы Великой Отечественной войны стали временем возрождения 
монастырской жизни в СССР. К её окончанию действовало 75 монастырей: 
42 женских и 33 мужских. Из них 29 было открыто на оккупированных 
территориях, а 46 находились на присоединенных к СССР незадолго до 
войны землях Молдавии, Прибалтики, западных областей Украины и 
Белоруссии. В женских монастырях несли послушания 3125 монахинь, в 
мужских – 855 монахов. Свыше 2/3 монашествующих были старше 60 лет. 
В связи с этим постепенно сокращалось число монастырей, открытых в 
годы гитлеровской оккупации. Так, в Киевской области, где до революции 
было 23 монастыря, в 1942 году стало 8, в 1944 – 12, а к 1 апреля 1945 года 
количество монастырей уменьшилось до 6. В годы войны на Украине 
функционировало 42 монастыря, в Молдавии – 24, в Белоруссии – 3, в При-
балтике – 4, в РСФСР всего 2 монастыря.

Подъем религиозности, охвативший нашу страну сразу после начала 
Великой Отечественной войны, прямым образом коснулся и православных 
монастырей. Так, их посещаемость в дни больших христианских празд-
ников доходила до 15 тысяч человек, а основным контингентом богомоль-
цев была молодежь в возрасте от 15 до 23 лет. 

Активная патриотическая деятельность в годы войны проводилась во 
всех функционировавших монастырях СССР, где ежедневно возносились 
молитвы, собирались пожертвования на военные нужды, оказывалась 
помощь раненым.

Как и в большинстве действующих монастырей, с момента 
освобождения г. Киева в Киево-Покровском женском монастыре был 
организован госпиталь, и все монахини работали по уходу за ранеными 
бойцами Красной Армии. Даже монахини-старушки работали в 3-х 
гос   питальных кухнях в качестве подсобных работниц. С размещением 
в г. Киеве тыловых госпиталей монастырь взял шефство над тремя 
отделениями эвакогоспиталя, расположенного на территории монастыря. 
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В 1944 году монастырь внес в различные фонды на оборону страны более 
70.000 рублей.

Впрочем, в годы войны во многих православных монастырях устраивали 
госпитали, находившиеся на полном содержании и обслуживании 
монашествующих. Монахини женских монастырей обслуживали 
больницы, работали в прачечных, пекарнях и на других работах.

Финансовая помощь, оказанная монастырями бедствующему 
Отечеству, также была значительной. Так, Курский Свято-Троицкий 
женский монастырь сдал за несколько месяцев 1944 года 70.000 рублей, 
Днепропетровский Тихвинский женский монастырь – 50.000 рублей, Одес-
ский Михайловский женский монастырь 100.000 рублей, Киево-Печерская 
лавра 30.000 рублей1.

Бывало и так, что, свершив свой подвиг на полях сражений, 
верующие женщины принимали монашеский постриг. Монахиня 
Серафима (Зубарева), будучи военным врачом, вместе с воинами 3-го 
Украинского фронта прошла по дорогам Болгарии, Венгрии, Румынии и 
была награждена медалью «За победу над Германией». 

Монахиня Антония (Жертовская) была медсестрой, участвовала в боях 
на Ростовском и Харьковском направлениях, была награждена медалью «За 
боевые заслуги». Игуменья Анатолия (Букач), настоятельница Одесского 
Михайловского монастыря, вместе с сестрами обители активно помогала 
Красной Армии продовольствием, медикаментами, одеждой, за что была 
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»2.

Будущий патриарх Пимен в то время, когда началась война, был 
иеромонахом и отбывал ссылку в Средней Азии. Начав свой боевой путь 
заместителем командира роты, будущий патриарх дослужился до звания 
майора, пока, наконец, не обнаружили, кто он такой на самом деле. За этим 
последовали скандал, изгнание из армии и последующее заключение. В 1945 г. 
отец Пимен был освобождён по амнистии и вернулся к пастырской деятельности.

Большинство монастырей были общежитийными, действовали 
по старым писаным монастырским уставам (Ф. Студита и др.). Однако 
молдавские монастыри писаного устава не имели и руководствовались 
1 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 18. Л. 1-116; Heyer F. Die Orthodo-
xe Kirche in der Ukraine. Koln, 1953. P. 206; Радзяньска Украина. 1943. 7 декабря
2 Сперанская Е. Участие женщин-христианок в Великой Отечественной войне // Журнал Московской 
Патриархии. 1985. № 5. С. 42-43.
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правилами общежития, установленного традицией. Вся власть в монастыре 
сосредоточивалась в руках настоятеля, выбираемого пожизненно братией 
из своей среды. Помогал ему Собор монастыря (Совет старцев), состоявший 
из 3–7 монахов, занимающих ответственные административные посты 
(эконом, казначей, ключарь, ризничий и др.).

Некоторые монастыри пользовались правами юридического лица, 
имели земельные угодья (Федосеевский монастырь в Одесской области, 
Свято-Никольский – в Волынской области и Успенский – в Эстонии). 
В Молдавии монастырям принадлежало 754 га пахотной земли, 230 га 
фруктовых садов, 116 га виноградников. Пахотная земля в монастырях 
Молдавской СССР распределялась неравномерно – в одних приходилось 
по 0,5 га на человека, в других – по 5 га. Некоторые обители сдавали в арен-
ду земельные участки и домовладения, применяли наемную рабочую силу 
для сельскохозяйственных работ. Следует отметить, что ответственные 
советские работники и руководители районов весьма охотно посещали 
святые обители с целью «покушать и выпить вина». В Молдавии это 
приняло такие масштабы, что потребовалось вмешательство Центрального 
комитета партии, принявшего специальное постановление о наказании 
ряда руководителей за  посещение монастырей.

В Молдавии самым крупным мужским монастырём являлся 
Гербовецкий. В нём проживало 88 монахов, большинство из которых – 50 
человек – вступило в монастырь в 1941-1944 гг., что объясняется трудностями 
военного времени. Монастырю принадлежал 151 га пахотной земли. Как 
и в большинстве молдавских монастырей, преимущество здесь отдавалось 
овцеводству. В меньших количествах разводили свиней, коров, волов и 
лошадей. Сельскохозяйственными машинами молдавские монастыри 
были обеспечены плохо. В том же Гербовецком монастыре было всего 4 
плуга и 1 молотилка. 

Из молдавских женских монастырей по количеству монашествующих 
выделялся Рычульский. В нём проживало 262 монахини, большинство из 
которых вступило в обитель ещё в предвоенные годы. За 1941-1945 гг. в 
монастырь вступил всего 21 человек. Этому монастырю принадлежало 18 
га пахотной земли. А вот в Жабском женском монастыре на 95 монахинь 
приходилось 100 га пахотной земли.

На Украине наиболее крупными монастырями являлись Киево-
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Покровский и Флоровско-Вознесенский женские монастыри. В первом 
проживало 114 монахинь и 129 послушниц, во втором – 132 монахини и 
108 послушниц. 

Кроме общежитийных монастырей в годы войны действовали 
и монастыри своекоштные (5 женских монастырей в Молдавии, 1 на 
Украине и 1 - в России). Они представляли собой общины верующих с 
собственными домами и приусадебными участками (до 500 кв. м), огоро-
дами и пахотной землей (до 2 га). Монашествующие держали крупный 
и мелкий рогатый скот, свиней, птицу, разводили пчел, занимались 
ткачеством, вязанием. Монахини имели при себе послушниц, работавших 
у них и находившихся на их содержании. Послушницы с течением 
времени принимали монашеский постриг, наследовали имущество 
монахинь после их смерти. Дома монахинь образовывали особый поселок, 
который жил своей обособленной жизнью и управлялся неписаным 
порядком, установленным по традиции с основанием монастыря. Кроме 
того, своекоштные монастыри имели общее монастырское хозяйство 
при настоятельнице, пахотные земли, сады, виноградники, рабочий 
и продуктивный скот. В таком хозяйстве работало 15 - 20 послушниц, 
в необходимых случаях к ним на помощь привлекались монахини. 
Продукты, получаемые в монастырском хозяйстве, шли в основном на 
содержание собора монастыря, послушниц, монахинь, священника и на 
обязательные поставки государству.

В Молдавии большинство монахинь – 861 из 1107 – проживало именно 
в своекоштных монастырях. Однако на долю 5 молдавских своекоштных 
монастырей приходилось всего 68 га пахотной земли, тогда как на долю 4 
общежитийных – 276 га.

Почти все монастыри вели свое самостоятельное хозяйство, 
занимаясь земледелием, ремеслами и различными промыслами. Это 
были крепкие хозяйства, живущие личным трудом монашествующих. 
Многие монастыри оказывали материальную помощь районам, в которых 
они находились. Председатели райисполкомов, получавшие такую 
помощь, были категорически против закрытия монастырей, и под их 
давлением Совет по делам Русской православной церкви при Совнаркоме 
СССР рекомендовал Правительству СССР не только не препятствовать 
возвращению монастырям части конфискованных у них после революции 
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земель, но и прямо указывал на необходимость наделения землей 
безземельных монастырей. К сожалению, к этим рекомендациям Совета 
не прислушались.

Монастыри, находящиеся на территории СССР, были введены в 
систему налогообложения. Они облагались подоходным и поземельным 
налогами, платили квартплату. Монашествующие платили подоходный 
(в своекоштных монастырях), военный налог и налог на холостяков и 
малосемейных граждан3.

Советские власти под давлением общественного мнения и 
рекомендаций местных руководителей вынуждены были разрешить 
действующим православным монастырям пользоваться церковными 
зданиями, хозяйственными строениями, земельными угодьями, иметь 
сельскохозяйственный инвентарь и скот, организовывать промыслы 
по изготовлению и сбыту предметов своего труда. Признание права 
на существование монастырей, а также необходимость учёта при 
обложении налогами монашеского сана побудили Совет по делам РПЦ 
выступить инициатором пересмотра и уточнения ряда положений о 
налогообложении. По предложению Совета 29 августа 1945 г. СНК при-
нял постановление № 2215 «О порядке обложения доходов монастырей 
и предприятий при епархиальных управлениях». В постановлении 
Наркомфину СССР давалось указание облагать подоходным налогом в 
порядке ст.19 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 
1943 г. «О подоходном налоге с населения» доходы монастырей от имею-
щихся у них сельскохозяйственных и других источников, а также доходы 
свечных заводов и других предприятий при епархиальных управлениях, а 
СНК союзных республик предлагалось освободить монастыри от уплаты 
налога со строений и земельной ренты. Постановление освобождало 
от уплаты военного налога монахов и монахинь, проживающих на 
территории монастырей и не имеющих личных доходов. От обложения 
налогом на холостяков, одиноких и малосемейных граждан освобождалось 
чёрное православное духовенство и духовенство других вероисповеданий, 
обязанных безбрачием4. 

Приложение

3 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 18. Л. 1-116.
4 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 29. Л. 38.
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Резюме

В статье анализируется положение и деятельность православных 
монастырей Русской Православной Церкви в 1941-1945 гг. 

Ключевые слова: Московская Патриархия, Русская Православная 
Церковь, Великая Отечественная война, духовенство, верующие.

Summary
The article analyzes the position and activities of Orthodox monasteries of 

the Russian Orthodox Church in 1941-1945.
Key words: Moscow Patriarchate, Russian Orthodox Church, Great 

Patriotic War, clergy, believers.
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ІІІ. Публікація джерел.

Протоиерей Александр Монич,
кандидат богословия МДА,

ученый секретарь Богословско-исторического
научно-исследовательского центра

имени архимандрита Василия (Пронина)

«Библия и математика»
(Эссе)

О личности и научных трудах архимандрита Василия (Пронина). 
Тематика контекста Библии в математике, и присутствие последней на 
страницах Библии – не новая. Она всегда занимала умы многих ученых 
философов, математиков, физиков, астрономов, историков. Однако, она 
была интересна и богословам. Аналитическо-исследовательскую статью 
под названием «Библия и математика» в 1972 году в стенах Мукачевского 
монастыря написал и известный подвижник благочестия Православной 
Церкви на Закарпатье в XX веке, духовник, богослов, историк, археолог, 
лингвист, аскет архимандрит Василий (Пронин) (08.09.1911-†05.01.1997)1.
1 О нем см.: Собрание трудов архимандрита Василия (Пронина). – Том 1. – ОАО «Патент». – Ужгород, 
2010. – 432 с. / Составители: протодиакон Александр Монич, доц. каф. истории Украины УжНУ Юрий 
Данилец; Собрание трудов архимандрита Василия (Пронина). – Том 2. – ОАО «Патент». – Ужгород, 
2010. – 390 с. / Дешифровка рукописей, общая редакция и составление: протодиакон Александр Мо-
нич; Собрание трудов архимандрита Василия (Пронина). – Том 3. – ОАО «Патент». – Ужгород, 2011. 
– 512 с. / Дешифровка рукописей, общая редакция и составление: протодиакон Александр Монич; 
Монич Александр, протодиакон. Хватит ли мне этой жизни на покаянне? Жизнеописание подвиж-
ника благочестя архімандрита Василия (Пронина). – Ужгород: Всеукраїнське державне видавництво 
«Карпати», 2011. – 157 с; Он же: Архимандрит Василий (Пронин). Рукописный Апостол XVI века // 
Православний літопис. – Журнал Мукачево-Ужгородської Православної єпархії. – № 3 (9). – Березень. 
– 2009. – С. 20-23; Он же: Архимандрит Василий (Пронин). Распоряжения и законник Иосифа II (1780-
1790) // Православний літопис. – Журнал Мукачево-Ужгородської Православної єпархії. – № 6 (12). 
– Червень. – 2009. – С. 26-29; Он же: Переписка святителя Иоанна (Максимовича) с иеромонахом 
Василием (Прониным). Материалы к канонизации архимандрита Василия (Пронина) // Православний 
літопис. – Журнал Мукачево-Ужгородської Православної єпархії. – № 9 (15). – Листопад-Грудень. 
– 2009. – С. 26-29; Он же: Жизнь и церковное служение архимандрита Василия (Пронина) // Труди 
Київської Духовної Академії. – № 12. – 2010. – С. 297-310; Он же: Из личного дневника отца Ва-
силия (Пронина) // Живой Родник (Православный собеседник). – № 5-6 (81-82). – Май-Июнь. 2010. 
– С. 42-45; Он же: Жизненный путь архимандрита Василя (Пронина) // Альфа и Омега. – № 2 (58). 
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Свои научные опыты отец Василий начинает публиковать в 1960-х гг. 
Удивительно, но именно в период гонения на Церковь, когда за малейшее 
выступление или статью грозила тюрьма, научные публикации отца 
Василия достигали апогея. Именно в 60-70 гг., он смело, без страха за свою 
жизнь, начинает публиковать свои статьи за рубежом в соседней Чехии 
и Словакии, а также во Львове в журнале «Православний Вестник». Одна 
за другой в сборниках «Православная Мысль», «Ежегодник Православной 
Церкви в Чехословакии», «Дукля» печатаются статьи отца Василия: 
«Протоигумен Иоаникий Базилович (1742-1821)»2, «Закарпатское Еванге-
лие 1401 года»3, «Где был напечатан Урбариум?»4, «К истории Мукачевско-
го монастиря»5, «К истории Грушевского монастыря»6, «К истории Уголь-
ського монастыря»7. 

В «Православному Віснику» с 1956 года также выходят статьи, 
некрологи и заметки отца Василия: «Ієромонах Василій (Діус)», «Зустріч і 
перше Богослужіння Преосвященного Варлама, єпископа Мукачівського і 
Ужгородського в кафедральному соборі м. Мукачева», «Празник Успення 
Пресвятой Богородиці у Свято-Миколаївському монастирі в Мукачеві», 
«Преподобний Серафим Саровський (до 200-ліття з дня народження)», 
«Престольне свято в Мукачівському монастирі», «До шістьсотріччя 
Мукачівського монастиря»8. Когда в декабре 1950 года, в журнале 
Московской патриархии был опубликован первый им написанный 
некролог «Кончина игумении Февронии»9, с тех пор он становится посто-
янным автором многих статей, заметок и некрологов и этого журнала.

Несомненно, среди многих уникальных, научных трудов отца Василия 
важное место занимает и его работа «Библия и математика». Трагедия 

– М., 2010. – С. 128-143; Он же: Святитель Иоанн Шанхайский. О молитве (Начало) // Живой Родник 
(Православный собеседник). – № 11-12 (99-100). – Ноябрь-Декабрь. – 2011. – С. 10-14; Он же: Святи-
тель Иоанн Шанхайский. О молитве (Окончание) // Живой Родник (Православный собеседник). – № 
1-2 (101-102). – Январь-Февраль. – 2012. – С. 11-12.
2 Протоигумен Иоаникий Базилович (1742-1821) // Православная мысль. – № 1. – Прага, 1957.
3 Закарпатское Евангелие 1401 года // Православная мысль. – № 2. – Прага, 1957.
4 Где был напечатан Урбариум? // Альманах «Дукля». – № 4. – Пряшев, 1958.
5 К истории Мукачевского монастыря // Православная мысль. – №№ 2,3,4. – Прага, 1958.
6 К истории Грушевского монастыря // Православная мысль. – Прага, 1958.
7 К истории Угольського монастыря // Ежегодник Православной Церкви в Чехословакии. – Прага, 
1968; Собрание трудов архимандрита Василия (Пронина). – Том 1. – Указ. соч. – С. 30-35.
8 Собрание трудов архимандрита Василия (Пронина). – Том 1. – Указ. соч. – С. 33-37.
9 Кончина игумении Февронии //ЖМП. – №. 12. – 1950. – С. 57-58.
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именно этой рукописи состояла в том, что, не смотря на попытки ее 
публикации, она до 2013 года так и не сумела увидеть свет в официальном 
печатаном виде. До сих пор, многие вспоминая об отце Василии, говорили, 
что видели эту статью в кельи отца Пронина в «рабочем» виде. Однако, в 
каком-то научном журнале, или сборнике, в отдельно напечатанном виде 
ее так никто и не читал. 

В 2011 году в связи с юбилеем 100-летия со дня рождения отца Василия, 
была подготовлена к изданию трилогия «Архимандрит Василий (Пронин). 
Собрание трудов». Однако, в то время «Библию и математику», как и еще 
две его очень известные научные работы: «Возрождение и Воскресение», 
«Устав Мукачевского Свято-Николаевского монастиря», которые de facto 
увидели жизнь уже позже10 по причине отсутствия выявленной рукописи 
нам ее не удалось опубликовать.

Уже после издания трилогии через два года, известная статья «Библия 
и математика» в рукописи удивительным образом, нами была обнаружена 
в личном архиве протоиерея Василия Керецмана. В том же году эта, тогда 
«неполная» рукопись (в ней после «Предисловия» не хватало 12 страниц!) 
нами была дешифрована и в таком «неполном» виде была впервые за 40 
лет! подготовлена и опубликована в журнале «Живой родник»11.

С этого времени прошло еще четыре года, и вот 31 мая 2017 года 
после долгих поисков, рукопись в полном ее виде, совершенно случайно 
нами была выявлена в архиве Мукачевской Православной епархии.

Несколько слов о статье «Библия и математика».
Попытки отца Василя публикации работы. Среди огромного 

рукописного наследия отца Василия, который очень любил научный 
порядок и был отличным архивариусом, были выявлены и письма в 
редакции различных научных журналов и сборников с просьбами о 
возможных публикациях его работ.

Среди последних, были выявлены и обращения в редакцию журнала 
10 Архимандрит Василий (Пронин). Возрождение и Воскресение // НАУКОВІ ЗАПИСКИ 
БОГОСЛОВСЬКО-ІСТОРИЧНО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЦЕНТРУ ІМЕНІ АРХИМАНДРИТА 
ВАСИЛІЯ (ПРОНІНА) (далі – БІНДЦ). – № 1. – Всеукраїнське видавництво «Карпати», 2011. – С. 87-
118; Архимандрит Василий (Пронин). Устав Мукачевского Свято-Николаевского монастыря // НАУ-
КОВІ ЗАПИСКИ БІНДЦ. – № 1. – Всеукраїнське видавництво «Карпати», 2011. – С. 119-140.
11 «Библия и математика». Архимандрит Василий (Пронин) (Начало) // Живой Родник. – № 8 (120). Ав-
густ. 2013. – С. 20-24; «Библия и математика». Архимандрит Василий (Пронин) (Окончание) // Живой 
Родник. – № 9 (121). Сентябрь. 2013. – С. 42-49.
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«Православний Вісник», а также популярного «Журнала Московской 
Патриархии» с целью публикации его статьи «Библия и математика».

В частности 22 ноября 1972 года в редакцию журнала «Православний 
Вісник» отец Василий пишет следующего содержания письмо (приводит-
ся в оригинале): «В редакцию журнала «Православний Вісник». Уважаемая 
редакция! Прилагаемая при сем статья «Библия и математика» одной 
из своих задач имеет целью показать, что как для изучения микромира 
необходима новая математика, так же она необходима и для религиозного 
понимания мира. Такая математика возможна и зачатки ее заложены 
в святоотеческой литературе. С уважением архимандрит Василий. 
Мукачево. Монастырь. 22 ноября 1972 года»12. 

Через два месяца 20 января 1973 года отец Василий (Пронин) 
отправляет письмо с таким же практически содержанием в редакцию 
«Журнала Московской Патриархии». Письмо приводится в оригинале. 

«Его Высокопреосвященству Председателю издательского отдела 
Московского Патриархата Архиепископу Волоколамскому Питириму. 

Москва, Новодевичий проезд, 1. Редакция «Журнала Московской 
Патриархии».

Ваше Высокопреосвященство! При сем прилагаю статью «Библия и 
математика» (38 стр.). Возможно, что она подойдет для церковной печати 
в полном или же сокращенном объеме. 

Вероятно, что посетив Редакцию можно бы было согласовать это 
на месте, но в данное время, к моему сожалении, по состоянию здоровья 
затрудняюсь в поездке. 

Не возражаю против того, если редакция сократит статью по своему 
усмотрению.

Испрашиваю Архипастырского благословения архимандрит 
Василий. Мукачевский монастырь. 20 января 1973 года»13.

Состоянием на 2017 год это только две выявленные нами письменные 
попытки к публикации статьи. Возможно, были еще какие-то намерения 
и письма, но пока что в нашем распоряжении есть только эти два письма.

Время написания статьи. Учитывая собственноручную подпись под 

12 Письмо в редакцию журнала «Православний Вісник» (22 ноября 1972 года) // Архив Мукачевской 
Православной Епархии (далее – АМПЕ). 
13 Письмо в редакцию «Журнала Московской Патриархии» (20 января 1973 года) // АМПЕ.
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«Предисловием» к статье «Библия и математика» где фигурирует дата 
(31/13 октября 1972 года. Апостолов от 70: Стахия, Амплия и др.) вопросов 
с датировкой не возникает. Это был конец 1972 года. Косвенные указания 
на 1972 год, как год написания статьи есть и в датировке вышеприведенных 
писем: (22 ноября 1972 года и 20 января 1973 года).

Самое интересное в датировке это наверное продолжительность 
написания этой статьи. В «Предисловии» к статье, которое отец Василий 
назвал «Вместо предисловия и автореферата» читаем следующее: «Эта 
статья «Библия и математика» составлена по записям, которые делались 
в разное время (1967-1972). Они не вполне систематизированы, имеются 
повторения. Это нечто вроде сырой руды в которой, как автор надеется, 
может быть могут найдены некоторые новые мысли»14. Таким образом, ра-
боту «Библия и математика» отец Василий писал пять лет.

P.S. Учитывая тот факт, что при Мукачевской Православной 
епархии с сентября 2008 года по благословению правящего архиерея 
Висыкопреосвященнейшего Феодора, архиепископа Мукачевского и 
Ужгородского действует и успешно развивает свою международную, 
научную деятельность Богословско-исторический научно-исследова-
тельский центр имени архимандрита Василия (Пронина), в конце 
статьи мы решили дать своеобразное «Послесловие», т.е. богословско-
аналитическую рецепцию на работу «Библия и математика», которую 
под названием «Богословско-аналитическое развертывание логоматриц» 
подготовил научный сотрудник БИНДЦ, кандидат богословия СПбДА, 
автор ряда аналитических эссе и рецензий трудов отца Василия 
(Пронина)15, – протоиерей Александр Гук.

14 Архимандрит Василий (Пронин). Библия и математика. – 31/13 октября 1972 года. – Машинопись 
// АМПЕ.
15 См.: Протоиерей Александр Гук. Рецензия на статью архимандрита Василия (Пронина): Об 
экуменизме // НАУКОВІ ЗАПИСКИ БІНДЦ. – № 1. – Всеукраїнське видавництво «Карпати», 2011. 
– С. 260; Он же: Рецензия на статью архимандрита Василия (Пронина): Палеолит Чернецкой горы 
// НАУКОВІ ЗАПИСКИ БІНДЦ. – № 1. – Всеукраїнське видавництво «Карпати», 2011. – С. 262; Он 
же: Рецензия на статью архимандрита Василия (Пронина): Возрождение и Воскресение // НАУКОВІ 
ЗАПИСКИ БІНДЦ. – № 1. – Всеукраїнське видавництво «Карпати», 2011. – С. 264; Он же: Рецензия 
на второй том «Собрание трудов архимандрита Василия (Пронина)» // НАУКОВІ ЗАПИСКИ БІНДЦ. 
– № 1. – Всеукраїнське видавництво «Карпати», 2011. – С. 266; Он же: Парадигма архімандрита 
Василия (Пронина) // НАУКОВІ ЗАПИСКИ БІНДЦ. – № 2. – Всеукраїнське видавництво «Карпати», 
2013. – С. 16-18.
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Василий (Пронин), 
архимандрит

Библия и математика

Мукачево
1972

«У вас и волосы все на главе
изочтены суть»
(Мф. 10, 30).
«Ты все расположил мерою,
числом и весом»
(Премудрости Соломона. 11, 21).

Древнегреческая математика – 
это так сказать, языческая математика.
Когда во время Ренессанса возобновлялись
древние науки − возродилась и математика,
но она была далека от веры.

Вместо предисловия и автореферата
Эта статья «Библия и математика» составлена по записям, которые 

делались в разное время (1967-1972 гг.); это нечто вроде сырой руды в ко-
торой, как автор надеется, могут быть найдены некоторые новые мысли.

Основная идея: в святой Библии имеется обилие математического 
материала, не только в виде счета и различных арифметических действий, 
но и в основных положениях, − математика премирна.

Библейские писатели и святые Отцы использовали (отчасти) имею-
щийся в их эпохи математический материал. Сегодня, это может быть 
значительно расширено за счет новых достижений в науке.

Развитие священной математики приблизит современных образо-
ванных людей к вере, − тех, которые привыкли мыслить математическими 
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категориями, так как математика универсальна. В данном случае необхо-
димо только избегать ошибок древних и новых гностиков, которых, мате-
матика, в их системах, уводила в область фантазии.

Статья «Библия и математика» одной из своих задач имеет целью по-
казать, что как для изучения микромира необходима новая математика, 
так же она необходима и для религиозного понимания и восприятия мира. 
Такая математика возможна, она существует, и основания ее заложены в 
святоотеческой литературе и, главным образом, в Священном Писании.

Слава святой Троице. Аминь.
Мукачевский монастырь
31/13 октября 1972
Апостолов от 70: Стахия, Амплия и др.

Библия и математика

Предисловие.
Математика – основа религиозных и научных знаний. Математика – ос-

нова гносеологии, логики, философии, этики. Конкретная математика. Услов-
ность математики. Две формы, два аспекта науки.

Математика, в частности геометрия и арифметика, в археологии (Палео-
лит); счет в рисунках на плитках. Формы археологических орудий – своеобраз-
ная запись.

Математика в языческих религиях. Анимизм. Математика в античной фи-
лософии (Пифагор и др.). Математика в античной науке. Математика в магии, 
в астрологии.

Математика в Ветхом Завете. Особое математическое мышление ветхо-
заветных писателей. Пятикнижие: наличие эксперимента – два древа в Раю. 
Математика в исторических книгах. У пророков: пророческие предсказания о 
пришествии Мессии базировались на математических вычислениях (Псалмы, 
Даниил, Ездра и др.). Ветхозаветное толкование Ветхого Завета. Разница в мате-
матическом толковании.

Математика в Новом Завете, в святом Евангелии. Абсолютный учет. В чу-
десах, в притчах, в пророчествах. Математически упорядоченные религиозные 
отношения. Математика в Деяниях святых апостолов и в посланиях. В Апока-
липсисе: как пророческая книга имеет целый ряд математических идей.
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Математика в гностических системах; она базировалась на античной мате-
матике. Борьба святой Церкви с гностицизмом. 

Математика богословских дисциплинах: Догматике, Литургике (церков-
ная символика), Уставе (Пасхалия), Календаре, Церковной архитектуре. Аполо-
гетике, Аскетике, Церковном праве, Патрологии (У святителя Григория Бого-
слова). Математика в истории Церкви, в Деяниях Вселенских Соборов. 

Математика Библейская и математика современная, научная не вполне 
совпадают. Математика в истории русской Церкви: старообрядчество, число 
перстов (двуперстие и др.). Неподвижность в космосе. Библия и теория относи-
тельности. Математика анализ. Симметрия. Декарт. Ньютон. Лейбниц. Лоба-
чевский. Минковский. Лоренц. Риман. Гёдель.

Создание новой, священной математики т.е. развитие библейской мате-
матики при использовании новых математических идей и достижений. Же-
лательность такого метода для усвоения религиозных Христианских понятии 
образованными людьми.

 О времени Христианства.
P.S. Содержание не вполне соответствует заглавию, которое более 

скромнее: хотелось высказать некоторые соображения по поводу того, 
какую роль играет математика в религии.

Предисловие
Заглавие «Библия и математика» не вполне отвечает предлагаемым замет-

кам, но не по теме, а по объёму. Здесь предлагается не исчерпывающее исследо-
вание столь великого задания, а намечаются только некоторые его аспекты, как 
в теоретической плоскости, так и в исторической перспективе.

На первом месте можно отметить, что если мы обратим внимание на ко-
личество чисел в Священном Писании, на объем математических понятий, то 
это невольно поражает внимательного читателя. Не даром одна из книг Библии 
так и называется «Числа», (правда, в переводе 70). Можно сказать, что числа, в 
какой-то степени определяют мышление библейских авторов. Это видно с пер-
вой страницы святой Библии: Мир создается Господом Богом в течении б дней 
и 7-ой освящается для покоя. Можно, согласно с современными толкованиями, 
под этими днями подразумевать длительные эпохи, но в данном случае меня-
ется только продолжительность, но не самое числовое значение и определение.

1). Математика – основа религиозных и научных знаний.
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Как известно, Библия является постоянным источником религиозного зна-

ния, Священным Писанием, Богодухновенной книгой. Поэтому люди ищут в 
ней божественного, религиозного откровения. Она формировала христианское 
мировоззрение (Догматику), богослужение (Литургику), а еще раньше ветхоза-
ветные формы богопочитания (жертвоприношение). Кроме того, Библия была 
предметом длительных и разнообразных толкований: исторических, нравствен-
ных, аллегорических, мистических, богослужебных, а также филологических, 
этнографических, археологических и др. В толковании Ветхого, а также Нового 
Завета принимали участие святые апостолы, мужи апостольские, апологеты, 
святые Отцы и учители Церкви, а позднее целый ряд духовных писателей и, 
наконец, как преподаватели духовных школ, так и светских ученых.

В данном случае будет сделано несколько замечаний и наблюдений отно-
сительно еще одного способа толкования святой Библии, а именно, попытки 
определить ее, как своеобразный религиозно-математическим сборник т.е. как 
священную книгу, в которой математические формы мышления занимают осо-
бо важное место. Нам не известно, были ли подобные попытки и можно ли ис-
пользовать предшествующий опыт. Причем, высказываемые ниже положения 
не имеют никакого отношения к тому известному способу толкования Ветхого 
Завета, когда вместо букв подставляют их числовое значение и таким образом 
делаются попытки найти новый смысл и скрытое значение16.

Если взглянуть вообще на религию и в частности на Библию, то не может 
не поразить тот факт, как непосредственно и сильно она переплетается с мате-
матическим мышлением и даже не будет преувеличением сказать, что она орга-
нически с ним связана. Собственно говоря, уже первый догмат веры о единстве 
Божием и о Троичности ипостасей выражается в математических понятиях. Да 
и следующие догматы, которые утверждались Вселенскими Соборами о двух 
природах, о двух волях обязательно имеют в себе математический элемент. В 
данном случае, математические понятия соединяются с определенными рели-
гиозными представлениями, религиозные идеи выражаются в форме матема-
тических понятий. Еще Р. Декарт17 при помощи математических аналогий до-

16 Корсунский И.Н., проф. Иудейское толкование Ветхого Завета. М., 1882; Августин, епископ. Руководство по 
основному богословию. М., 1877. – С. 156-194.
17 Рене́ Дека́рт (фр. René Descartes [ʁəˈne deˈkaʁt], лат. Renatus Cartesius – Картезий; 31 марта 1596, Лаэ (провинция Ту-
рень), ныне Декарт (департамент Эндр и Луара) – 11 февраля 1650, Стокгольм) – французский философ, математик, 
механик, физик и физиолог, создатель аналитической геометрии и современной алгебраической символики, автор 
метода радикального сомнения в философии, механицизма в физике, предтеча рефлексологии.
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казывал бытие Божие, а Б. Спиноза18 пробовал при помощи геометрического 
метода выражать этические, философские понятия, – то этим они только пред-
варили наше время, когда в математических формулах выражают естествен-
нонаучные, филологические, социальные положения (при помощи математи-
ческой статистики, различных графических представлений).

И если теперь при помощи формул пытаются выразить достижения нау-
ки, то это делала религия горазда раньше, вернее, раньше всего. Видимо, в мате-
матике имеются те универсальные категории, которые наиболее пригодны как 
для выражения религиозных понятий, так и общенаучных.

Идея о Троичности Божества была прикровенно выражена уже в Ветхом 
Завете, но окончательно получила свое откровение в Новом. Следовательно, 
выражающиеся в математических понятиях религиозные истинны получают 
постепенно свое развитие.

В религии математические понятия получают определенный, конкрет-
ный смысл. Математика, так сказать, становится не абстрактной, а конкрет-
ной наукой. Как известно, математика это абстрактная, дедуктивная наука и в 
процессе своего длительного развития она становилась все более абстрактной. 
Возможно, что это явление обратимое и одна из ветвей математики может 
вновь стать конкретной, т.е. в ряду других математических дисциплин возмож-
на, скажем: «Конкретная алгебра». На это могут возразить, что математика, и 
в частности, алгебра, по своей сущности является наукой абстрактной. Но, как 
известно, имеется тек называемое абстрактное направление в изобразительном 
искусстве, которое само по себе конкретно. Если в конкретном изобразитель-
ном искусстве имеется абстрактное направление, то возможно и конкретное 
направление в абстрактной математике. Да к тому же эта аналогия и не совсем 
верна: в то время, как абстрактное искусство явилось в результате длительного 
развития, математика в своем начале была именно конкретной и фиксация и 
формулировка такого направления (с последующим развитием) – это только 
возвращение к древности.

Таким образом, увеличивается количество чисел: кроме целых, рацио-
нальных, действительных, комплексных чисел, – вводится понятие конкретного 
числа. Вот предварительное определение конкретного числа: Конкретные чис-

18 Бенедикт Спиноза (рожд. Барух Спиноза, ивр. הזוניפש ךורב; лат. Benedictus de Spinoza; 24 ноября 1632 года, 
Амстердам – 21 февраля 1677 года, Гаага) – нидерландский философ-рационалист, натуралист еврейского про-
исхождения, один из главных представителей философии Нового времени
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ла это такие числа, которые означают определенный предмет, группу, или же 
сумму таковых предметов, а также определенные представления. Таким обра-
зом, в число вводится качественное понятие.

Могут возразит, что в случае, если это и реально, то какой в этом практиче-
ский смысл? Развитие основных положений в последующим имеет и практиче-
ское применение и в наше время, как известно, разрыв между фундаментальны-
ми положениями и их применением на практике все сокращается.

Конкретная математика обращена к древним философским школам. Она 
сближает вообще математику с рядом других дисциплин, например с фило-
софией. В древности Пифагор, Плотин, неоплатоники и многие другие фило-
софские школы, придавали числу особое значение, вкладывали в него опре-
деленное, по-видимому, качественное содержание. Изучение их положений, 
и развитие на современном математическом уровне может дать, надо думать, 
значительные и интересные результаты.

Видимо, что человек стал человеком тогда, когда он научился считать, или 
создавать из камня геометрическую фигуру, а было ли это в процессе труда, 
или же биологического, социального или какого либо иного развития, – 
это другой вопрос.

Но когда математические понятия конкретизированы, то они, как 
имеющие определенный смысл, только условно и с ограничением могут 
поддаваться дальнейшим математическим операциям, а скорее становятся 
своеобразными эталонами.

Видимо, в религии, математические понятия получают определённый, 
конкретный смысл. Математика становится не абстрактной, а конкретной 
наукой. Как письменность сначала была религиозной, а потом, стала 
светской, так и математика сначала была религиозной, а потом становилась 
все более светской. Как есть обычная светская, гражданская история, так 
есть и священная история, которая говорит о священных событиях. Так 
есть обычная математика, а есть и священная математика, она языком 
чисел говорит о священных вещах. Саму по себе математику можно назвать 
нейтральной наукой: она и не светская и не священная. В этом смысле она 
несколько напоминает письменность. Как есть светская письменность, так 
можно записать и священные события, – так священное Писание.

Но если математика сближается с письменностью, то имеются и 
существенные различия. Ведь языков имеется множество, а математика как 
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будто одна для всего человечества. Но, по видимому, это только так кажется. 
Внешне она может проявляться в самых разнообразных формах: достаточно 
вспомнить вавилонское счисление при основании в 12 или 60, различное на-
чертание цифр, греческих, еврейских, римских, египетских, и наконец арабских, 
которые и были потом приняты для всеобщего употребления, они сделались 
своеобразным математическим эсперанто. Но если внешние выражения и 
системы счисления и могут значительно варьироваться, то внутренние законы, 
по которым строится исчисление, видимо, одни для всего человечества. Но 
это же можно сказать и об языке: внешне он имеет разные начертания, разные 
алфавиты и различные произношения, но имеются внутренние законы, 
которые могут сближать все языки, всего человечества. Только в математике 
гораздо скорее произошла унификация, чем в языках. 

Кая известно, имеется много определений того, что есть вообще 
математика. Здесь предлагается еще одна дефиниция: Математика – это наука 
о порядке. Мне не известно, было ли среди многочисленных определений 
и таковое определение, но оно широко и иллюстрирует не только саму 
математику, но и то, что она является базисом или комментарием для других 
наук: порядок – это общее явление в природе. Он присущ материальному 
миру, биологическому, социальному, а также в высшей степени и духовному. 
Вот почему в математических формулах можно выражать самые различные 
предметы, понятия, законы. Этот математический порядок представляется 
числами, алгебраическими понятиями, геометрическими построениями и др. 
Беспорядок невозможен в математике, также как и в логике, и вот почему эти 
две науки ток близко приближаются одна к другой. Но как известно в природе, 
а также в человеческом обществе имеется и беспорядок. И вот математика 
стремится внести в этот беспорядок свои законы, на чем и построена например 
теория вероятности.

Чем больше порядка, тем больше разумности, больше рационализма, 
и там где нет порядка, там действуют чувства, что видно в отношениях между 
полами, иногда в искусство (Сезан создавал умышленный беспорядок в своих 
натюрмортах), в революциях и пр. Стремление к упорядоченным отношениям 
присуще природе, биологии, религии, государству. При принятии различных 
наркотиков: алкоголь, табак, гашиш и пр. начинают действовать чувства, и 
создается беспорядок. Полный, совершенный, абсолютный порядок существует 
в небе, в Господе Бoгe, в Святой Троице. Точно также в мире ангельском. Господь 
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и на земле стремится к полному порядку, а непорядок и несправедливость этого 
мира будет исправлена на небе.

Теперь часто говорится, что основанием всякой науки является 
математика. Собственно говоря, эта мысль совсем не нова, она встречается 
у И. Канта19, а ещё раньше у греческих мыслителей и философов (Пифаго-
ра и др.). В новой научной литературе часто встречаются замечания о том, 
что основой естественно-научных законов, которые заложены в природе 
вещей, является именно математика и что они могут вполне быть выра-
жены в математических понятиях и категориях, которые, в свою очередь, 
являются логическими категориями. Таким образом, математическая ло-
гика выражает собой, в окончательном счете, поскольку способен на это 
человек, – самую сущность вещей и явлений. 

Но наша математика, так сказать, условна. В истории математики 
мы видим, как она развивалась, а иногда она даже предсказывала 
научные открытия. Сначала были сделаны математические вычисления, 
а потом уже открытия и наблюдения, Это мы видим хотя бы на примере 
открытия удаленных планет солнечной системы. Но значительно чаще 
были наблюдения и открытия, а потом уже шло их математическое 
оформление. Те открытия, которые были сделаны вычислениями, в общем 
не так уже и многочисленны: возможно, что их количество в будущем 
будет увеличиваться. 

Но вот исследователь сталкивается с такими явлениями, которые уже 
не могут быть выражены современными математическими понятиями и 
операциями: это, в первую очередь, явления микромира. 

Электроны так себя ведут, что для них необходима уже новая 
математика, новая математическая система, и ученые обычно выражают 
надежду, что таковая и будет вскоре создана или же, согласно мнению К. 
Гёделя20, просто открыта, ибо человек открывает математическую истину 
так же, как Колумб открывает Америку. Квантовая механика также требу-
ет для своего выражения особой математики.

19 Иммануи́л Кант (нем. Immanuel Kant [ɪˈmaːnu̯eːl ˈkant]; 22 апреля 1724, Кёнигсберг, Пруссия – 12 
февраля 1804) – немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, стоящий на 
грани эпох Просвещения и романтизма.
20 Курт Фри́дрих Гёдель (нем. Kurt Friedrich Gödel; 28 апреля 1906, Брюнн, Австро-Венгрия – 14 янва-
ря 1978, Принстон, Нью-Джерси) – австрийский логик, математик и философ математики, наиболее 
известный сформулированной и доказанной им теоремой о неполноте.
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Известно, какой большой интерес вызывает проблема классификации 

наук. Многие ученые, философы, (и даже дилетанты) занимались этим 
вопросом. Диапазон различных мнений здесь очень широк. Иногда, науки 
делят на естественные, гуманитарные и богословские. Причем некоторые 
из них не знают куда поместить, например медицину. Но возможно, что 
одна и та же наука имеет два аспекта, как естественный так и гуманитарный. 
Например: Астрономия – это естественная наука, но в применении к 
человеку она уже называется астрологией и имеет гуманитарную форму21. 
Точно так же и химия имеет свою гуманитарную фазу – алхимию. Физи-
ку – метафизику. В наше уже время из хиромантии (гуманитарной науки) 
создается хирология. Точно так же и математика может иметь свою гума-
нитарную фазу и тогда она носит название метаматематики (сегодня в это 
понятие вкладывают другое содержание), или же священной математи-
ки. Законы физики наблюдаются в природе, но законы метафизики уже в 
человеке. Также и в природе наблюдаются законы математики, но кроме 
того математические законы наблюдаются и в религии и тогда она носит 
название священной математики. Например в трудах Пифагора, Плотина, 
гностиков и других математика была связана с человекам, так возможна и 
сегодняшняя связь её с человеком , но уже не на уровне античных знаний, 
а на современном уровне.

Но надо всегда иметь ввиду, что в трудах античных философов 
математика была связана с античными системами, языческими системами, 
это было естественное сочетание, а не богооткровенное, боговдохновенное.

2). Математика в археологии.
Возможно предположить, что выделение человека из животного 

царства началось тогда, когда он научился считать, начал считать. Таким 
образом, счет бел началом разумности. Мир животных хотя и проявляет 
большую работу, вернее, постоянную работу, нацеленную на продолжение 
жизни, продолжение формы, но эта так сказать, разумность лишена 
элементов сознательности. Опять-таки невольно обращаемся к муравьям 
и пчелам, которые строят свои соты по геометрическому принципу: но 
это происходит вполне автоматически и например они не в состоянии 

21 Астрология – это астрономия в применении к человеку, т.е. она исследует, какое влияние оказывают 
светила (звезды, солнце, планеты, спутники, кометы, метеоры) на человека, на его характер, на 
общество, на географическу среду и тем самым уже и на людей.
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строить соты по измененному геометрическому признаку. Надо сделать 
попытку приучить пчел строить соты по измененному признаку.

Мы видим в раннем палеолите, уже в шельской и дошельской 
эпохи, что человек создавал орудия труда или каменное оружие по 
геометрическому признаку, но этот признак хотя и продолжается 
длительные эпохи, но он варьирует. Животные же, как и растения, хотя и 
показывают известную адаптацию (иногда очень большую) к окружающей 
обстановке, но не видно их сознательных изменений (труд, добывание 
пищи, размножение), в борьбе за существование.

Таким образом нам остались каменные орудия первобытных людей, 
которые показывают, что этим людям было свойственно геометрическое, 
изменяющееся (варьируемое) мышление. Видим, что в царстве природы 
среди растений уже господствует идея геометрической формы, будь то в 
стволах или же в листьях (в иглах): эта геометрическая форма получает 
дальнейшее развитие в царстве цветов, где вместе с формой варьирует 
и раскраска. Особое развитие оно получает в царстве птиц и животных, 
которые уже строят свои жилища по определенной геометрической 
форме ( гнезда ласточек и многое другое), а особенно пчелы делают запаси 
пиши уже по геометрическим моделям. Еще раньше, в неорганической 
природе, формы планет, звезд, комет, а также на земле формы кристаллов 
имеют определенную геометрическую форму. 

Таким образом, геометрическая форма, это нечто такое, что 
свойственно природе, что заложено в существование явлений, чем также 
ограничено в какой то мере, человеческое сознание. Многие религиозные, 
государственные, общественно-городские, народные и другие символы и 
эмблемы создаются по определенному геометрическому принципу. Даже 
направление в искусстве, которое носит название кубизм, создавалось по 
геометрическому признаку, он был в нем особенно подчеркнут, даже в 
ущерб всему прочему.

Вот почему имеет большое и интересное значение надпись философа 
Платона па дверях академии: «Пусть не знающий геометрии не входит сюда».

Можно сказать, что это геометрическое мышление, которое было столь 
развито, представляло собой своеобразную форму, как искусства, так и 
письменности. Человек фиксировал свои представления в геометрических 
фигурах, которые служили ему, как орудиями так и оружием, и можно 
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сказать, что они представляли собой доиероглифическую и доруническую 
письменность. Фиксация понятие в предметах имеет длительную и 
разнообразную историю. Так например на Руси фиксировали свое 
рели   гиозное мышление в иконопочитании, что иногда называлось 
«умосозерцанием в красках». Таким образом, письменность имела 
свою долгую предысторию, в течении длительных тысячелетий шла 
фиксация геометрических понятий в камне, и отчасти на пластинах (где 
означался уже счет), а только позднее фиксация иероглифов и наконец 
слогов и букв. Можно считать, что те примитивные рисунки, которые 
человек изображал на камне и пластинах еще в палеолите, а потом в 
неолите были ни чем иным, как примитивной письменностью, которая, 
следовательно развивалась в течении долгих тысячелетии. Следовательно 
и геометрия, имеет длительный подготовительный период, в течении 
многих тысячелетий. Вопрос о том, где начинается научное мышление, 
пусть даже самое примитивное, может быть решен в том смысле, что оно 
начинается именно в создании человеком примитивных геометрических 
фигур из камня или изображении кружков на плитках. 

Не даром Пифагор любил говорить: « Бог есть великий геометр, который 
все устроил но числу, мере и весу». Здесь ясно видно, что в сознании древних 
вселенная им представлялась устроенной на математических основаниях. 
Имеется предположение, что эта осознанная ими идея была заимствована 
греческими философами у египтян. Но данная мысль была фиксирована в 
письменности в античном мире, – неандертальцы и кроманьонцы фиксировали 
эту же мысль в геометрических, каменных фигурах, в очень примитивной 
форме. Таким образом, древние каменные орудия можно рассматривать, 
как предметы в которых фиксировалось мировоззрение древних людей. 
Видимо их формы были подражанием окружающих вещей: круглые диски 
(мустьерские) – солнцу и луне, листовидные треугольники, листьям, и т. д. 
Если и сегодня человек в изобразительном искусстве воплощает то, что 
видит, то тем более это относится к древнему человеку. Хотя в данном случае 
в основание кладется математическая (геометрическая) форма предмета 
или не рисунок кружков на плитке (что так же является геометрической 
формой), но это нельзя смешивать с применением математических методов 
в археологии, которые касаются статистики или информации22. Таким об-

22 Археология и естественные науки. ред. Б. А. Колчин. – Издательство «Наука». – М., 1965. – С. 286-334.
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разом, математические методы классификации археологического матери-
ала не затрагивают оценку математического мышления древнего челове-
ка. Хотя археологические орудия имели свое непосредственное, бытовое, 
хозяйственное, охотничье, назначение, – но то что они представлены нам в 
геометрической форме и иногда в строгих геометрических границах, дает 
возможность предположить, что сама эта форма была стимулом прогресса. 
Если в природе геометрическая форма (в небесных телах, в флоре и фауне, в 
кристаллах и пр.) проявляется несознательно, то человек создавая из камня 
предметы геометрической формы, образцы чего он заимствовал из природы, 
этим самым вступал на путь сознания и, следовательно, на путь прогресса.

3). Математика в языческих религиях.
Сегодня чрезвычайно трудно проследить, возникло ли у первобытного 

человека чувство преклонения пред Высшей силой до или после того, как 
он изобразил в камни предметы окружающей природы, даже принимая 
во внимание этнографические параллели. Несомненно только то, что 
фетишизм явился при наличии геометрических фигур сделанных в камни. 
А поскольку геометрическая фигура была прогрессом, то, покланяясь 
фетишу, человек тем самым покланялся своему сознанию. Но надо иметь 
ввиду, что зачатки религии были вложены в человека самим Творцом. 
Таким образом, в фетишизме, как и во многих других случаях, верное 
стремление шло по неверному пути.

Табу, – это разделение на чистое и нечистое, в основании чего нахо-
дится математическое понятие (деление). Хотя оно приобретает, как ос-
новной, другой оттенок – нравственный, национальный, пищевой (гигие-
нический, медицинский) и др.

Тотем – это связь с животным миром, т. е. обращение в прошлое, в 
свою предысторию, как сказали бы сегодня.

Как известно, анимизм заключается в том, что человек склонен 
одушевлять неодушевленные предметы, во всяком случае, был особо 
склонен к этому в древности. В наше время мы видим противоположную 
крайность, а именно, человек стал склонен к тому, чтобы материализовать 
и одушевленные предметы. Это происходит тогда, когда представляют 
человека не имеющим души, бездушным и это так же недопустимо, как 
и предшествующая крайность. В Библии мы видим множество примеров 
того, когда происходит одушевление неодушевленных предметов. Напр.: 
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”Слушай небо и внуши земля”, ”Море виде и побеже”, ”Камни возопият” 
и мн. других. (См. у пророка Даниила). Но поскольку святой апостол Павел 
говорит, что вся тварь стенет и мечется от первородного греха, то, можно 
сказать, что и на тварь переходят одушевленные чувства. Следовательно, на 
тварь переходит грех (т. е. нравственное начало) и отражается на ней. Но 
если зачатки анимизма находятся в Библии, хотя и не в том примитивном 
смысле, как у дикарей, – то значит, он имеет под собой определенную 
почву, которая освящена Библией.

Проблема анимизма имеет то отношения к математике, что она вносит 
некоторый духовный порядок в природу и, таким образом, имеет своей 
духовной основой то самое начало как и математика, т. е. идею порядка. В 
природе мы видим геометрические формы. А поскольку они присущи душе 
человека, то человеческое сознание наделяет их духовными качествами.

Многие языческие боги имели свои женские половины, и в данном 
случае выступает идея парности, идея чета. Языческие праздники были 
приурочены к определенным временам года или дня – и, следовательно, 
календарь являлся определенным масштабом религиозной жизни. Но 
календарь основан на математике. Было обще свойственно понятие неба – 
вверху и ада внизу и следовательно было присуще геометрическое понятие 
вертикальности (Олимп). Но, в основном, в греко-римской религии 
имеются на лице человеческие страсти, которые, как таковые, далеки 
от математизации. Но даже положительные чувства и настроения, как 
гражданская доблесть или супружеская верность, по своему проявлению 
также далеки от математики.

В языческой, античной философии видим особое увлечение 
числовыми значениями, напр. у Пифагора. Возможно, что это стремление 
к математики, к порядку зародилось в философии именно как противовес 
беспорядочной языческой религии. Стремление к геометрии присуще 
и Платону (См. выше). Одним словом, в античной философии видим 
гораздо больше математических элементов, чем в античной, языческой 
религии. Некоторые философы были одновременно и математиками. 
Если Вавилонские и египетские жрецы и маги были одновременно и 
математиками и астрологами, то в греко-римском мире уже происходит 
явное разделение: наука и философия обособляются от религии. Это 
означает раскол в мировоззрении. Создается противоположность 
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образованных людей, которые на мир смотрят глазами философов 
или ученых и простых, необразованных людей, которые участвуют в 
религиозных обрядах и церемониях и сквозь их призму видят свет. Можно 
сказать, что хотя степень образованности и у вавилонян и у египтян была 
различная, но мировоззрение было едино.

Итак, в языческих религиях не так еще подчеркивается математическое 
начало. Человек еще не додумался до того, что в основе природы, 
естественных явлений заложены математические законы.

Поскольку культуры были речными, так как человек селился на берегах 
рек, то реки играли особую роль в сознании: их персонифицировали, 
как например египтяне Нил, величайшую реку мира. То же видим и по 
отношению к Иордану: «Иордану возвратися вспять».

В древне-римской религии – выступают человеческие сильные 
страсти.

В египетской – обожествление сил природы.
В римской – культ сильного человека, императора.
Одним словом, – обожествляется СИЛА, будь то в природе, в человеке, 

и страстях и т. д.
Надо иметь ввиду, что покланяясь силам природы, человек покланялся 

не всем, а так сказать избранным: золоту, человеку, животным (нарочитым), 
камням (особым) и т. д. Покланяясь СИЛЕ, человек просил от нея 
помощи, чувствовал свою зависимость. Это ясно ощущали охотники, но 
еще больше земледельцы (зависимость от природы), воины (удача) и др.

Как и выше говорилось, математика особо проникла в античную 
философию. Это и понятно, если принять во внимание, то обстоятельство, 
что греческие философы были часто и математиками, как например 
Пифагор. Он был склонен к тому, что особо подчеркивал значение 
математики, так же как и Платон, написавший на дверях своей академии, 
что не знающий геометрию, пусть не входит сюда. 

Можно сказать, что Аристотель свою систему построил по 
математическому принципу, хотя и не акцентировал этого нарочито. К 
Аристотелю может быть применена вполне мысль Дирихле23, что идеи 
23 Ио́ганн Пе́тер Гу́став Лежён Дирихле́ (нем. Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet; 13 февраля 1805, Дюрен, 
Французская империя, ныне Германия – 5 мая 1859, Гёттинген, королевство Ганновер, ныне Германия) – 
немецкий математик, внёсший существенный вклад в математический анализ, теорию функций и теорию 
чисел. Член Берлинской и многих других академий наук, в том числе Петербургской (1837).
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можно выражать числами: категории Аристотеля могут быть представле-
ны в математических формулах.

Что же касается античной науки, то, можно сказать, что хотя 
математические понятия, развивались в Индии, Вавилонии, Египте, но 
подлинные основы заложены в Греции: достаточно вспомнить только 
Евклида, которого переводят и к которому неизменно обращаются в 
течении двух тысячелетий. Но и в античных естествоиспытателей, как 
например Плиний Старший (23-79 гг.) заметен математический образ 
мышления.

Особо большое значение приобретает математическое мышление в 
магических обрядах и формулах. Это и понятно: математика охватывает 
душу человека, влияет на сознание, тем самым направляет волю. В 
данном случае надо обратиться к истории восточной магии, которая 
часто переплеталась с алхимией. Большое влияние имели различные 
символы, которые, помимо математических формул, представляли собой, 
в окончательном счете математические идеи, выраженные в различных 
категориях: геометрических, исторических, натуральных, религиозных, 
социальных и т. д. Магия имела несколько аспектов: один из них – это 
сношения с духами (и в этой плоскости она соприкасается с шаманством). 
Сношения с добрыми духами – это т. н. белая магия и сношения со злыми 
– черная. Здесь то и выступает счет, как форма сношений, как контактный 
канал. Но надо всегда иметь ввиду, что в данном случае получает 
конкретную окраску и соединяется с сильным душевным настроением.

До сих пор сохранился, как особое и довольно распространенное 
действие так называемый счет в обратном порядке. В то время, когда гасят 
угли, то приговаривают: ни 9, ни 8, ни 7, ни 6, ни 5 и т. д. Счет действует 
на сознание особым образом: он охватывает его. В данном случае он 
употребляется для подачи здоровья человеку т. е. для возвращения ему 
здоровья, почему и следует обратный счет. Счет в обратном порядке – это 
как бы возвращение к прошлому.

«Кормили счетным курицу зерном» (А. Пушкин). Счет проникает 
и в мир животных, как ранее он проникал в мир духов. В Номоканоне 
говорится о запрещении гадать бобом или ячменем24. Но если математика 
особо проникает в магию, то можно сказать, что она полностью господ-

24 Полный Номоканон. – Львов, 1646. (с Киевского издания § 16).
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ствует в астрологии, которая в своем начале была близка к магии. Изу-
чение звезд, планет, предполагало математические вычисления, которые 
были тесно связаны с календарными. Календарь был связан с одной сто-
роны с религией, что и понятно, а с другой с магией и астрологией. Соби-
рать особые целебные растения можно было только в особый месяц, день 
и даже час. Но это зелье иногда служило как лекарство, а иногда как кол-
довство. Этому же служили и некоторые животные: змии, жабы, летучие 
мыши, саламандра и т. д. 

Все эти халдеи, звездочеты, астрологи, – употребляли математику 
в своих вычислениях, напр.: Кеплер в составлении гороскопов 
(как арифметику, так и астрономию). Возможно, что интенсивное 
проникновение математики в магию, в колдовство отрицательно влияло 
на попытках математического комментария священного Писания.

4). Математика в Ветхом Завете.
Как выше отмечалось, можно сказать, что весь Ветхий Завет как 

бы пронизан математическими понятиями. Числа встречаются почти 
на каждой странице Библии. Но там видим не только обыкновенные 
математические действия, но и сложные понятия, которые, надо думать, 
позднее именно из Библии проникли в науку. Так, понятие ”множества”, 
которое получило такое большое развитие в современной математике 
(начиная с Гео́рга Ка́нтора, 1880 г.)25 часто встречается в Библии. Конфликт 
(См.: «Алгебра конфликта»)26, равенства, сопоставления, аксиомы и т.д. – 
все это встречается в Священном Писании.

Мир создается в течении 6 дней, и что бы не подразумевать под 
этими днями, (вернее всего длительные эпохи), все-же они означаются 
именно числом и имеют аналогию в неделе, которая легла в основу 
современного христианского календаря. Так, великое – 6 дней (6 эпох) 
творения отражается в малом – в христианской неделе. 7 – ой день 

25 Гео́рг Ка́нтор (нем. Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, 3 марта 1845, Санкт-Петербург – 6 
января 1918, Галле (Заале)) – немецкий математик. Он наиболее известен как создатель теории 
множеств, ставшей краеугольным камнем в математике. Кантор ввёл понятие взаимно-однозначного 
соответствия между элементами множеств, дал определения бесконечного и вполне-упорядоченного 
множеств и доказал, что действительных чисел «больше», чем натуральных. Теорема Кантора, 
фактически, утверждает существование «бесконечности бесконечностей». Он определил понятия 
кардинальных и порядковых чисел и их арифметику. Его работа представляет большой философский 
интерес, о чём и сам Кантор прекрасно знал.
26 В.А. Лефевр, Г.Л. Смолян. Алгебра конфликта. – Издательство «ЗНАНИЕ». – М., 1968.
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покоя – этим освящается 7 число, о чем так пространно пишет свят. 
Григорий Богослов (Слово 41, на Святую Пятидесятницу). Но и в 
самых днях творения светила перечисляются (два светила), происходит 
разделение между светом и тьмою или между водою и т. д. Реки райские 
также перечислены. В 5-ой главе перечисляется возраст ветхозаветных 
патриархов. Время потопа (40 дней и 40 ночей) точно указывается. Числа 
и вообще математические понятия видим в житии Авраама, 12 сыновей 
Иакова, в истории целомудренного Иосифа. Но и далее в следующих 
книгах числа постоянно являются фундаментом мышления: Жизнь 
пророка Моисея делится на три периода по 40 лет каждый, 10 казней 
египетских, 40 лет путешествия по пустыни, обхождение города Иерихона 
7 раз и многое другое. Нарочито геометрические понятия выступают в 
описании скинии и ее принадлежностей. Аароновское благословение 
происходит при троекратном произношении. И, если бы писать о том 
подробно, то надо бы было наполнить несколько книг. Но не только в 
Законе видим математические понятия: тоже встречается и у св. пророков, 
как напр. у Даниила, который священную идею о Мессии определяет 
на основании математических вычислений, а именно 7 седмин. Много 
математических положений у пророка Иезекииля, когда он говорит о 
будущем храме. У Ездры и у других. Помимо цифр мы здесь видим целый 
ряд геометрических фигур, как в описании принадлежностей храма 
так и в других образах, напр. колеса в видении колесницы. Временные, 
пространственные и символические исчисления наполняют страницы 
Ветхого Завета и являются формами выражения самых священных 
понятий. Математическое мышление так сильно отразилось на понимании 
священного текста, что его начали рассматривать как своеобразный код 
и делались попытки такового комментария, такой расшифровки, что и 
нашло отражение в гематрии и нотариконе.

5). Математика в Новом Завете.
Из этого, можно сказать, беглого обзора видим, что число играло 

большую роль в сознании писателей Ветхого Завета. В особенности оно 
получило свое полное развитие у писателей Нового Завета, или лучше 
сказать, в Новом Завете оно получило полное откровение, так как из 
святой Троичности видим, что Троица существовала в Господе Боге еще 
до сотворения этого мира.
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На первой странице святого Евангелия от Матфея видим нарочитое 

перечисление: всех родов от Авраама до Давида 14, от Давида до 
переселения Вавилонского 14 и от переселения Вавилонского до Христа 14 
родов. Рождество Христово было во дни переписи т. е. при математическом 
(статистическом) исчислении. Ангелов явилось ”великое множество”, чем 
именно в Священном Писании вводится понятие множества, которое 
теперь играет такую большую роль в математике.

Господь Спаситель родился как Первенец, что было предметом особого 
комментария для святителя Иоанна Златоуста. Пришли поклониться три волхва 
и принесли 3 дара для новорожденного. Когда Иисусу было около 12 лет, он 
посетил Иерусалим на праздник со своими родителями. Крещение было в 30-ти 
летнем возрасте. Тогда совершилось явление Святой Троицы. В притчах и чудесах 
Спасителя постоянно говорится о числах: притча о Сеятеле это своего рода 
математическая задача. Множество зерен делится на 4 части и, в свою очередь, 
четвертая часть, т. е. доброе семя, вновь делится на три части и каждая из них 
приносит различный плод: в 30, 60 и 100. Но не только арифметические понятия 
выступают в св. Евангелии: часты и геометрические: например проповедь на Горе 
– это геометрическое понятие – вертикальности. Но вот бывает и проповедь из 
лодки – это также геометрическое понятие, но уже в горизонтальной плоскости. 
Бесы вошли в стадо свиней числом около 2.000. Прозрели 2 слепца. Исцеления 
в субботу, которые так часты, были именно в день 7-ой, являлись нарушением 
дня покоя. Насыщения 5 хлебами 5-ти тысяч человек, в результате чего осталось 
12 корзин, которые несут по одному 12 св. апостолов, из которых потом один 
оказался предателем. 7 хлебов умножено на 4-ре тысячи душ и осталось 7 корзин. 
Святое Преображение было в 6-ой (или 8-ой) день. Там происходит разделение: 
Трое вверху и три апостола внизу, что создает известную симметрию, которая 
так прекрасно отображена на древних св. иконах. В новомесячия часто страдали 
люди, опять таки в начале месяца. Изгнание торгующих, а также волов, овец и 
голубей – понятие множества (неупорядоченного). На смоковнице нет ни одного 
плода (плодов = 0); раздрание завесы храма – арифметическое и геометрическое 
понятие (на двое, сверху до низу). Множество усопших воскресли и явились 
во святом граде. Распятие – в 6-ой день, когда человек был и сотворен, 3 дня 
во гробе, воскресение в 3-ий день, что было предсказано в Ветхом Завете.

Прообразом чего был пророк Иона, который был во чреве кита три дня 
и три ночи.
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По святому евангелисту Марку.
Исцеление сухорукой – является геометрическим понятием, так как 

распростершие руки, это переход кривой в прямую. Легион бесов поко-
рился Господу: легион это 6000 (иногда 2000). Падение в Генисаретское 
озеро – геометрическое понятие.

По святому евангелисту Луке.
При воскрешении дочери Иаира упоминается, что ей было 12 лет. 

Разделение двух рыб – для множества. Исцеление 10 прокаженных, из ко-
торых благодарным оказался один самарянин (9 неблагодарных).

По святому евангелисту Иоанну.
6 водоносов в Кане Галилейской. 38 лет лежал при купели рассла-

бленный. Воскрешение 4-родневного Лазаря. Две сестры: Марфа и Мария, 
и здесь разделение: одна заботилась об угощении, а другая слушала слово 
Божие. В притчах часто упоминаются математические понятия: дом, по-
строенный на сыпучем песке (множество). К доброму семени примешива-
ется вражеское семя, здесь семя + семя (алгебраическое понятие кольца). 
На одну драгоценную жемчужину обменивается все имущество. Невод 
извлекает множество рыб всякого рода. 99 овец незаблудших и одна за-
блудшая. Господин простил долг в 10.000 талантов, а раб истязует в 100 
динариев. Наемники в винограднике работают в разное время, а получают 
одинаковую плату, по динарию (даже и те, которые пришли в 11 час). Два 
сына посылаются в виноградник на работу и один из них исполняет волю 
отца, а другой нет. Неоднократное посольство Господином за плодами в 
виноградник. 10 дев, которые делятся на 5 мудрых и 5 неразумных. Притча 
о талантах: 5+5, 2+2, 1 (итого 15) – остался одним, закопанным в землю, за 
что раб был наказан. Милосердный самарянин при двух немилостивых: 
священнике и Левите: два сребреника для досмотра за немощным. Нечи-
стый дух, будучи изгнанным из человека, ходит по безводным местам и по-
том приводит с собой 7 других духов, злейших от себя. Богатый, радуясь о 
множестве плодов расширяет житницы, не зная что будет завтра. Бесплод-
ная смоковница (плодов = 0), удобряется. Радость женщине о найденной 
драхме. Неверный домостроитель, который пишет расписки, которые не 
соответствуют действительному долгу. Разделение между Лазарем и бога-
чем, который хочет известить своих 5 братьев. Разделение между блудным 
и другим сыном, покаявшимся и непокаявшимся разбойником, мытарем 
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и фарисеем. Из этих примеров видим, как часто в Евангелии показывает-
ся разделение. Имеется большое число с указанием на множества. Рост 
горчичного семени, как и приращение талантов, – увеличение. Изгнание 7 
бесов из Марии Магдалины. Избрание 12 апостолов, а также 70 учеников. 
Особо интересна ловитва рыб, где указывается число 153 (и толико сущим 
не проторжеся мрежа). Супруг волов, того, который отказался от брач-
ного пира. Есть и понятия замены: вместо рыбы – камень, вместо хлеба – 
змию. Не в такой степени, но все же имеются числовые понятия и в посла-
ниях свв. апостолов. В послании апостола Иуды имеются тройственные и 
седмиричные построения. В деяниях св. апостолов выбор ученика вместо 
отпадшего Иуды. Даже и праздник означен числовым значением: 50-ца. 
Петр с 11 апостолами (2, 14). Равенство имений – социальное равенство. 
Петр и Иоанн идут на молитву (3, 1). Серебра и золота = 0 у апостола Петра. 
7 диаконов для служения при трапезах. Встречи, контакты и проповедь 
апостолов среди язычников и иудеев можно рассматривать, как смешение, 
в этом же смысле и частое вхождение апостола Павла в синагоги. Еней от 
8 лет лежит на одре (9, 33). Петр молится в горнице около 6 часа (10, 9). 
Сосуд, яко плащаница привязан по 4-м углам. Пост Корнилия до 9 часа 
(10, 30), и многие другие примеры.

Особо большое числовое значение видим в апокалипсисе. 7 духов, 7 
церквей, 7 труб, и т. д.

Но эти числа можно и иначе представить. Так 153 рыбы можно 
написать как 13 + 53 + 33 = 153.

Святой Крест можно представить: как золотое сечение.
У святого апостола Павла имеются удивительные слова: «чтобы вы 

познали со всеми святыми, что есть высота и глубина и широта и долгота» 
(Еф. 3, 18), что иногда истолковывается в смысле 4-го измерения27.

Сам святой апостол Павел описывает, как был восхищен до 3-го неба.
Его непрестанные путешествия – это изменение положения в 

пространстве. Его мученическая кончина – разделение тела.
6). Математика в гностических системах.
Как выше упоминалось, попытка истолковывать священный текст на 

основании числовой замены была сделана еще в ветхом Завете. Естественно, 

27 См. у Джеффри Хинтона (англ. Geoffrey Hinton; род. 6 декабря 1947 года) – британский информатик, 
известный своими работами над искусственными нейросетями.



434 Наукові записки БІНДЦ

что и в Новозаветное время среди христиан были предприняты таковые 
попытки. Это было сделано еще в апостольское время, и имя антихриста 
в Апокалипсисе представляется под числом 666. Но те, которые нарочито 
увлекались числовыми истолкованиями, скоро уклонились в гностицизм28. 
Они создавали посредства между Господом Богом и тварью, этим миром, 
и эти посредства непрестанно увеличивали. Гностики делали многочис-
ленные попытки истолкования священного текста выдвигая вперед чис-
ловое значение. Как известно, это завело их очень далеко. Некоторые ма-
тематики говорят, что именно для математики необходимо воображение 
большее, чем даже у поэтов, и мы видим, что попытки придать особое 
числовое значение священному тексту и на этом основании создать осо-
бую систему богословия увело гностиков очень далеко от положительно-
го учения церкви. Святые Отцы церкви в борьбе с гностицизмом (а эта 
борьба в идеологической плоскости была очень упорная и длительная), 
стремились истолковывать священный текст в аллегорическом, таин-
ственном, историческом или нравственном значении, но они уклонялись 
от того, чтобы обращать особое внимание на числовое значение, на мате-
матическое толкование, так как в данном случае почти всегда возникали 
реминисценции на гностиков, которые так далеко отошли от Церкви.

Святой Ириней Лионский дает подробный обзор взглядов гностиков. 
Его книги были переведены на латинский язык (в каковом переводе они 
и сохранились). И уже позднее святитель Григорий Нисский в своих 
творениях выступает против прямого, только исторического понимания 
священного Писания, стремясь истолковывать его в духе и истине. Этому 
начало было положено еще раньше в александрийской школе. Но так 
как в учении Церкви Тринитарный вопрос занимал одно из центральных 
мест на первых двух Вселенских Соборах, то Отцы Церкви создают свой 
богословский словарь, который вытекает из библейских понятий, а в основе 
которого находятся так или иначе, – математические понятия. Это единство 
Божие при троичности лиц. Позднее, в эпоху христологических споров, на 
ІІІ – VI Вселенских Соборах опять таки выступает как главное понятие две 
природы, две воли в Господе Спасителе, т.е. опять таки математическое 
понятие. Монофизиты, сторонники абсолютного духовного монизма, 
т.е. одной природы в сыне Божием, также в данном случае кладут в 

28 Пять книг против ересей. Сочинения святаго Иринея, епископа Лионскаго. – СПб., 1900.
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основу своей богословской установки чисто математическое понятие. 
Православные в своих формулах о двух волях и двух природах во Христе 
оперируют также математическими понятиями, но не абстрактными, а 
конкретными, придавая им определенное евангельское содержание.

Таким образом, из этого обзора видно, что в Ветхом Завете числовое 
значение играло большую роль. В особенности оно получило свое развитие 
в Новом Завете, где надо было найти подходящие термины для таких 
понятий, как единство существа и Троичность ипостасей (в тринитарную 
эпоху), а также соединение двух природ и двух воль во Христе в одном 
Лице в эпоху христологических споров и соборов. Святая Церковь на 
Вселенских соборах вполне правильно определила эти богословские 
положения, пользуясь математическими понятиями для своих 
формулировок. Но с другой стороны она вела полемику против гностиков, 
которые чрезмерно гипертрофировали математический аппарат в 
богословском спекулятивном мышлении. В конце патристической 
эпохи у преподобного Иоанна Дамаскина ясно выражены эти понятия 
на основании святоотеческой литературы; он первый предпринял столь 
обширный компилятивный труд.

Числовое значение играло всегда большую роль. И, можно сказать, 
что эта роль не только служебная. Идея Троичности, идея Единицы имеет 
определенное религиозное содержание, но то, что она выражается именно 
в математических понятиях, приобретает самодовлеющее значение. В 
данном случае можно говорить о священной математике.

С другой стороны видим, что математическим аппаратом 
злоупотребляли некоторые из религиозных мыслителей и, в частности, 
гностики, а церковь вела с ними продолжительную и упорную борьбу. 
В результате этих гностических злоупотреблений произошло некоторое, 
так сказать, предубеждение против засилья математических понятий. 
Помимо всего другого, Отцы Церкви указывали на то, что гнозис мало 
доступен людям, широким массам верующих, а, с другой стороны, он 
быстро уводит человека в мир фантазии. Получается то, что математика 
как бы начинает владеть человеком, в особенности если математическим 
понятиям дают определенное религиозное значение и истолкование, 
и тогда они далеко и быстро удаляются от догматических положений. 
Итак, с одной стороны в системе догматов приняты определенные 
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математические положения, а с другой, церковь вела борьбу с гнозисом, 
где злоупотребляли математическими формулировками.

7). Математика в богословских дисциплинах.
На первом месте, на главном месте видим число в догматике. 

До сотворения этого мира уже существовала единица Божественная, 
существовавшая в трех ипостасях, в трех лицах. Таким образом, число было 
ранее этого мира, оно предвечно, оно выражает собою внутреннюю жизнь 
в Господе Боге. Акт творения – это создание множества: на первом месте 
бесплотных духов, святых ангелов, а далее вещества. Понятие множества 
явилось в акте творения в самых различных формах. Следовательно, 
математика имеет два аспекта: один в Господе Боге, предвечный, до 
сотворения этого мира, и второй – тварный, который раскрылся только 
в творении. Поэтому, математика является в какой-то форме связующим 
звеном между творцом и тварью, так как она присуща и Тому и другому.

В математике имеются так называемые неопределимые понятия, 
– они не сводятся к более простым и определяются как таковые. Это в 
геометрии. Подобное же положение существует и в догматике: положения 
сводятся к более простым положениям и в конце концов к таким, которые 
не подлежат определению. Таким образом, понятие бытия Верховного 
Существа есть понятие неопределимое и стремиться к его определению 
есть уже ошибка, так как святитель Григорий Богослов сказал, что всякое 
определение есть уже вид ограничения. таким образом: не надо определять 
в догматике неопределимые понятия.

Но кроме ипостасей, в Господе Боге существуют еще и атрибуты, как 
например: любовь, милость, небесный свет, правосудие, свобода и другие. 
И можно предположить, что счет данным свойствам Господа большой 
и они были до творения этого мира. Видимо, здесь предполагается 
бесконечный счет. Но если законы этого тварного мира имеют 
математическую основу и могут быть выражены в самых разнообразных 
математических формулировках, то, следовательно, математические идеи 
были примарны, они в какой-то форме надмирны, премирны. А так как 
пространство и время созданы «Сыном» (Кол. 1, 16), то математические 
идеи были в Сыне Божием. Так или иначе, но математические положения, 
математические идеи предвечны, они существовали до сотворения этого 
мира, и мир создан по математическим идеям. Создается религиозная, 
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догматическая аксиоматика, которая является исконно присуща человече-
скому духу, когда он обращается к небесному, к своей прародине. «Наше 
отечество на небесах есть», и эти слова приобретают совсем иной смысл в 
перспективе математическо-религиозных положений.

Но не только истинная христианская религия, т.е. союз Бога с 
человеком, использует математические понятия для своих формулировок. 
В Библии, в религии говорится о Творце мира, и это Господь – Он один, 
но троичен в ипостасях. Это математическое понятие. Но греко-римские 
религии древнего мира были политеистичны, следовательно, в понятия 
религиозные вводится математический элемент – множество (богов). Уже 
в древности был и атеизм, о чем говорит святой пророк Давид в псалме: 
«рече безумен в сердце своем несть бог» (Пс. 13, 1, Пс. 52, 2). Таким обра-
зом, по атеизму Творца нет, следовательно богов = 0, опять таки матема-
тическое понятие.

Во многих политических религиях остается идея о Верховном Творце, 
что является остатком первобытного откровения, праоткровения. Таким 
образом, всякая мысль о Творце выражается математическими понятиями. 
Этот абсолютный учет особенно ясно виден в святом Евангелии, когда 
Господь говорит: «У вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф. 10, 30). 
Это в небесном плане. А в земном – это невозможно, и вряд ли осуществи-
мо. В этой плоскости вера представляет собой абсолютный учет, так как за 
каждое праздное слово человек даст ответ в день Суда.

Особое значение приобретает математика в Литургике, а еще раньше 
в ветхозаветном богослужении. Достаточно посмотреть на описание 
Ветхозаветной Скинии, а потом Храма Соломонова, чтобы видеть, как 
много там математического элемента. Для самой Скинии и для священных 
предметов: кадильного жертвенника, ковчега и др. – указываются точные 
размеры: их высота, ширина. Также и для других предметов. 

Разделение Скинии на три части, семисвечник и многое другое имеет 
символическое значение. Создается церковный календарь, в основе чего 
математические понятия: фазы месяца, творения мира, исход из Египта. 
Даже в названии праздников видим нарочито означенный математический 
элемент: например, 50-ница, 7-й год, 50-ый или юбилейный год. Таким 
образом, календарь связан с астрономией или говоря сегодняшними 
понятиями – с космосом. Это же видим и в других религиях, где 
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учитывается и солнечный год, и даже звездный, как например, у египтян. 
Но если особое значение имела математика в Святилище Ветхого Завета, 
то также наблюдаем и в Новой благодати. Уже Сионская горница, где 
собирались святые апостолы была расположена именно наверху. В святой 
проскомидии имеется на лице целый ряд геометрических  образов и 
фигур, под которыми подразумеваются священные лица. Предметы 
храма – жертвенник и святой Престол – геометрические формы. Большое 
значение имеет в Литургике симметрия, которая является математическим 
понятием. Это было еще в жертвоприношении Авраама и являлось в 
других жертвах. Церковный Устав базируется на календаре, который, в 
свою очередь – на счете, на Пасхалии. Само Священное Писание точно 
поделено на главы и стихи, а также зачала для чтения в церкви. И другие 
богослужебные книги имеют определенный раздел, как например, 
Минея, где число тропарей канонов строго регламентировано. Акафист 
и т.п. Число архангелов равно 7. Святых мучеников Севастийских 40, как 
40 раз говорится «Господи, помилуй». Октоих имеет 8 гласов. Ектения 
имеет 12 прошений. На святых предметах имеется изображение святого 
Креста, верующий часто делает крестное знамение, а благословляется 
также знаменем святого Креста, что есть геометрическое, математическое 
понятие, но освященное страстию Мессии. Даже каждение совершается, 
как точно говорится в Уставе, знамением святого Креста, что многие и не 
знают или же забывают. Даже форма облачений имеет геометрическую 
фигуру, как например: епитрахиль – удлиненный четвероугольник, пояс 
– узкий удлиненный четвероугольник, набедренник – четвероугольник, 
палица – ромб. Но не только в Литургии и церковных службах видим 
геометрические фигуры, тоже и в святых таинствах: при святом крещении 
происходит погружение в воду – младенец оказывается под поверхностью 
воды. При помазании – знамение креста, при браковенчании, как и при 
хиротонии, да и крещении – обхождение вокруг купели, что бывает и 
при крестных ходах, а также священником вокруг святого престола, и что 
знаменует круг, т.е. вечность. Этот же круг имеется и на святых иконах, 
что также знаменует вечность. При таинстве хиротонии происходит 
возложение рук, что знаменует собой касательную, которая является 
пределом секущей. Особо симметрично расположены святые иконы в 
иконостасе, да и во всей церкви: в куполе, парусах, клиросах и т.д. Даже 
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в апологетике видим ссылки на математические понятия: вспомним хотя 
бы мученика Иустина философа, который таинство святой евхаристии 
объяснял хлебом, многочисленные зерны которого собраны с разных 
мест поля и представляют собой един хлеб, единое тело Христово, что 
знаменует и единство святой Церкви.

Особо большое значение имеет число в аскетике, как в обрядах, так 
особенно, и в аскетических сочинениях. Уже само число четок – 103 в 
древности, или 100 чаще теперь, представляет строгое число. По четкам 
совершается молитва, и тогда это число увеличивается. Так точно и число 
поклонов (земных или же поясных). На трапезе указывается по две чаши 
вина (Неделя первая святых постов). В субботу праведного Лазаря икра по 
три онгии. Сыр также мерится по онгии и половине (гл. 35), орехов по 6, 
смокв по 8 (Устав, гл. 36). Вообще говоря, монахи стремились ввести поря-
док, регулировать все отношения, и на первом месте это был пост, так как 
по учению Церкви именно нарушением святого поста, т.е. нарушением 
заповеди Господней первый человек был лишен Рая. Следовательно, пер-
вая заповедь была о посте: это касалось, как самой пищи, так и времени 
ее принятия, а также самого способа принятия, т.е. скромно, медленно, не 
смотря по сторонам. Вот почему и в правилах святого преподобного Па-
хомия Великого, в первом Уставе, данном ангелом, была на первом месте 
заповедь о пище: «Позволяй каждому есть по потребности». И далее: «Не 
возбраняй ни поститься, ни есть». При перечислении главных страстей на 
первое место поставлено именно чревобесие. Еще в Ветхом Завете были 
строго предписаны правила для пищи.

Подробно используется числовой, математический счет в славянском 
Добротолюбии. У святого священномученика Петра Дамаскина говорится 
о четырех добродетелях, 8 умных видениях, 7 телесных деланиях. Свою 
вторую книгу он поделил на 24 части или 24 слова по числу букв греческого 
алфавита, а известно, какое большое значение придавали гностики 
буквам греческого алфавита. Но против святого священномученика Петра 
Дамаскина не только никто не выступал, но его книга полностью вошла 
в Добротолюбие (греческое и славянское) и стала настольной книгой по 
аскетике для восточного монашества. И у других писателей Добротолюбия 
можно видеть целый ряд числовых понятий: у блаженного Диадоха, 
Никиты Стифата и прочих. И в нравственном богословии идея падения 
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и восстания также заимствована от геометрического понятия. Известна 
схема аввы Дорофея (которую приводит Л.Н. Толстой), что Господь это 
центр круга, а люди расположены по радиусам. Чем ближе к Господу, 
чем ближе к центру, тем ближе и друг ко другу. Число молитв в первом 
Уставе преподобного пахомия так же точно ограничено днем 12, вечером 
12, ночью 12 и 3 в 9-ом часу. Число земных поклонов – 300 для мантийных 
монахов. У Каллиста Катафигиота имеется подробное рассуждение 
о святой Троице (Добротолюбие Славянское, Т. II. С. 112) «Единица бо 
триипостастная есть Бог». 

Точно также и душа человеческая состоит из трех частей: ум, слово 
и дух, и таким образом подобна Господу. Далее он говорит, что единица 
является началом всякого исчисления (лист 113) «Всякое число от единицы 
имеет начало». Потом идет пространное рассуждение о премирной 
единице, а также о чувственной единице и какова между ними разница: 
в духовном мире все направляется к Единице, а в чувственном наоборот, 
все начинается от единицы. И далее следуют рассуждения о числовых 
значениях разных сущностей. Таким образом, здесь имеются духовные 
созерцания и рассуждения о числовых значениях, но в духе православного 
монашества, восточной аскетики.

Точно также и в Церковном праве имеется целый ряд правил, 
касающихся математических образов, которые получили освящение 
в вере. Так, запрещено изображать знамение святого Креста на полу 
(VI Вселенский Собор, § 7. Первое апостольское правило уже отмечает, 
что епископа да поставляют два или три епископа. Здесь в таинство 
хиротонии вводится математическое понятие. Правило 7-е говорит 
о празднике святой Пасхи, который должен быть после весеннего 
равноденствия – вводится астрономическое понятие. Вопрос двоебрачия, 
единого крещения и другие правила имеют в основе математический 
счет. Запрещение взимания лихвы, т.е. процентов. Самая субординация 
(восточных) патриархов имеет математический элемент. Самое наказание 
в правилах чаще всего говорит об отречении от святого причащения и то 
на определенное время (например, § 24 Анкирского Собора).

Глубокие рассуждения о числах имеются у святого Григория 
Богослова, что может быть предметом специального исследования. В 
«Пяти Словах о богословии», «На святое Крещение» (Слово 40), «На святую 
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Пятидесятницу» (Слово 41). Святитель придавал особое значение числовым 
величинам. Как указывалось, гностики придавали особое значение 
математическим символам, и это накладывало отпечаток на историю 
Церкви того времени. Самое число Вселенских Соборов – 7 – являлось 
позднее чем-то священным и непреложным. 5 патриархов. 7 диаконов. 
У некоторых из сектантов особое значение играло число 2, – у манихеев, 
павликиан, – тех, которые признавали дуализм в сотворении мира.

8). Математика библейская и математика современная.
Если для микромира не подходит анализ (дифференциальное и 

интегральное исчисление), так как там другие положения и отношения, и 
поэтому необходим другой счет, другая математика (ученые надеются, что 
она скоро будет создана или же открыта), – то так же можно сказать, что 
необходима другая математика и для изложения и изучения религиозных 
понятий, так как существующая математика отображает только часть 
материального мира и не охватывает мир духовный. Возможно построение 
такой математики, которая бы иллюстрировала Библию, но это новая, 
другая математика. Ведь в микромире нет понятия математического 
предела (лимита).

Иногда говорят, что современная наука удаляет от веры. Это не 
совсем точно; есть большое количество людей, которые не только знакомы 
с наукой, но и непосредственно ее разрабатывают, и все же они остались 
глубоко верующими людьми. Но все же надо принять во внимание, что 
современное научное мышление, которое в свою очередь базируется на 
математике (современной), что общепризнано, которая в свой черед в 
XVIII и XIX веках опиралась главным образом на анализ, способствовало 
(помимо прочего) некоторому отходу людей от веры и церкви. В это 
новое время считалось, что новая математика вообще и невозможна, 
что аналитическое мышление является основным в математических 
дисциплинах и в естественно-научных теориях; иногда создавалась 
своеобразная коллизия, когда некоторые ученые, базируясь в своих 
исследованиях на аналитическом методе, удалялись в изысканиях от веры, 
хотя в душе и оставались верующими.

Надо считать несомненным, что возможно создание новой математики, 
которая бы комментировала святую Библию. Современные образованные 
люди бессознательно распространяют аналитическое мышление на все 
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формы логического восприятия и научной деятельности. Но поскольку 
математика вообще является фундаментом всякого научного знания, она 
может быть основой и знания религиозного. Но только новая математика, 
священная математика.

Многие математические понятия соприкасаются с религиозными 
понятиями. Таким предметом является, например, бесконечность. 
Известно, какое большое значение оно имеет в религиозном мышлении, 
миропонимании, мировоззрении. Столь же большое значение оно имеет 
и в математике, хотя в это понятие вкладывается другое содержание. 
Но имеются такие понятия, которые не имеют бесконечности, а имеют 
абсолютный предел, это например, - 273 о С – абсолютный минус, так 
как нельзя себе представить, что возможно - 280 о С. Таким образом, 
имеются понятия, которые имеют предел, и наоборот. Видимо, надо 
считать, что пространство и время так же имеют свой предел, во всяком 
случае это несомненно в религиозном понимании: в реальном мире 
имеется своя конечность. Но поскольку мы привыкли к элементарной 
бесконечности в математике, то невольно переносим ее на все другие 
понятия: так, автоматически переносим ее на пространство и время, 
что в сущности является ошибкой, то что мы привыкли мыслить 
категориями бесконечности, этому отчасти является причиной анализ 
бесконечномалых.

Так вот теперь подходим к самому главному, а именно, что для 
выражения библейских понятий необходима особая математика, 
отличная от сегодняшней: это по примеру того, как необходима особая 
математика для микромира.

Но не только для микромира, возможно, что и для макро- (макси-) 
мира возможна, необходима и будет создана новая математика. Так, 
атомы, молекулы и электроны хотя и движутся, но тот предмет, который 
из них состоит, например, яблоко, остается неподвижным. Так точно и 
в макромире (возможно), что при больших расстояниях космические 
объекты остаются неподвижными.

Математика столь универсальна, что иногда даже высказывалось 
предположение, что и выдающиеся шахматисты были одновременно 
математиками; хотя А.Алехин был правовед и говорил, что ему 
математика не близка. (Вернее сказать, что он был всецело шахматистом, 
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а не юристом). Но что касается религии и в частности религиозной 
философии, то здесь можно сказать, что математика и религия очень 
близки. Это видим уже в древности, в античной философии у Пифагора, 
Платона, Плотина, александрийцев и др. В новое время религиозные 
мыслители были одновременно и выдающимися математиками: Декарт, 
Лейбниц и др. В частности, Декарт не только занимался религиозными 
вопросами, но и доказывал их на основании математических построений. 
Так, онтологическое доказательство бытия Божия он иллюстрировал 
математическими положениями: как несомненно, что сумма углов 
треугольника равна двум прямым, или цент круга равно отстоит от 
окружности, так несомненно и бытие Божие. Здесь берутся для сравнения 
аксиомы и доказывается, что как аксиома самоочевидна и не требует 
доказательств, так точно самоочевидно и онтологическое доказательство 
бытия Божия. В понятии совершенного заключается по необходимости и 
бытие, и поэтому Господь существует.

Теодицея Лейбница – попытка оправдания существования зла в мире 
при Господних совершенствах. Ньютон, один из создателей анализа был 
верующим человеком, но его математика обращена в мир материальный. 
Лобачевский показал условность математического аппарата, возможность 
создания других математик. Миньковский пошел по этому пути, Лоренц 
заложил основы теории относительности, а Риман был творцом именно 
новых математик, где вообще нет параллельных линий. То, что сделал 
К.Гёдель в математике можно назвать критикой чистой математики. Он 
показал условность математического, аксиоматического метода, приблизив 
математику к логике. В философском отношении он ориентируется на 
Платона, считая, что математические идеи существуют вне человека, и 
математик только их открывает, как ученый естествоиспытатель открывает 
законы природы. Таким образом, современная наука, которая начала 
развиваться со времени Ренессанса в своих философско-теоретических 
положениях возвращается к античным, в частности греческим образцам. В 
то время, как в искусстве, в архитектуре или скульптуре возрожденческие 
тенденции достигали скорее своего апогея и скорее были изжиты и 
им на смену пришли другие, то в науке, в частности в теоретическо-
фундаментальных положениях таковые тенденции продолжают только 
развиваться. Вероятно, что еще последует целая серия ориентировки на 
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античность в теоретических, да и практических выводах.
9). Создание новой, священной математики.
Как выше указывалось, у гностиков были частые и разнообразные 

попытки введения современной им математики в религиозное познание, 
в религиозно-философские, космогонические теории. Речь идет не о 
том, чтобы что-либо заимствовать от гностиков, так как в данном случае 
невольно напрашивается параллель с учением о Софии в новое время, как о 
посреднике при творении мира, что позаимствовано отчасти от гностиков, 
отчасти от Платона и новых мистиков. Но в данном случае произошло не 
раскрытие евангельского положительного учения, а отклонение от него. 
Итак, в данном случае при создании новой священной математики мы не 
скатываемся на путь заимствования от гностиков или от пифагорийцев, 
что в сущности антицерковно, но только утверждаем, что положительное 
церковное учение можно излагать современными математическими 
понятиями (как раньше оно отчасти излагалось понятиями того времени). 
Но и эти современные математические понятия должны быть преломлены 
в религиозном сознании, как это было с античной математикой. Но надо 
иметь ввиду, что как для объяснения явлений микромира не подходят 
современные аналитические математические дисциплины и делается 
ряд попыток для создания новой математики, так и для объяснения 
религиозных понятий необходимо создание (вернее развитие на 
современном уровне и опыте) новой, священной математики.

Ведь весь тот математический материал, которого так много в 
Библии, брался из того объема знаний, который тогда существовал. Но 
если мы теперь посмотрим на современную математику, то увидим, как 
далеко отошли современные математические понятия от тогда бывших. 
Но некоторые из современных математических понятий, или же теорий 
по физике, можно включить в современное религиозное сознание. Не 
даром же вопрос об античастицах, об антиматерии интересует как 
физиков, так и отчасти современных богословов, а также вопрос об 
иррациональных числах и многое подобное. Но принимая во внимание 
опыт гностиков, можно предостеречь от чрезмерного увлечения этим 
процессом, а с другой стороны надо иметь в виду, что только в известной 
степени можно иллюстрировать религиозные термины и положения 
математическими или физическими законами. Также можно сказать, 
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что и другие положения современной науки можно использовать для 
иллюстрации религиозных понятий, которые иногда с трудом доходят до 
сознания современных образованных людей.

Если в древности боялись перегрузить математическими и 
естественнонаучными понятиями богословский арсенал, исходя из того, 
что они мало доступны для широких масс народа, то теперь как раз 
наоборот, количество образованных людей значительно, и им легче будет 
усваивать религиозные понятия на современном математическо-научном 
языке. А что среди современных образованных людей имеется стремление 
осмыслить религиозные положения, это не вызывает никаких сомнений. 
Таким образом, в данном случае речь идет о том, чтобы использовать 
современный математическо-научный аппарат для иллюстрации 
религиозных, библейских понятий и положений. Всякий предмет в свое 
время требует своего языка. Аналитическое мышление современного 
образованного человека видимо нуждается и в современном аппарате 
информации. Но возможна новая математика, которая не основывается 
на математическом анализе, к которому все так привыкли, и который до 
некоторой степени удалял людей от религии, – и вот эта новая математика 
приведет людей к вере в Господа, Творца неба и земли. К тому же, надо 
иметь ввиду, что это не новая математика, а так сказать, развитие древней 
, библейской математики, которая заложена еще в Ветхом Завете и 
которая получила свое развитие в Новой благодати. Она основывается на 
понятии, что знак равенства ставится между числами разных значений: 
1=3, но это только в небесной математике, только в небесном плане и 
только в приложении к Господу. Надо иметь ввиду, что тогда, когда еще 
не было мира, когда он еще не был сотворен Господом, то тогда уже были 
числа, а именно Троичность, она премирна. Из этого примера видно, 
что некоторые математические понятия были до сотворения мира, 
следовательно, они довременны и допространственны. Святыми Отцами 
и, в частности, святителем Григорием Богословом, приводится целый 
ряд аналогий для усвоения понятия святой Троицы, но все эти аналогии 
только отчасти объясняют идею Троичности. Для христианских понятий 
необходима особая математика, и она уже создавалась святыми Отцами. 
«Посему Единица, от начала подвигшаяся в двойственность, остановилась 
на троичности» (Григорий Богослов. Слово 29, О богословии, третье). 
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Необходимо возвратиться к математическим понятиям святых Отцов. Мы 
привыкли обращаться к ним для разрешения нравственных понятий, или 
же догматических, так как они здесь для нас являются авторитетом. Но 
догматические положения излагались математическими понятиями, и 
надо обратиться к священной математике. Иногда утверждают, что святые 
Отцы в космологических или же математических понятиях отстают. Но 
если даже и допустить, что они ошибались, то это ничего не доказывает. 
Безошибочно только Священное Писание. Ведь общеизвестно, как часто 
и многократно ошибалась наука, не говоря уже об отдельных ученых. 
Например, система Птоломея господствовала многие столетия, пока ее 
не заменила система, созданная священником Н.Коперником. Учение о 
флогистоне и многое другое. Еще совсем недавно мне попадалась книга, в 
которой доказывалось, что предел быстроты для самолета – это скорость 
распространения звука. И что же? Через пару лет практика перечеркнула 
эти мудрования. И что же? На основе того, что ученые ошибались, можно 
ли, благоразумно ли отбрасывать науку вообще? Так точно и в религии. 
Ошибались греко-римские жрецы, ошибались книжники и фарисеи. 
«Господь всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим. 
11, 32). Не будем же на основании того, что некоторые ученые ошибались, 
отбрасывать науку вообще, ведь это величайшее недомыслие. Не будем 
же отбрасывать и религию на основании того, что некоторые священники 
ошибались, это такое же величайшее и даже еще большее недомыслие!

В средние века большое значение имели доказательства бытия Божия. 
Нет сомнения, что для Ансельма Кентерберийского, для Р.Декарта и их 
учеников и последователей доказательства имели полную и несомненную 
достоверность. Позднее их начали опровергать и в первую очередь И.Кант, 
который оставил одно только нравственное доказательство. Те, которые 
им следовали, становились на их точку зрения, и доказательства как 
будто начали терять свою силу. Это же видим и в науке, и в частности, в 
математике. Аксиомы были непререкаемыми истинами до Лобачевского, 
Римана и др. После создания иных геометрий, после работ К. Вёделя они 
потеряли свою непреложность. И из области доказательств перешли 
в область проблематики. Это же можно наблюдать и в других областях 
науки, например, в области классической механики. Таким образом, 
доказательства можно рассматривать в перспективе истории, когда они 
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имели непреложную силу, и как потом это влияние варьировало. Итак, 
как доказательства религиозные, так и доказательства научные сами по 
себе условны. В религии говорится о значении веры, а в науке теперь все 
больше говорят о значении интуиции. Те истины, которые самоочевидны 
для сегодняшних школьников, были предметом больших раздумий и 
колебаний для выдающихся ученых.

Если бы можно было доказать существование Господа, тогда 
необязательна была бы вера. Но у святителя Григория Богослова 
находится знаменитое утверждение, что «наш руководитель – разум». Но 
здесь говорится о разуме очищенном или, во всяком случае, очищаемом 
верою и небесною мудростию. Если бы разум был руководитель к вере, 
то тогда религия могла бы быть основана на началах разума, а сегодня 
доказывается, что даже наука не может быть на этом основана. Тогда 
религия могла бы быть основана на началах строгой логики, а это 
невозможно даже в математике. Но кроме разума действует еще и воля и 
чувство. Какое большее доказательство воскресения Христова, чем то, что 
стража в количестве нескольких человек явилась к книжникам и фарисеям 
и возвестила им о Воскресении. Ведь это не были ученики, это была стража 
самих первосвященников. И что же? Они поверили? Нисколько! Наоборот, 
они дали довольно денег стражникам для того, чтобы те говорили 
выдуманную ими же версию о том, что ученики украли Его тело ночью, 
когда те спали! (Мф. 28, 11-15). Среди других доказательств бытия Божия 
может быть еще одно – его можно назвать математическим или же грави-
тационным. Оно заключается в том, что Господь воскрес тогда, когда две-
ри гроба были закрыты и даже запечатаны. Святой Ангел отвалил камень 
от дверей гроба для того, чтобы жены-мироносицы, да и святые апостолы 
могли видеть, что Гроб является пустым и уверовали в воскресение. Так 
же дверям затворенным Он являлся Своим святым ученикам и апостолам, 
в результате чего многие из них уверовали. На этом же основывается 
праздник Вознесения Господня на небо. Его прославленное тело не 
подлежало обычным законам материи и в частности закону тяготения. 
Преодоление закона всемирного тяготения является великим чудом. Но 
как предвестник этого чуда было вознесение святого пророка Илии на 
небо, когда также был преодолен закон всемирного тяготения. А также 
Еноха и других. Излагая это доказательство на основании Библии мы 
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считаем, что оно является таковым для того, чей разум и воля просвещены 
небесной благодатью. Человек должен стремиться к вере, но получить ее 
– это дар свыше. Не даром апостолы просили у Господа: «умножь в нас 
веру» (Лк. 17, 5).

10). О времени Христианства.
Иногда можно услышать в проповедях, прочесть в статьях по истории 

Церкви, что, мол, Христианство существует уже около 2000 лет. В этом на 
первый взгляд верном положении по существу находится глубокая ошибка. 
Во-первых, это звучит как что-то очень отсталое, древнее, устаревшее. Но 
это только с одной стороны, это, так сказать, психологический момент. 
Но самое главное это то, что в данном случае время представляется 
мерилом для христианства, что само по себе глубоко неправильно. Вернее 
сказать, что хотя христианство и существует на земле около 2000 лет, но 
действительное его существование надмирно и превечно: «Сын превечный 
днесь народися», как поется в церковном песнопении. Второе Лицо Святыя 
Троицы существовало тогда, когда и мира этого не было и этой земли. Как 
говорит святой преподобный Иоанн Дамаскин, Христос как Богочеловек 
существует только от момента Благовещения, от времени воплощения, 
но как Слово Божие, как Сын Божий Он существует раньше всех времен, 
прежде даже мир не бысть (Иоанн Дамаскин. Богословие. Кн. IV, гл. 6).
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Протоиерей Александр Гук,

кандидат богословия,
научный сотрудник Богословсо-исторического 

научно-исследовательского центра 
имени архімандрита Василия (Пронина)

«Богословско-аналитическое развертывание логоматриц»
(Послесловие к статье «Библия и математика»)

Архимандрит Василий (Пронин), наделенный глубочайшей исследо-
вательской интуицией, предвосхищал неизбежность в будущем форми-
рование целостной Богословской методологии, непротиворечиво сочета-
ющей в себе актуальные достижения гуманитарных и естественных наук. 
Будут способствовать этому и технические возможности, позволяющие 
обрабатывать и систематизировать необъятное информационное про-
странство Богословской науки.

Естественно, такая перспектива имеет отношение прежде всего к Свя-
щенному Писанию. В своей статье «Библия и математика» о. Василий ука-
зал на многообещающий творческий потенциал аналитического осмыс-
ления Библейских текстов. Поскольку в текстуальном изложении истории 
спасения определяющее значение имеет не только литера, но и цифра, то 
вполне закономерным станет неразрывное единство литерно-цифрового 
изучения Библейских книг. И тогда востребованными будут и математи-
ческая наглядность литерно-цифровой методики, и технологические усло-
вия ее воплощения.

Похоже, что такое время уже наступило. Аналитическая доминанта 
обнаруживает себя в планетарной компьютеризации также и образова-
тельного процесса, приобщив к своему осуществлению и его Богословское 
направление.

В аналитическом смысле исследовательский процесс можно упро-
стить до определенного терминологического минимума, что позволяет 
осуществить наглядный сравнительный анализ Библейских текстов на 
различных языках. В данном случае преимущество математически-анали-
тического метода заключается в том, что разнообразие исторически сфор-
мировавшихся Библейских версий можно свести к единой аналитической 
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форме и таким образом относительно обобщенной системы отсчета выя-
вить внутренние содержательные возможности каждой из версий.

Базовой структурой развертывания текстуального пространства по-
лагается алфавитная система, представляющая упорядоченную последо-
вательность литерных символов. Терминологически Богословская анали-
тика обозначает ее логоматрицей, которую можно оформить в литерном, 
цифровом и контурном (геометрическом) виде. Логоматрица разверты-
вается в текст, в аналитической терминологии именуемый логоархитек-
турой.

Наглядная унифицированная форма логоархитектур в литерном, 
цифровом и контурном исполнении представляет аналитический образ 
Библейской версии, ее уникальность как в содержательном, так и истори-
ческом смысле. Исходя из этого, каждая логоматрица располагает содер-
жательным и историческим ресурсом, потенциальные возможности кото-
рых и образуют логоархитектуры.

Исторически сложившимися исходными Библейскими версиями яв-
ляются: Масора на древнееврейском языке, Септуагинта (Перевод Семиде-
сяти) на древнегреческом, Вульгата на латинском и Библия на церковнос-
лавянском. Логоматрицы, сформировавшие вышеуказанные Библейские 
варианты, в Богословской аналитике соответственно определяются как ив-
ритская, эллинская, латинская и славянская. Ивритская логоматрица раз-
вертывается в Палестинскую версию Библии, эллинская в Александрий-
скую, латинская в Латинскую и церковнославянская в Славянскую.

По-видимому, исторически самобытными Библейскими версиями 
следует считать Палестинскую как Масору и Александрийскую как Сеп-
туагинту. В этом отношении Библейская аналитика определяет их архе-
типными, на основании которых осуществлялись Библейские переводы.

Вполне очевидно, что для христианского сознания альфой и омегой 
является Александрийская версия, почерпнувшая универсальную пер-
спективу из содержательного и исторического ресурса эллинской логома-
трицы, сформировавшей генезисно-логосную архитектуру Септуагинты.

Ивритская логоматрица оказалась способной только на статиче-
ски-замкнутую архитектуру, которой Палестинская версия и ограничилась.

Столь принципиальное различие зависит от содержательного и 
исторического ресурсов указанных логоматриц. Александрийская версия 
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в этом отношении обладает классическим совершенством, поскольку в 
нее вложены как содержательная объемность греческих терминов, так и 
культурно-цивилизационный уровень эллинского сознания, с особой вы-
разительностью проявившегося в философско-научной сфере. Эти исто-
рические объективные факторы способствовали тому, что текст на древне-
греческом языке отличается гармонической глубиной своего содержания, 
в философском аспекте отмеченный как логосность. Достаточно указать 
на бытийно-философские проникновения древнегреческих мыслителей. 
Если еще присовокупить к этому общий уровень эллинской цивилиза-
ции со всеми ее исключительными достижениями, то становится вполне 
понятным, почему древнегреческий язык располагает столь универсаль-
ными смысловыми достоинствами.

Таким образом, эллинская логоматрица в состоянии извлечь из сво-
его потенциального ресурса универсальность как в содержательной, так и 
исторической актуализации.

Если иметь суждение о Библейском тексте, то его сущностным пока-
зателем в эллинской версии является генезисная логосность, связывающая 
в единую континуальную, неразрывную целостность Ветхий и Новый За-
вет, что не столь очевидно прослеживается в остальных версиях, а в Ма-
соре и вовсе отсутсвует. Из этого следует вывод: эллинский язык, как со-
держательно и исторически универсальный, смог выразить Божественное 
Откровение в исчерпывающей полноте генезисной логосности.

Действительно, эллинскому языку присуща некая вербальная гениаль-
ность, непревзойденным образом словесно выразившая перспективу развер-
тывания Божественного Откровения. На подобное тот же древнееврейский 
язык по своей содержательной и исторической сути был просто неспособен. 
Остальным языкам, в соответствующих переводах, оставалось только в силу 
своих лингвистических возможностей, приблизиться к эллинскому эталону.

Вышеотмеченные особенности отчетливо обнаруживаются в гене-
зисно-логосной развертке, классически безупречной в Александрийской 
версии Библии. В сотериологической последовательности осуществления 
Божественного Откровения она имеет следующий вид:

γένεσις: άρχή-άνθρωπος-κόσμος-ών- λόγος-άλήθεια-χρόνος
Указанную развертку в неразрывное единство объединяет генезис-

ность и логосность как осмысленное и целенаправленное развитие исто-
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рии спасения в ее провиденциальной перспективе. Содержательно 
каждое из понятий такого развертывания непротиворечиво вписывается 
в целостную картину Библейского повествования.

С точки зрения эллинского восприятия, Библия генезисна и логосна, 
отчего название первой книги и обозначено как γένεσις, а не начальным 
словом текста, что было традиционным для Древнего Востока, чему следу-
ет и древнееврейская версия.

В Александрийской версии изначально обозревается перспективная 
целостность Священного Писания как развертывания Ветхозаветного 
космологического άρχή (βίβλος γενέσεως ούρανοί καί γης) к Новозаветному 
антропологическому (βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού). Выстраиваются 
генезисные космология (κόσμος), антропология (άνθρωπος) и история 
(χρόνος). Им присуща логосность, осуществляющая себя в раскрытии со-
держания космологического, антропологического и исторического. Отсю-
да столь выразительные определения христианского восприятия бытия 
как макрокосмос, микрокосмос и провиденциальный смысл истории.

Ключевым термином развертки полагается ό ών генезисно-
логосно отражающийся в άρχή, άνθρωπος, κόσμος, άλήθεια, χρόνος и 
объединяющий их. В этом фундаментальном понятии эллинской мысли 
абсолютность Божественного Бытия логосно наполняет бытие сотворенное в 
его космологической и антропологической актуализации, достигая кульми-
национного осуществления в Рождестве Христовом как историческом 
событии Боговоплощения. Здесь в единой точке сотериологического 
исполнения пересекаются космология (Вифлеемская звезда), антропология 
(Богомладенец) и история (всемирно-историческая эпоха Октавиана Августа).

Генезисно-логосно ό ών развертывается в истории спасения как 
Троичность. В аналитическом виде троичное раскрытие Божественного 
достоинства от потенциального состояния в Ветхом Завете устремляется 
к актуальному в Новом: 13 → 31. Основой такой актуализации является Бог 
Логос, Богочеловек. Совершенно обоснованно поэтому в православной 
иконографии образ Спасителя обрамляется генезисно-логосным ό ών как 
средоточием полноты Божественного Откровения.

В ό ών онтология Библии, Откровение в Имени Божьем, развертывающем 
Ветхий Завет к Новому, что самым очевидным образом присутствует в 
Александрийской версии.
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Очень показательна в этом отношении аналитическая развертка 

Имени Божьего в цифровом виде. Масора представляет его статически-
замкнутой последовательностью, ограничивая Ветхозаветное Божест-
венное Откровение отсутствием генезисной перспективы: 1-2-2. В Вульгате 
эта дословность перевода с древнееврейского и воспроизводится:

Ego (1) sum (2) qui sum (2)
В Септуагинте же представляется онтологическая полнота как 1-2-3:
Ẻγω (1) ειμί (2) ό ών (3)
В контексте Александрийской версии развернутую генезисность 

полагает и Славянская:
Ầзъ (1) єсмь (2) Сый (3)
В Новом Завете отмеченная полнота Божественного достоинства 

посредством Боговоплощения подтверждается его истинностью в 
Богочеловечестве Иисуса Христа, выраженном в той же логосной форме, 
что и ό ών:

Ẻγω ειμί ή άλήθεια 
Историческим осуществлением такой исполненности Божественного 

Откровения в Боговоплощении явилась наступившая полнота времени: 
ότε δε ήλθεν τò πλήρωμα τού χρόνού.

В итоге эллинская логоматрица и представляет развернутую 
генезисную логосность Священного Писания в универсальности своего 
терминологического перечня:

Быт.1:1 – ή γένεσις, ή άρχή, ό άνθρωπος 
Быт.2:1 – ό κόσμος
Исх.3:14 – ό ών
Ин.1:1 – ό λόγος
Ин.14:6 – ό άλήθεια
Гал.4:4 – ό χρόνος
Каждый из вышеуказанных эллинских терминов генезисно-логосно 

сочетается с общей Библейской композиционной целостностью, в 
которой из Ветхозаветного терминологического перечня естественным 
образом развертывается терминологический перечень Нового Завета. 
Континуально-целостно ό ών раскрывается в Ветхозаветной ретроспективе 
как άρχή, άνθρωπος, κόσμος, а в Новозаветной перспективе как λόγος, 
άλήθεια, χρόνος.
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Александрийская версия является подлинным материнским архе-
типом, из потенциального содержания которого и актуализируется 
Новый Завет как последовательное отражение Библейской генезисности 
и логосности.

Так содержательная и историческая универсальность эллинской 
логоматрицы осуществила себя и в Библейском контексте. В нашем 
случае достаточно указать на терминологический ряд, во всей своей 
исторической объемности образующийся относительно Библейского 
терминологического перечня: генетика, генеалогия, архетип, архитек-
тоника, археология, архитектура, антропология, космология, космогония, 
онтология, хронология.

Универсальное эллинское мышление стало вселенским христианским, 
эллинский язык определился в достоинстве языка Церкви, ее Богословия, 
всего внутреннего и внешнего содержания в исчерпывающем 
разнообразии.

Если Септуагинте присуща континуальная целостность, то переводы на 
другие языки вынуждены мириться со своей дискретной искусственностью 
в попытке воспроизвести содержательную и историческую глубину 
эллинского оригинала. На исключительно филологическом уровне 
подобная задача невыполнима.

В том и заключается методологическая проницательность 
архимандрита Василия (Пронина), что он предвидел привлечение к 
постижению Библейского текста не только литеры, но и цифры.
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журналі, або відправляє статтю автору на доопрацювання з перспективою 
подальшої публікації, чи відмовляє в публікації. У разі відмови в публіка-
ції статті редакція журналу не вступає з авторами в дискусії. Автор гаран-
тує, що всі використані дані в його статті реальні і автентичні, його стаття 
не є плагіатом. Автор зобов’язується в разі необхідності надавати спросту-
вання і виправляти помилки.

До друку приймаються лише статті, які мають наступні елементи: 
– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливи-

ми науковими чи практичними завданнями; 
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано ро-

зв’язання даної проблеми і на які спирається автор;  
– виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, ко-

трим присвячується означена стаття; 
– формулювання цілей статті (постановка завдання); 
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуван-

ням отриманих наукових результатів; 
– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку.
– Вимоги до електронного варіанту: файл у форматі doc., docx. 

Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: ліве 
– 3 см, верхнє – 2 см, праве – 1,5 см, нижнє – 2 см.
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До статті обов’язково додаються:
– УДК; 
– переклад назви статті англійською мовою; 
– анотація (резюме) українською та англійською мовами (обсяг ано-

тації не менше 500 знаків); 
– ключові слова українською та англійською мовами; 
– окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім’я, по 

батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада, 
мобільний телефон, e-mail. 

Послідовність розміщення елементів статті: УДК; прізвище автора; 
назва статті (малими літерами по центру); анотація і ключові слова мовою 
статті; виклад основного матеріалу статті; джерела та література; назва 
статті, анотація і ключові слова англійською мовою.

Посилання мають наскрізну нумерацію по всій статті і розташову-
ються внизу кожної сторінки.

Список джерел та літератури оформлюється відповідно до ДСТУ 
8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. За-
гальні вимоги та правила складання». Можна ознайомитися за посилан-
ням: http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF

Статті приймаються українською, польською, російською, сербсь-
кою, словацькою, чеською мовами.

«Наукові записки БІНДЦ» виходять не менше 1 разу на рік. Рукописи 
просимо надсилати до 1 березня кожного року.

Тексти просимо надсилати на e-mail: jurijdanilec@gmail.com
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