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ВСТУПНЕ СЛОВО

ДОРОГІ ДРУЗІ, НАУКОВЦІ, ЧИТАЧІ 
«НАУКОВИХ ЗАПИСОК»!

У третьому тисячолітті, у світі є багато людей, які цікавлять-
ся історією, культурою та спадщиною церковної складової свого 
народу. У наш складний час поширюється досить суперечлива ін-
формація про Церкву. Тому об’єктивність, незаангажованість, неу-
передженість в інтерпретації церковної історії Української Право-
славної Церкви загалом та древньої Мукачівської єпархії зокрема 
сьогодні надзвичайно важливим фактором. Звичайно не кожна 
людина читає наукові видання, однак саме в них акумулюється 
об’єктивна інформація, потрібна для вивчення та аналізу свого 
минулого. Тому, йдучи на зустріч широкому кругу читачів ми 
опублікували всі випуски нашого проекту на офіційній сторін-
ці Мукачівської єпархії (https://m-church.org.ua) в рубриці Бого-
словсько-історичний науково-дослідний центр імені архімандрита 
Василія (Проніна) (скорочено – БІНДЦ.) 

Шостий випуск «НАУКОВИХ ЗАПИСОК БІНДЦ» – це проект, 
який покликаний збирати, відтворювати та аналізувати докумен-
тальну та дослідницьку спадщину з історії передусім Мукачівської 
єпархії. Статті, зібрані у збірнику безумовно, сприяють поповнен-
ню і оновленню наукової бази про свою церковну минувшину, яка 
внесла свій відбиток в загальну історію. Нинішній період по праву 
можна назвати «століттям науки», бо вона займає дуже важливу 
роль в житті всього людства. Внесок в скарбничку світової науки 
вносять представники різних країн і народів. Своє місце в цьому 
переліку займають і видатні діячі церковної історії і Закарпаття. 
Всі вони є гордістю нашого народу та краю.

У нашому виданні публікуються матеріали міжнародних 
конференцій, авторські статті, ессе та інші дослідження. Чимале 
число авторів є представниками не тільки України, але й Польщі, 
Словаччини, Угорщини, Сербії та інших країн світу та Європи. Пу-
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блікації вчених відповідають автентичним цілям і задачам нашого 
проекту, і це додає нам сил і впевненості в завтрашньому дні. Нау-
ковий збірник друкує матеріали українською, англійською, росій-
ською, польською, словацькою та іншими мовами. Це дозволяє, на 
наш погляд, вітчизняним вченим швидко і ефективно інтегрувати-
ся в світовий науковий простір, об’єднувати свої зусилля з дослід-
никами, які проживають за межами України.

Ідея випуску окремого наукового збірника, який ви тримає-
те в руках, була народжена практично відразу після утворення 
Центру в 2008 р. Завдяки заснуванню наукової установи проекту 
ми не лише отримали перший історії єпархії локаційну інститу-
цію де вивчається теологія, історія, культура і церковна спадщина 
єпархії, але й почали реалізовувати довгоочікувані бажання кліру, 
мирян та духовенства єпархії мати на Закарпатті окремий істо-
рично-богословський центр. 

Без повноцінного, актуалізованого входження в міжнарод-
не богословське співтовариство, без діалогу з полінаціональною та 
поліконфесійною сім’єю акредитованих видань богословських фа-
культетів навряд чи можливе створення самобутньої школи бого-
словської думки та історії. Сьогодні завдяки цьому проекту ми маємо 
можливість давати інтелектуальну відповідь на відповідні виклики 
сучасності. Ми служимо потребам Церкви і суспільства, а також ді-
лимося своїми здобутками зі Вселенською Церквою.

Нині нас не покидає мрія, щоб цей проект не обмежувався 
лише конфесійним науковим простором Православної Церкви, 
але включав інші Церкви Закарпаття та України. Адже наукова 
місія, яку здійснює БІНДЦ, уже давно вийшла за межі конфесій-
ності, у постконфесійний простір спільних для всіх християн про-
блем і викликів. 

Сьогодні науковий проект під назвою БІНДЦ – це потужна ко-
манда потужних науковців, які динамічно працюють в напрямі цер-
ковної історії, теології, архівознавства та інших дисциплін. Наукові 
співробітники центру беруть жваву участь у різноманітних науко-
во-суспільних конференціях та заходах, де на відповідному науково-
му рівні представляють Мукачівську Православну єпархію. 
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П’ять попередніх випусків «НАУКОВИХ ЗАПИСОК» визвали 
позитивні відгуки серед науковців краю і за його межами. Це зай-
вий раз говорить, що ми на правильному шляху. У 2019 р. збірник 
пройшов реєстрацію та проіндексований в міжнародній науковій 
базі Копернікус (Index Copernicus (IC)). 

6-7 листопада 2019 року з благословення Блаженнійшого 
Онуфрія, митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля 
Української Православної Церкви БІНДЦ провів в Ужгороді Між-
народну наукову конференцію, присвячену 120-річчю від дня на-
родження ієросхимонаха Аввакума (Вакарова): «Закарпаття та 
Афон: духовно-культурні зв’язки». У науковому форумі близько 
50 учасників, серед них вчені відомі історики та богослови із 13 
країн Європи. Співорганізаторами наукового заходу стали крім 
БІНДЦ та Мукачівської Православної єпархії – Міжнародний ін-
ститут афонської спадщини, Державний архів Закарпатської об-
ласті, Архів Сербської Православної Церкви, Wydział Teologiczny 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Філологічний 
факультет ДВНЗ «УжНУ», Науково-дослідний інститут держав-
но-конфесійного права та державно-церковних відносин ДВНЗ 
«УжНУ», Науково-дослідний центр історично-релігійних студій 
«Логос» ДВНЗ «УжНУ» та Український фонд культури (м. Київ).

Ми дякуємо Богу за все, що Він нам посилає. Бажаємо всім 
читачам «НАУКОВИХ ЗАПИСОК», аби ті знання, які Ви отри-
маєте під час ознайомлення з текстами, робили Вас ближчими до 
Бога, вірнішими Богу і відданішими Богу. 

Митрополит Мукачівський і Ужгородський 
ФЕОДОР
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ПРИВІТАЛЬНІ СЛОВА ДО УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«ЗАКАРПАТТЯ ТА АФОН: ДУХОВНО-КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ» 

(ДО 120-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ІЄРОМОНАХА АВВАКУМА (ВАКАРОВА).

Привітальне слово до учасників конференції
Блаженнійший Онуфрій,

Митрополит Київський і всієї України,
Предстоятель Української Православної Церкви, Київ.

ЙОГО ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,
ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІШОМУ ФЕОДОРУ,

МИТРОПОЛИТУ МУКАЧІВСЬКОМУ І УЖГОРОДСЬКОМУ

ОРГАНІЗАТОРАМ ТА УЧАСНИКАМ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ЗАКАРПАТТЯ І АФОН: ДУХОВНО-КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ
(ДО 120-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

ІЄРОМОНАХА АВВАКУМА (ВАКАРОВА)»

Ваше Високопреосвященство, дорогий Владико!
Високоповажні учасники наукового форуму!

Щиро вітаю з відкриттям Міжнародної наукової конференції, 
присвяченої духовно-культурним зв’язкам Закарпаття та Святої 
Гори Афон і 120-річчю з дня народження ієромонаха Аввакума 
(Вакарова).

Закарпаття та Афон мають свою неповторну та автентичну 
історію взаємовідносин і глибоку культурно-аскетичну спадщину. 
Історія розвитку та становлення Мукачівської єпархії, яка є однією 
з найдревніших кафедр Української Православної Церкви, була 
тісно пов’язана зі Святою Горою. Єдиний еклезійний простір 
завжди сприяв живому взаємообміну чернечим досвідом. Зокрема, 
десятки вихідців із Закарпаття були духівниками та настоятелями 
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афонських монастирів, подвижники благочестя, життя яких було 
безпосередньо пов’язане з Афоном, причислені Церквою до лику 
святих, а окремі чернечі обителі Срібної Землі й до сьогодні живуть 
за афонськими статутами. Також між Закарпаттям і Афоном 
яскраво прослідковується живий взаємозв’язок літургічної, 
теологічної, епістолярної та іконописної традицій.

Цей науковий форум присвячений одному з сучасних под-
вижників благочестя, який став для нас еталоном подвигу та 
святості – ієромонаху Аввакуму (Вакарову) (1899-1972). Отець 
Аввакум понад 40 років ніс свій чернечий послух у Свято-
Пантелеімонівському чоловічому монастирі на Святій Горі. 
Довгі роки подвижник ревно ніс відповідальні послухи в обителі 
і в подальшому став своєрідним маяком, який, сяючи, сприяв 
ствердженню та поширенню віри Христової в Закарпатті. Завдяки 
своїм аскетичним подвигам о. Аввакум щільно та молитовно 
з’єднав Закарпаття та Афон. Його духовними наставниками були 
відомі святі ХХ століття – преподобні Алексій Карпаторуський і 
Силуан Афонський.

Сьогодні перед учасниками форуму стоїть важливе завдання 
об’єктивного вивчення різносторонніх церковних, історичних, бо-
гословських та агіорафічних аспектів життя та діяльності отця Ав-
вакума. У вирішенні цього завдання розкривається широке поле 
для взаємодії між церковними вченими та світською історичною 
наукою. Дуже важливо, що сьогодні Мукачівська єпархія прово-
дить цю наукову конференцію спільно з науковими інституціями 
Європи. Сподіваємось, що така співпраця принесе добрі плоди.

Бажаю учасникам і гостям конференції Божого благословен-
ня та плідних наукових звершень у вивченні icтopiї Православної 
Церкви на Закарпатті.

Благословення Господнє нехай перебуває з усіма Вами!
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Привітальне слово до учасників конференції.
Високопреосвященнійший Антоній,

митрополит Бориспільський і Броварський,
керуючий справами Української Православної Церкви, професор, 

Київ.

Його Високопреосвященству,
Високопреосвященнішому Феодору,

Митрополиту Мукачівському і Ужгородському
Організаторам, гостям і учасникам 
міжнародної наукової конференції

«Закарпаття і Афон: духовно-культурні зв’язки
(до 120-річчя від дня народження 

ієросхимонаха ААввакума (Вакарова)»

(м. Ужгород, 6-7 листопада 2019 р.)

Ваше Високопреосвященство!
Дорогі отці, брати і сестри!

Сердечно вітаю Вас з початком роботи Міжнародної наукової 
конференції «Закарпаття і Афон: духовно-культурні зв’язки», 
приуроченої до 120-річчя від дня народження закарпатського і 
афонського ієросхимонаха Аввакума (Вакарова).

Історія православного чернецтва в древньому Закарпатсь-
кому краї протягом багатьох століть була пов’язана з монастирями 
Святої Гори Афон. Особливо тісними ці зв’язки були на початку 
XX століття.

Саме на Афоні, в Свято-Пантелеймонівському монастирі, в 
1908 році перейшов з унії і прийняв святе православ’я Олександр 
Кабалюк – майбутній «апостол православ’я» на Закарпатті, 
відомий нині як преподобний Алексій Карпатський. Після 
прийняття чернецтва з ім’ям Алексій, він був приписаний до 
складу братії Афонського Пантелеймонівського монастиря і 
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згодом офіційно діяв на Закарпатті як «афонський місіонер», 
займаючись з благословення святогорських старців активною мі-
сіо нерсько-просвітницькою діяльністю.

Плоди цього афонського благословення проросли на бла-
годатному закарпатському ґрунті рясним врожаєм. І якщо за 
часів Австро-Угорської імперії на Закарпатті не існувало жодного 
православного приходу, то вже до 1939 року, буквально за якихось 
15 років, тут було побудовано 127 нових православних храмів і на-
раховувалося близько 150 тисяч православних віруючих.

Древній афонський монастир святого великомученика Пан-
телей мона зіграв дуже важливу роль у відродженні православ’я на 
Закарпатті, а його допомогу новонаверненим православним закар-
патцям неможливо переоцінити. Крім преподобного Алексія, на 
Закарпатті в якості місіонерів служили колишні монахи Афонського 
Пантелеймонівського монастиря о. Серафим (Іванов) і схиігумен Ка-
сіян (Корепанов) – сподвижник преподобного Силуана Афонського.

У цей період Пантелеймонівський монастир з Афона відправляє 
на Закарпаття православну літературу, ікони, святині. Неодноразово 
священноначалля Святогірської обителі звертається до закарпатців з 
закликами та зверненнями зберігати справжню православну віру.

Багато жителів Закарпаття відгукнулися на ці заклики і 
вже до середини 1920-х рр. в числі братії Афонського Свято-
Пантелеймонівського монастиря налічувалося понад 30 вихідців 
із Закарпаття. Деякі з них згодом повернулися на Батьківщину і 
заснували тут, в Карпатських горах, нові чернечі обителі, де діяли 
суворі афонські статути. Під їх впливом поступово по всьому 
Закарпатському краю поширилося православне чернецтво. Не-
великі православні монастирі і скити з’явилися в самих різних 
куточках Закарпаття, так що самі афоніти незабаром стали 
називати наш край «малим Афоном».

Серед видатних афонських старців, що були родом із 
Закарпаття, варто відзначити схіархімандрита Гавриїла (Легача) 
– ігумена Пантелеймонівського монастиря, ієросхимонаха 
Серафима (Текзу), схіієродіакона Давида (Цубера), ієросхимонаха 
Матвія (Плещенец), схимонахів Маркела (Крец), Іоанна 
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(Поповича), Варлаама (Вакарова). Всі вони були соборними 
старцями Пантелеймонівського монастиря на Афоні і були 
членами Собору старців обителі.

Одним з видатних подвижників Пантелеймонова монастиря 
був закарпатський і афонський старець Аввакум (Вакаров), виходець 
із старовинного закарпатського роду Вакарових, представники 
якого стояли біля витоків відродження святого Православ’я на 
Закарпатті в XX столітті. Він трудився на Афоні 46 років, з 1926 по 
1972 рік. Тут він стає учнем і послідовником преподобного Силуана 
Афонського, під керівництвом якого несе різні важкі монастирські 
послухи. Але, головне, вчиться у наставника внутрішньої Ісусової 
молитви, яка відкрила перед подвижником багато духовних дарів.

У повоєнний час, коли древній Пантелеймонов монастир 
переживав найскладніший період своєї історії, старцю Аввакуму 
Промислом Божим судилося прийняти на себе послух члена 
Собору старців обителі, економа і антіпросопа (представника) при 
Священному Кіноті Афона. Останній послух при Священному 
кіноті йому довелося нести невідступно цілих 13 років.

Саме ці старці, які прибули колись на Афон з Закарпаття, 
відстояли і зберегли Пантелеймонівський монастир як обитель 
і центр слов’янського святогірського чернецтва. Саме вони до-
моглися відновлення втрачених після революції 1917 р духовних 
зв’язків обителі з Руською Православною Церквою.

Своїм подвижницьким життям і самовідданим служінням 
старці Гавриїл (Легач), Аввакум (Вакаров), Давид (Цубер) і багато 
інших подвижників із Закарпаття навіки увійшли в історію Пан-
телеймонівського монастиря і слов’янського чернецтва на Афоні, 
і навіки закарбували внесок закарпатських подвижників в духовну 
скарбницю Святої Гори.

Сподіваюся, нинішня конференція допоможе нам краще зро-
зуміти подвиг, здійснений закарпатськими подвижниками Афону.

Бажаю всім учасникам конференції Божого благословення і 
успіхів у справі вивчення багатовікової духовної традиції та спад-
щини православного чернецтва як на Святій Горі Афон, так і на За-
карпатті – цьому «малому Афоні» нашої рідної Української землі.



НАУКОВІ  СТАТТІ
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УДК 271.222(477:477.87)-774. Почаїв:271.2-788(234.425.21)

ЗАСНУВАННЯ ТА ДУХОВНІ ЗВ’ЯЗКИ 
РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ 

НА ЧЕСТЬ ПОЧАЇВСЬКОЇ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ 
В УЖГОРОДІ ТА СВЯТОЇ ГОРИ АФОН

Василій Алексій, 
протоієрей, кандидат богословських наук, 

настоятель храму Почаївської ікони Божої Матері, Ужгород.

Свята земля, де змикається земне і небесне – Афон, уділ 
Пресвятої Богородиці. Великий Божий Промисел і велика його 
мудрість, висота та глибина цієї мудрості неосяжні. На карпа-
торуських землях, де споконвіку зберігали вірність прабать-
ківській православній вірі, і в сучасному модернізованому соціумі 
не втрачено обумовлено важливих духовних зв`язків з Атосом.

У 2006 році, з благословення правлячого єпископа Агапіта 
(Бевцика) в м. Ужгороді, почала формуватися молода релігійна 
громада, яка своєю метою поклала чи не вперше повторити кро-
ки Карпаторуських святих в єднанні Закарпатського краю зі Свя-
тою Горою Афон. 

Очікування на виділення земельної ділянки для будівниц-
тва храму видалось довгим. Протягом 10-ти років на прохання 
релі гійної громади не відреагувала ні одна гілка влади. У пошуку 
віднайдення подальших шляхів ми шукали відповіді й молитов 
у духоносних старців. Тодішній архімандрит Мукачівського Свя-
то-Миколаївського жіночого монастиря, а нині - митрополит Фе-
одор, особливо надав нам бажання рухатись вперед і познайомив 
з монахинею Серафимою (Дудаш), яка більше 60-ти років про-
лежала на боку та й була незрячою. Духовно, через нашого вла-
дику,  матушка взяла нашу громаду на свою молитовну підмогу, 
передбачила і навіть дожила до самої побудови фун даменту хра-



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

21

му. Казала: «...чиїсь молитви Господь почує», а ще: «Богородиця 
поможе!» або «Цариця Небесна допоможе».

Ще одним духівником і молитвенником релігійної громади 
на честь Почаївської ікони Божої Матері став схиархімандрит Іона 
(Ігнатенко), духівник Свято-Успенського Патріаршого монасти-
ря міста Одеси, нині покійний. Батюшка через любов до Святої 
Гори, яку відвідував дуже часто, прищепив і нам любов до цієї 
святині. Тоді, милістю Божою, будучи його духовними чадами, 
проводили зі старцем багато часу в молитві та його настановах. 
У 2011 році по його благословенню та з благословенням архіє-
рея була організована паломницька поїздка на Афон, в монастир 
«Пантократор», звідки й починається зв’язок зі Святою Горою.

Після однієї з чергових, щорічних, поїздок, із монастиря 
«Пантократор» була привезена перша велика святиня з Афону - 
копія чудотворної ікони «Геронтісса», яка вже більше 9-ти років 
перебуває в кафедральному соборі на честь Воздвиження Хреста 
Господня м. Ужгорода. Біля ікони за цей період відбулося бага-
то зцілень. Ось такі короткі спомини початку формування нашої 
релігійної громади. 

Згодом у 2015 р. при певних обставинах посту і молитви гро-
мади «Почаївської», була обрана ділянка землі в м. Ужгороді, в ра-
йоні міської лікарні (БАМ), на вул. Грибоєдова, 24, де ми поставили 
і освятили Хрест. А 17 липня 2016 р., в день пам’яті святих царствен-
них страстотерпців, з благословення владики Феодора була відслу-
жена перша Божественна літургія під небом, у наметі.

Богослужіння продовжились у так званому «вагончику», 
куди попри малу площу, не переставали йти люди. Восени  було 
закладено фундамент з 12-ма афонськими каміннями, які бла-
гословив на закладку 100-літній старець Ієремія (Альохін) – ви-
ходець з Одеського Свято-Успенського Патріаршого монастиря, 
родом з України. Два великих старця Іона та Ієремія вимолили 
цей Почаївський храм в м. Ужгороді, який межує з далеко не 
православними країнами на далекому Заході держави України. 

З історії формування громади не можна не згадати, як у 2012 
році, 27-28 серпня, в паломництві з українською владою, в монас-
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тирі Ватопед відбулася розмова з Президентом країни і ігуменом 
монастиря Єфремом про виділення земельної  довго очікуваної ді-
лянки на Афонський храм та благословення ігу меном цієї доброї 
справи. А на другий день, 28 серпня, паломницька група пере-
буває на святі Успіння Божої Матері в Свято-Пантелеймоновому 
монастирі на нічній всенічній з вечірнею, утренею, погребінням 
Божої Матері і літургією. Посповідавшись і причастившись свя-
тих Таїн, група отримала благословіння від покійного архіман-
дрита Ієремії, ігумена Свято-Пантелеймонового монастиря, на 
будівництво з 12-ма афонськими каміннями. Один із них був 
подарований настоятелю храму Почаївської ікони – протоієрею 
Василію Алексію, в день Богородичного престольного свята, при 
молитовному заступництві ієродиякона Аніна.

  На початках будівництва першого дерев’яного храму зі 
Святої Гори була доставлена ікона Божої Матері «Пантанасса» 
(Всецариця), у розмірі 70*80 см, яку подарували нашому моло-
дому храму. У монастирі Ватопед вона була прикладена до ори-
гіналу та перебувала на нічній службі в олтарі і благословленою 
монасти рем печаткою святого Ватопеду. Потім у Покровському 
храмі новий ігумен Євлогій взяв ікону в храм на літургію і вона 
також була освячена печаткою монастиря. З іконою паломники 
пройшли по Святій Горі, прикладаючись до святих мощей (про-
їхали 80 км, практично увесь півострів Атос). Того ж дня отрима-
ли, на прохання, від нового ігумена Афонську Грамоту (підписану 
ігуменом із поставленою афонською печаткою), в якій доказуєть-
ся благословення ігумена Ієремії на будівництво нашого храму на 
12-ти афонських каміннях, один із яких був наданий нам старцем. 

У Різдвяне Надвечір’я, 6 січня 2017 року, прихожани отри-
мали дарунок на Різдво Христове – новозбудований храм. Роботи 
з будівництва та внутрішнє проектування продовжились, однак 
вже було більше місця для охочих єднатись в молитві. Щоміся-
ця, а то й тижня, парафія жила новими подіями у своєму літо-
писі - перші відзначення свят, перше престольне свято, поїздки 
до святинь Святої Гори Афон, Святої Русі та святинь Закарпат-
тя. Любов до афонської спадщини у громаді особливо відчутна 
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під час зібрань паломницьких чоловічих груп на виїзд до Греції. 
Щоразу є намагання доставити й передати благодать Афону усім 
прихожанам через святині Атосу. 

За ці роки ми з благословенням нашого дорогого митро-
полита Феодора здійснили багато поїздок паломників, в яких 
привезли до храму багато Афонських святинь, наприклад ікона 
«Скоропослушниця» написана в дар нашому храму іконописцем 
іноком Порфирієм, духовним сином старця схиархімандрита 
Єфрема Арізонського, ікона святителя Николая Мірлікійського 
чудотворця (монастир Хіландарь), ікона святителя Спиридона, 
єпископа Триміфунтського чудотворця та його чобітки з острову 
Керкіра (Корфу) – подаровані нам, від яких є чудесні зцілення. 
Та багато інших святинь і ікон. І ще однією святинею після освя-
чення храму, яке владика Феодор звершив, 3 листопада 2019 року, 
став ковчег, подарований на 30 частинок, які нам благословив і 
сформував на привезення наш правлячий митрополит.

Через рік побудови  Почаївського храму м. Ужгорода з бла-
гословення нашого архіпастиря та ігумена Пантелеймонового 
монастиря Євлогія, що на Афоні, був закладений фундамент но-
вого Храму на честь Афонської ікони Божої Матері. Щосуботи 
перед вечірнім богослужінням звершуються акафісти.

18 липня 2019 року уперше на місці будівництва другого 
храму, в низу першого ярусу, була звершена святкова Божествен-
на літургія та установлений літній, другий престольний празник 
в день пам‘яті ікони „Економіси“ (Попечительки, Ігуменії Святої 
Гори Афон). 

Доречним було б згадати, що в тісному спілкуванні зі Свя-
тою Горою Афон, з благословення владики, у 2018 р. в одній з по-
їздок до Пантелеймонового монастиря громаді було надано бла-
гословення та рекомендації для читання Неуси паємої Псалтирі. 
А також з благословіння владики Феодора та при благословенні 
старця Гавриїла Карейського, що на Святій Горі та ініціативі при-
хожанок-сестер храму, закарпатські іконописці написали так зва-
ну протиабортну ікону Божої Матері «Скорбящая о младенцах 
во чреве убиенных». За укладеною тра дицією, по благословенню 
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владики, перед нею кожну п’ят ницю, о 9:00, служиться молебень 
за прощення гріха аборту.

Також з благословення керуючого єпархією та ініціативи 
храму створений соціально-сімейний проект «Я ХОЧУ ЖИТИ» 
при відділі сім’ї Мукачівської єпархії. Уже проведено чимало ду-
ховно-благодійних заходів для допомоги ближнім. З-поміж ін-
шого, 28 вересня, з благословення архієрея та його участі й голо-
вування, за участю духовенства та лікарів відбувся Єпар хіальний 
семінар на тему: «Гріх аборту й право на життя не народжених 
дітей». 

 Традиція зв’язку з Афоном чинить зцілюючу дію, яка гово-
рить про живого Христа в серці кожної людини - будь-якого ча су, 
країни, сану чи росту. Першими ж характерними ознаками і смис-
лом традиції Афонського духівництва є прийняття і передача.  

РЕЗЮМЕ
У 2006 році з благословення тоді правлячого єпископа     Ага-

піта (Бевцика) в м. Ужгороді була сформована молода По чаївська 
релігійна громада, яка своєю метою поклала пов то ри ти кроки 
Карпаторуських святих в єднанні Закарпатського краю зі Святою 
Горою Афон. Багаторазово парафіяни на чолі з настоятелем здій-
снювали паломництва до святині і налагодили чимало духовних 
зв`язків зі старцями та ігуменами Гори Атосу. Низка афонських 
ікон та інших святинь нині є духовним скар  бом храму на честь 
Почаївської ікони, збудованого на 12-ти афонських камнях. І, осо-
бливо, Афонська Грамота, підписана ігуменом із поставленою 
печаткою Святої Гори. 

Ключові слова: Свята Гора Афон, храм Почаївської ікони, 
Ужгород, святині Афону. 

SUMMARY
ESTABLISHMENT AND SPIRITUAL RELATIONS OF THE 

RELIGIOUS COMMUNITY IN HONOR OF THE POCHAIV ICON OF 
THE MOTHER OF GOD IN UZHHOROD AND HOLY MOUNTAIN

In 2006, with the blessing of the then Bishop Agapit (Bevtsik) in 
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Uzhhorod, a young Pochaiv religious community was formed, with 
the aim of repeating the steps of the Carpathian Saints in uniting the 
Transcarpathian region with the holy town Athos. Repeatedly parish-
ioners led by the rector made pilgrimages to the shrine and estab-
lished many spiritual ties with the elders and abbots of Mount Athos. 
A number of Athos icons and other shrines are now the spiritual 
treasure of the temple in honor of the Pochaiv Icon, built on 12 Athos 
stones. And, especially, the Certificate of Athos, signed by the abbot 
with the Holy Mountain seal.

Keywords: Mount Athos, Temple of Pochaiv Icon, Uzhhorod, 
Shrine of Athos.
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УДК 271-055.2(477.87)

МАЛЫЙ АФОН СЕРЕБРЯНОЙ ЗЕМЛИ

Александр Гук, 
протоиерей, кандидат богословия, научный сотрудник Богословско-

исторического научно-исследовательского центра имени 
архимандрита Василия (Пронина), Хуст.

«Малый Афон» и «Серебряная Земля» полагаются симво-
лическими образными определениями, крайне удачными и со-
звучными. Они соответствуют друг другу как внешним, так и вну-
тренним содержанием.

Наш Малый Афон на нашей Серебряной Земле соотносит-
ся с Афоном на Золотой Земле, которые принадлежат эллинско-
му пространству с его глубинной и славной «золотой историей» 
(Древняя Греция как «колыбель европейской цивилизации»), а 
также вселенским значением в формировании христианского 
мировоззрения (эллинский язык как язык Церкви).

Так образовалась иерархическая последовательность и 
преем ственность, где «золотое достоинство» Афона благодатно 
и плодотворно отражается в «серебряном достоинстве» Мало-
го Афона. Это гармоническое сочетание подтверждается мно-
гочисленными свидетельствами.

Афон присутствовал и присутствует в церковно-исто ри-
ческой судьбе Малого Афона, напоминая об уникальности как 
первого, так и второго.

Внешнее проявление таких особенностей обнаруживается 
естественно-природным образом. Ландшафту и воздуху Афона 
присуща солнечная «золотистость», свойственная южным зем-
лям, омываемых теплыми морями.

Наша Серебряная Земля «серебриста» как горными масси-
вами в серебристо-сумрачной дымке, так и заме ча тель ными ре-
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ками и минеральными источниками, среди ко торых жемчужи-
ной выделяется горное Синевирское озеро. «Серебристость» и в 
реликтовых буковых лесах, бархатистыми оттенками покрываю-
щих живописные закарпатские виды.

Духовно-историческая связь Малого Афона с Афоном в нас-
тоящее время ознаменована весьма детальными иссле дованиями, 
воплощенными в книгах, статьях, научных кон фе ренциях, филь-
мах. Этот процесс воспринимается как не кий интеллектуаль ный 
всплеск, вызванный усилиями про фессиональных историков и 
других специалистов, осуществ ляющих творческий поиск на 
долж ном научно-исследовательском уровне.

Для меня же данная тема наиболее отчетливо обоз на чена лич-
ным жизненным опытом, которому в определенной степени по-
счастливилось соприкоснуться с благодатным воздей ствием «Афон-
ского присутствия». Его этапы отме чены для меня как «Афонское 
воодушевление», «Афонский экзамен» и «Афонское отражение».

«Афонское воодушевление»  я пережил еще в школьные 
годы, поскольку моя тетя была замужем за сыном брата схи-
архимандрита Гавриила (Легача) и это обстоятельство очень 
способствовало «воодушевлению». Патриархальная многодетная 
семья воспитала сыновей и дочерей, некоторые из которых стали 
монахами и монахинями. Среди них особенно запомнился тогда 
еще архидиакон Стратоник.

Дядя отца Стратоника, схиархимандрит Гавриил, в 1924 
году отправился на Святую гору Афон и всю свою дальнейшую 
жизнь посвятил Свято-Пантелеймоновскому монастырю: «Отец 
Гавриил любил храм. Ежедневно, утром и вечером, он приходил 
в храм на службу. И если не был служащим-чередным, то пел и 
читал на клиросе. Молился и служил отец Гавриил всегда в Пан-
телеймоновском соборе, где соединяются русская и греческая 
службы. Отец Гавриил свободно служил по-гречески, хорошо 
читал греческое Евангелие, которое перед службой не раз прочи-
тывал»1. Некоторое время отец Гавриил был игуменом монасты-

1 Данилець Ю. Сповідники та подвижники Православної Церкви на Закарпатті в ХХ 
столітті. Мукачево, 2011. С. 388-389
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ря: « После смерти игумена обители схиархимандрита Илиана, 
его преемником избран и поставлен 26 апреля 1971 г. схиархи-
мандрит Гавриил. Настоятелем обители о. Гавриил был недолго. 
В связи с болезнью он отказался от занимаемой должности в 1975 
г., но оставался помощником игумена»1.

Всегда для меня было событием, когда о. Стратоник навещал сво-
их родных и совершал диаконскую службу в нашем сельском храме. 
Приходил он в гости и к моим родителям. Его рассказы о монашестве 
и Афоне, где подвизался родной дядя, запечатлелись на всю жизнь.

Свое монашеское поприще о. Стратоник начинал в Свя-
то-Николаевском монастыре с. Иза-Карпутлаш. Здесь он нес 
послушание  вплоть до хрущевских гонений в 60-е годы прош-
лого века. Затем уже через многие годы стал инициатором воз-
рождения этого монастыря и обретения мощей прп. Алексия 
Карпаторусского, покоящихся на монастырском кладбище. Возро-
дил он и древний Грушевский монастырь, полностью стертый с 
лица земли, на месте которого осталось всего лишь чистое поле.

Младший брат о. Стратоника, архимандрит Леонид, в моей 
судьбе имел исключительное значение. Он окончил Санкт-Пе-
тербургскую Духовную Академию, был благочинным академиче-
ского храма и преподавал Литургику. По его милости эта школа 
стала для меня  alma mater.

Афон уникален во многих отношениях. Наиболее впечат-
ляющим является афонское определение духовного достоинства 
усопших братьев по цвету костей. Получается так, что на это до-
стоинство указывает Сам Творец по отношению к человеку как 
творению. Здесь предельно строгое и непредвзятое обозначение 
места в духовной иерархии. Таковым представляется «Афонский 
экзамен» человека перед Царем царствующих и Господом го-
сподствующих.

Многие письменные свидетельства отмечают последователь-
ность «Афонского экзамена»: «По афонской традиции, пре-
ставившегося монаха заворачивают с головой в мантию и предают 
земле без гроба в день смерти. Через три года могилу раскапы-

1 Там же. С. 390
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вают и снова зарывают, если тело не истлело полностью. В дру-
гом случае омытые кости переносят в костницу. Череп с надпи-
сью имени и даты смерти монаха ставят на специальную полку»1.

Не всегда этот «экзамен» завершается успешно с первого 
раза: «Афонский схимонах Селевкий поясняет, что если тело 
усопшего не истлело за три года пребывания в земле, то, по вере 
афонцев, он был не вполне праведной жизни. Тогда могилу вновь 
зарывают и особенно горячо молятся за брата, посмертная жизнь 
которого слагается с таким трудом»2.

Четко выстраивается и духовная иерархия по цвету костей: 
«Согласно святогорским преданиям, белый цвет костей усопше-
го монаха, останки которого после трех лет пребывания в земле 
выкапываются и омываются вином, свидетельствует о спасении 
его души и пребывании с Господом. Медово-восковой цвет бы-
вает у черепов подвижников, стяжавших у Господа особую ми-
лость. Швы на черепе также рассматриваются как положитель-
ное свидетельство о загробной участи монаха, в том случае если 
они напоминают кресты или другие религиозные символы»3.

Сподобился я в составе паломнической группы посетить 
Афон и удостовериться в глубинной внутренней связи его «зо-
лотого» духовного достоинства с «серебряным» нашего Малого 
Афона. Отслужили мы Литургию на Панагии, побывали в не-
скольких монастырях. Но особенное впечатление произвела на 
меня костница Свято-Пантеилимоновского монастыря. Здесь я 
удостоился незабываемого духовного воодушевления.

К сожалению, времени у нас было крайне мало, поэтому к 
святыням монастыря пришлось приобщаться в прямом смысле 
«на бегу». И в костницу мы по сути только заглянули. Аккуратны-
ми рядами на полках расположены медово-восковые «золотые» 
главы и белые «серебряные». Хотелось подойти к каждой из них 
и хоть ненадолго побыть рядом. Но из-за отсутствия времени это 
было невозможно.
1 Василий (Кривошеин), архиеп. Из переписки с Афоном. Церковь и время. Москва, 2008. 
№2 (43). С. 238.
2 Неподкосов С. Н. Символ «Мертвая голова». Москва, 2014, С. 67.
3 Неподкосов С. Н. Символ «Мертвая голова». Москва, 2014. С .68.
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В таком случае к какой-нибудь одной. К какой? Мое внима-
ние привлекла выделяющаяся большой величиной и белоснеж-
ным цветом. Она словно говорила: «Подойди ко мне». Я подо-
шел. И прочитал: «Иеросхимонах Виссарион Карпаторосс».

Восхитительное мгновение! Как будто благословение по-
сылалось Малому Афону Серебряной Земли от Афона Золотой 
Земли. Во всей полноте осознал я «Афонское отражение», вос-
принятое, приумноженное и распространившееся по всей Сере-
бряной Земле многочисленными обителями и храмами.

Как и Афон, Малый Афон также имел в своем бытии вре-
мена упадка и расцвета. В общеисторическом смысле история 
Серебряной Земли по-своему уникальна в пространственном, эт-
нологическом и церковно-историческом аспектах.

Пространственно географический центр Европы ока зал ся 
на Серебряной Земле. В этнологическом восприятии язык здесь 
сохранился в своей первозданности. Один из путешественников 
XIX века, посетивший Серебряную Землю и пообщавшийся с ее 
жителями, с восторгом отметил: «Да это же язык наших пред-
ков!» Церковно-историческая особенность заключается в том, что 
основатели славянской письменности, равноапостольные Ки-
рилл и Мефодий, осу ществляя свою великую христианскую прос-
ветительскую мис сию, побывали и в пределах Серебряной Земли.

И монашеству Малого Афона присущи замечательные до-
стоинства: «На Закрпатье монашество имеет давние традиции. 
Древнейшими монастырями нашего края являются Грушевский, 
Угольский, Мукачевский и Драговский. Из стен закарпатский мо-
настырей вышло немало известных церковных и общественных 
деятелей, таких как: автор первой грамматики русинов, богослов, 
философ и педагог иеромонах Арсений Коцак (XVIII в.), историк 
протоигумен Иоанникий Базилович (XVIII в.), исследователь 
края игумен  Анатолий Кралицкий (XIX в.), преподобные Алек-
сий Карпаторусский и Иов Угольский (XX в.), наш современник, 
подвижник и стпрец архимандрит Василий (Пронин) и многие 
другие» 1.

1 Данилец Ю. В., Пимен (Мацола), иером. Православные монастыри Закарпатья. Киев, 



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

31

Если же иметь суждение о тесной духовной связи и взаимной 
братской любви между двумя оплотами православного монаше-
ства, то выразительной исторической иллюстрацией может быть 
письмо иеромонаха Аверкия (Таушева) игумену Свято-Пантеили-
моновского монастыря архимандриту Мисаилу (Сапегину): «От 
имени моей ужгородской паствы приношу Вам сердечную бла-
годарность за пожертвование Вашей св. Обителью нашему Хра-
му-Памятнику в Ужгороде Образ св. вмч. И Целителя Пантелеи-
мона, хотя и с невольным запозданием, за которое великодушно 
нас простите. В благодарность посылаю одновременно почтовым 
переводом первую скромную лепту 40 чешских крон. В храме 
подвешена кружка для сбора пожертвований афонским инокам, 
так что если Бог благословит, надеемся в будущем по мере сил на-
ших присылать Вам нечто для поддержки св. обители Вашей. Не 
прогневайтесь за малость жертвы: сами в долгах, сделанных при 
постройке св. храма Божия, а то, конечно, старались бы и  больше 
помочь Вам. Еще раз благодарим и просим святых молитв Ваших 
о приходе Ужгородском, столичном приходе возвращающейся в 
праотеческую веру Подкарпатской Руси. Преданный о Господе 
Вашему Высокопреподобию недостойный Иеромонах Аверкий»1.

Так в моем личном духовном опыте, благодаря родной Се-
ребряной Земле «Афонское присутствие» осуществилось в не-
разрывном единстве «Афонского воодушевления, экзамена и 
отражения». Поэтому символически-образное наименование 
«Малый Афон» для нашего «серебряного» края следует полагать 
вполне обоснованным как по форме, так и по содержанию.

Василий (Кривошеин), архиеп. Из переписки с Афоном. 
Москва, 2008

Данилець Ю. Сповідники та подвижники Православної 
Церкви на Закарпатті в ХХ столітті. Мукачево, 2011.

Данилец Ю., Пимен (Мацола), иером. Православные монас-

2012. С. 5
1 Шумило С. В., Шкаровский М. В., Данилец Ю. В., Гайденко П. И. Афонский старец из 
Закарпатья. Иеросхимонах Аввакум (Вакаров) и его время: 1899-1972. Киев, 2019. С.124.
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тыри Закарпатья, Киев, 2012.
Неподкосов С. Н. Символ «Мертвая голова». Москва, 2014.
Шумило С. В., Шкаровский М. В., Данилец Ю. В., Гайденко 

П. И. Афонский старец из Закарпатья. Иеросхимонах Аввакум 
(Вакаров) и его время: 1899-1972. Киев, 2019. 

РЕЗЮМЕ
«Афонское отражение» на Серебряной Земле имеет исклю-

чительную выразительность, вследствие чего вполне ожи да-
емым стало определение «Малый Афон»: «золотое» досто-
инство Афона отражается в «серебряном» Малого Афона. 
Нужно отметить гармоническое созвучие художественно-эсте-
тического («золотистость» и «серебристость» пространства) и 
церковно-исторического (Афон и Малый Афон). Благодаря столь 
уникальному сочетанию, «Афонское присутствие» на Серебря-
ной Земле особенно ощутимо. Малый Афон успешно сдает свой 
«серебряный Афонский экзамен», и для тех, кто приобщается к 
его духовной сокровищнице, неизбежно наступает «Афонское 
воодушевление».

Ключевые слова: Афонское присутствие, Афонское вооду-
шевление, Афонский экзамен, Афонское отражение.

РЕЗЮМЕ
МАЛИЙ АФОН СРІБНОЇ ЗЕМЛІ

 «Афонськка присутність» на Срібній Землі має винятко-
ву виразність, внаслідок чого цілком очікуваним стало визна-
чення «Малий Афон»: «золота» спадщина Афону відбивається 
в «срібному» Малому Афоні. Потрібно відзначити гармонійне 
співзвуччя художньо-естетичного («золотистість» і «сріблястість» 
простору) і церковно-історичного (Афон і Малий Афон). Завдяки 
настільки унікальному поєднанню, «Афонська присутність» на 
Срібній Землі особливо відчутна. Малий Афон успішно здає свій 
«срібний Афонський іспит», і для тих, хто долучається до його 
духовної скарбниці, неминуче настає «Афонська наснага».

Ключові слова: Афонська присутність, Афонська наснага, 
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Афонський іспит, Афонське відображення.

SUMMARY
SMALL ATHOS SILVER EARTH

The „Athos reflection“ on Silver Earth has exceptional 
expressiveness, as a result of which the definition of „Small Athos“ 
became quite expected: the „golden“ dignity of Mount Athos is 
reflected in the „silver“ of Small Athos. It should be noted the 
harmonious harmony of artistic and aesthetic („goldenness“ and 
„silver“ space) and church-historical (Athos and Small Athos). Thanks 
to such a unique combination, the „Athos presence“ on Silver Earth 
is especially tangible. Small Athos successfully passes his “silver 
Athos exam”, and for those who join his spiritual treasury, “Athos 
inspiration” inevitably sets in.

Keywords: Athos presence, Athos enthusiasm, Athos exam, 
Athos reflection.
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УДК 82.09

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
В КОНТЕКСТІ БІБЛІЙНОГО АНАЛІЗУ

Олександр Гук,
протоієрей, кандидат богослов’я, науковий співробітник 

Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені 
архімандрита Василія (Проніна), Хуст.

Біблійний аналіз передбачає розробку таких напрямків: 
Теорія есенціал-екзистенціалів, Біблійна структурологія, Біблійна 
антропологія, Біблійна континуальність. У своїй сукупності 
вони формують цілісність сприйняття Біблійного простору як 
формально-логічного, інтуїтивного та образного викладення. 
З урахуванням сучасних технологічних можливостей потреба в 
такій багатомірній цілісності стає надзвичайно актуальною.

Теорія есенціал-екзистенціалів стверджується на так званих 
символічних системах, які на формально-логічній та інтуїтивній мові 
представляють вичерпні співвідношення таких фундаментальних 
категорій як есенція та екзистенція. У нашому випадку есенційність 
визначається як актуальність і завершеність, екзистенційність – 
як потенційність та процес розвитку. В біблійному просторі ми 
оперуємо такими поняттями як антропологічні есенціали М та 
F. Їм відповідають цифрові символи 7 та 6. Антропологічними 
езистенціалами являються m та f, а в цифровій символіці вони 
виражаються як 6 та 7. Відповідно, есенціал-екзистенціали можливо 
подавати у вигляді літерних та цифрових символів. Вони створюють 
антропологічну ієрархічну послідовність, яка представляється як 
антропологічна лінійна розгортка:

m – f – F – M 
6 – 7 – 6 – 7 
Літерно-цифрова система (1) є основою теорії есенціал-
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екзистенціалів. У своїй повноті вона представляє всю сукупність 
можливих антропологічних варіантів.

Для прикладу наведемо деякі з них. Есенціал М, 7 передбачає 
ліве зміщення як F – М. У системному вигляді цей процес можна 
презентувати як:

F – M 
6 – 7
Це так зване есенційне розщеплення. Воно викликає екзис-

тенційні відображення 7 – 7 та 6 – 6. У результаті ліве зміщення 
набуває такого змісту:

m – f – F – M 
6 – 7 – 6 – 7 
Внаслідок антропологічного зміщення виявляються антро-

пологічні гравітаційні поля. У загальному їх можна уявити як:
m – f – F – M 
6 – 7 – 6 – 7 
Наслідком взаємодії антропологічних гравітаційних полів 

слід вважати виникнення антропологічних континуальних зв’язків:
m   f   F   M 
6   7   6   7 
Таким чином виходить, що антропологічна лінійна розгортка 

складається з двох антропологічних континуальностей:
m – F 
f – M 
Вираз (5) вказує на те, що континуальність m – F являється 

спадаючою, а f – M зростаючою. Відповідно, антропологічна 
лінійна розгортка формується внаслідок правого зміщення як f – 
M і лівого як m – F. У цьому випадку тенденцію зміщень можливо 
уявити як:

m   f   F   M 
6   7   6   7 
Особливу увагу привертає лінійний фрагмент fF, який ми 

можемо визначити як антропологічне гравітаційне зіткнення.
На хронологічній лінійній розгортці (літочислення) fF 

виступає як нульова точка.
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fF розгортається або як ліве зміщення m – F, або як праве 
зміщення f – M.

Звичайно, неможливо в одній статті викласти усю варіант  ність 
ант ропологічної розгортки. Це справа майбутнього. Зупинимося 
тільки на деяких висновках відносно біблійної антропології.

Континуальність m – F уявляється як старозаповітна 
складова лінійної розгортки, а f – M – як новозаповітна. У своїй 
актуалізації семеричний екзистенціал f, 7 долає шестеричний 
есенціал F, 6. Ця кульмінація на хронологічній шкалі відмічена 
як нульова точка (Боговтілення. Різдво Христове). Таким чином, 
праве зміщення f – M свідчить про новозаповітну тенденцію. Вона 
визначає новозаповітну лінійну перспективу.

Тенденція до шестеричного спадання як mF, 66 являється 
регресивною як в антропологічному, так і в історичному аспектах. 
Це тенденція шестеричності антихриста. У своїх майбутніх 
публікаціях запропонуємо детальне викладення і цього питания.

На цей раз відмітимо один висновок в контексті Біблійної 
континуальності. Виходить, що fF являється Біблійним мате-
ринським архетипом. У своєму розгортанні він передбачає 
континуальну перспективу f – М і континуальну ретроспективу 
m F. Це розгортання можна подати як:

m   Ff      М
6   67        7
Дуже важливо вважати, що в якості Ff , 67 може бути тіль-

ки такий варіант Біблії як Септуагінта. Саме вона розгортається в 
перспективу М, 7 як Новий Заповіт, або в ретроспективу m, 6 як 
Масору. Відовідно:

Септуагінта: Ff, 6 7 
Новий Залови: М 7 
Масора: m, 6
У плані Біблійної структурології наша творча група здійсни-

ла так зване послідовне диференціювання перших трьох розділів 
книги Буття (Бут. 1-3). У результаті цього дослідницького проце-
су виявились структурні особливості варіантів Біблії на церков-
нослов’янській мові, старогрецькій (Септуагінта) та латинській 
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(Вульгата). Очевидним став висновок, що традиційний поділ 
Біблійного тексту на розділи і вірші має формально - умовний 
характер і не в змозі враховувати всі структурні особливості кож-
ного з варіантів Біблії. На основі послідовного диференціювання 
можливо побудувати так звані літерні, цифрові та контурні архі-
тектури, які дозволяють здійснювати багаторівневе опанування 
біблійного тексту і прослідковувати всі особливості текстуально-
го простору. Подібні дослідження являються адекватним відо-
браженням технічних можливостей нашого часу, що і дозволить 
вивчати біблійний простір як цілісну багатомірність. Одним з 
показників такої багатомірності слід вважати структурні особли-
вості. Передбачається перехід від традиційної формально-умов-
ної структури Лангтона – Стефануса з її штучною дискретністю 
до багатомірно-континуальної як органічної єдності Біблійного 
тексту в його вичерпних характеристиках.

Цікавим є рішення відносно так званих змістовних густин 
біблійного тексту. Отримані конкретні результати для перших 
одинадцяти розділів Книги Буття. Це дозволить побудувати змі-
стовну мозаїку Біблійного простору, яка стане одним з основних 
компонентів багатомірної Біблійної континуальності.

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового 
Заветов. Изд. «Жизнь с Богом». Брюссель, 1989. 

Septuaginta. Editio octava. Stuttgart: Wurttembergische 
Bibelanstalt, 1965. 

Biblia Sacra. Vulgata editions. Coloniae Agrippine, 1838. 

РЕЗЮМЕ
В статті розглядаються змістовні густини Біблійного тексту. 

Одержані конкретні результати для перших одинадцяти розділів 
Книги Буття дозволять побудувати змістовну мозаїку Біблійного 
простору, що стане основою для багатомірної Біблійної 
континуальності.

Ключові слова: Біблійний текст, континуальність, змістовні 
густини.
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SUMMARY
SOME ASPECTS OF RESEARCH IN THE CONTEXT OF 

BIBLICAL ANALYSIS
The content of Biblical text densities is considered in the article. 

The concrete results obtained for the first eleven sections of the 
Book of Genesis will allow us to construct a meaningful mosaic of 
the Biblical space that will form the basis for the multidimensional 
Biblical continuity. 

Keywords: Biblical text, continuity, meaningful densities.
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УДК 94(477) «653»

WESTLICHE QUELLEN ÜBER DIE CHRISTLICHE 
GESCHICHTE DER KIJEWER RUS. BRUNO VON QUERFURT 
(†1009) UND THIETMAR VON MERSEBURG (975–1018) ÜBER 

DEN HOF DES HL. VLADIMIRS1 

Miklós Halmágyi,
науковий дослідник, Szeged Сеґед, Угоршина

Zwei sächsischen Geistlichen, Bruno von Querfurt und Thietmar 
von Merseburg haben wichtige Quellen über die Geschichte der ersten 
Jahrtausendwende hiterlassen. Die beiden waren Zeitgenossen von 
Vladimir des Großen, und sie haben in Werken neben andere Völker 
auch über die Russen berichtet. Was haben die beiden deutschen über 
die Russen, über ihren Fürsten gewusst und erzählt? Wie haben sie 
den Fürsten und das Volk in Vergleich mit anderen Herrscher und 
Völker charakterisiert? In meiner Arbeit versuche ich auf die obrige 
Fragen zu beantworten.

„Es öffne dir Gott das Paradies, wie du uns den Weg zu den Heiden 
geöffnet hast!“2 Diese leidenschaftlichen Worte sagte ein junger 
Glaubensbote – Bruno von Querfurt –  dem Fürst der Russen. Der 
deutsche Mönch wollte zu den heidnischen Petschenegen kommen, 
um sie zur christlichen Religion zu bekehren. Bruno war nicht nur 
ein eifriger, begeisterter Mensch der ersten Jahrtausendwende: er war 
auch Schriftsteller, der in seinen Werken über Ungaren, Petschenegen, 
Polen, aber auch über den Fürst der Reußen geschrieben hat, der 
1 Bei der Anfertigung dieser Arbeit habe ich mein Buch tietels „Mi és ők. Azonosság és ide-
genség az első évezred fordulóján. Szeged 2014.” benutzt. (Titel auf Deutsch: Wir und sie. 
Identität und Fremdheit an der ersten Jahrtausendwende.)
2 Brief Bruns an Heinrich II. (Übersetzt von Voigt, Heinrich Giesbert.) // Voigt, Heinrich Gies-
bert: Brun von Querfurt. Mönch, Eremit, Erzbischof der Heiden und  Märtyrer. Stuttgart, 1907. 
438. „Aperiat tibi Deus paradisum, sicut nobis aperuisti viam ad paganos!” .; Bonifatius (Bruno 
Querfurtiensis) Henrico II. regi litteras mittit. // Diplomata Hungariae Antiquissima I. (1000–
1131), Ed. Györffy György Budapest 1999. 44−48, 45.
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sicherlich mit St. Vladimir identisch ist.
Was wir über Bruno von Querfurt wissen, wissen wir meistens 

aus seinen eigenen Werken. Er ist in Sachsen, in Querfurt geboren, 
gegen 974/978. Er studierte in der Magdeburger Domschule, dann 
wurde er Hofkaplan von Otto III. Als Otto nach Italien zog, war Bruno 
auch in seiner Begleitung. In Rom trat er das Kloster der Hl. Alexios 
und Bonifatius ein.1 Dieses Monasterium wurde 977 von Sergius, 
Bischof von Damaskus gegründet, der aus seinem Bistum vertrieben 
wurde. Der Gründer gab dem Kloster einen griechischen Charakter, 
aber später haben die Mönche die Regeln des Hl. Benedikts gefolgt.2 
Bruno lebte in diesem Kloster, als sein großes Vorbild, Adalbert, 
Bischof von Prag im Jahre 997 als Glaubensbote auf dem Land der 
Preußen getötet wurde. Als Bruno über den Märtyrertod seines 
Vorbildes erfuhr, wollte auch Märtyrer Christi werden. Er verließ 
Rom, und wurde Mitglied einer Eremitengemeinschaft, die in der 
Nähe von Ravenna, im Sumpf des Flusses Po lebte.3

Die führende Person dieser Gemeinschaft war der Hl. Romuald. 
Einige Eremiten wollten sich auf den Weg machen, um das Land der 
Slawen zu erreichen, um sie zu christianisieren. Ein älterer Eremit, 
Benedikt hat Bruno gemahnt, die Mission nur mit päpstlicher 
Erlaubnis zu beginnen, und die Sprache der Slawen zu lernen. 
Benedikt und Johannis machten sich auf den Weg, und gingen nach 
Polen. Bruno ging aber nach Rom, bekam die Erlaubnis von Papst 
Silvester II. Danach wollte er selbst Polen erreichen, um sich an seine 
Gefährten, Benedikt und Johannes anzuschließen. Zwischen dem 
deutschen und polnischem Herrscher, Heinrich II. und Bolesław 
Chrobry brach aber im Jahre 1003 der Krieg aus. Die Chronologie 

1 Baronas, Darius: St. Bruno of Querfurt: The Missionary vocation. // Lithanian Historical Stu-
dies 14. (2014) 41–52. 43.
2 Engelbert, Pius: Prágai Szent Adalbert. Püspökideál, politika és szerzetesség. In Mons Sacer. I. 
Ed:. Takács Imre. 1996. 27–32 . (Der Hl. Adalbert von Prag. Bischofsideal, Politik und Mönchtum.)
3 Vita quinque fratrum. Edita a Brunone episcopo, qui et Bonifacius dicitur, ed. Kade, Reinhard, 
// Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Tomi 15. Pars 2. Hannovera 1888.. Sap. 1-2.; 
Voigt 378–380.; Petrus Damiani: Vita sancti Romualdi. Ed. Waitz, G. // MGH, SS IV. Ed. Pertz, 
G. H. Hannover 1841. 846–854. Cap. 5. 26.; Baronas 2014. 48;  Halmágyi, Miklós: Mi és ők. 
Azonosság és idegenség az első évezred fordulóján. Szeged 2014. 55. (Wir und sie. Identität und 
Fremdheit an der ersten Jahrtausendwende.)
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seiner weiteren Reisen ist umstritten. Er ist aber mindestens einmal 
– oder zweimal – in Ungarn gewesen, und versuchte die Schwarze 
ungaren zu Christianisieren, aber mit wenigem Erfolg. Im Jahre 1004 
weilte er in Deutschland, und wurde in Merseburg zum Bischof 
geweiht. In Deutschland hat er eine längere Lebensbeschreibung über 
sein Vorbild, Bischof Adalbert zusammengestellt. Aus Ungarn ging er 
in die Richtung der Kiewer Rus.1

Bruno nennt den Fürst der Russen mit dem Titel „senior 
Ruzorum“. Mit dem Selben Titel – senior – bezeichnet er Heinrich II, 
den deutschen König und den Polenfürst, Bolesław Chrobry, und 
den Herrschern der Scweden. Der Ungarnfürst – hochwahrscheinlich 
Géza – ist bei Bruno senior magnus. Nicht nur irdische Herrscher 
haben diesen Titel in den Werken von Bruno: nach seiner Bekenntnis 
ist St. Peter sein „senior.“ Bruno handelt also nicht im Dienste eines 
weltlichen Herrschers, sondern als Bote von St. Peter, und als Gesandte 
des Papstes.2

Den Fürst der Russen stellt er sympathisch vor: er ist „groß 
an Rech und Schätzen“.3 Der Fürst machte sich sorgen um den 
Glaubensboten, er wollte ihn von der gefährlichen Reise zu der 
Petschenegen zurückhalten. Bruno wollte sich aber beharrlich auf 
den Weg machen, und redete dem Fürsten zu: „Es öffne dir Gott das 

1 Thietmari Merseburgensis episcopi, Chronicon = Thietmar von Merseburg, Chronik. neu 
übertragen und erleuchtert von Werner Trillmich. Darmstadt (1974.) 2011. VI. 97.; Bonifatius 
(Bruno Querfurtiensis) Henrico II. regi litteras mittit, 45.; Voigt 82. 85. 96–97. 10–104.; Fritze, 
Wolfgang H. 1981. Brun von Querfurt. // Theologische Realenzyklopädie 7. Berlin – New York. 
233–236. 234. Siehe noch Kürbis, Brygide: Purpurae passionis aureus finis. Querfurti Brúnó és 
az öt vértanú testvér. // Európa közepe Európa közepe 1000 körül. Ed. Wieczorek Alfried – Hinz, 
Hans-Martin, Stuttgart, Theiss. 2000. 317–321. 318.
2 Bonifatius (Bruno Querfurtiensis) Henrico II. regi litteras mittit, 45. 46–47.; Voigt 61. 437. 
438. 439.; Vita Adalberti 23. cap. Kürzere Redaktion 61.; Fried, Johannes: Otto III. und Bo-
leslaw Chrobry. Das Widmungsbild des Aachener Evangeliars, der „Akt von Gnesen” und das 
frühe polnische und ungarische Königtum. Stuttgart, 1989. 77, 78.; Vita quinque fratri, cap. 6.; 
Miladinov, Marina: Prefeace (life of the five Brethren by Bruno of Querfurt) // Vitae Sancto-
rum Aetatis Conversionis europae Centralis (saec. X–XI) = Saints of the Christianization Age 
of Central europe (Tenth-Eleventh Centuries). Ed. by Gábor Klaniczay, translated by Cristian 
Gaşpar and Marina Miladinov, with an introductory essay by Ian Wood. Budapest – New York, 
Central european University Press 2013. 185–193 224/225.
3 Voigt 437.
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Paradies, wie du uns den Weg zu den Heiden geöffnet hast!“1

Bruno und seine Gefährten wanderten zwei Tage lang durch ein 
unbewohntes Land. Am dritten Tag wurden sie von den Petschenegen 
angegriffen, durch ein bestimmtes Zeichen wurden sie aber gerettet. 
Bruno erklärt leider nicht, was dieses Zeichen eigentlich war, in den 
Legenden der Heiligen treffen wir uns aber oft mit der Wendung, 
dass die heidnischen Angreifer mild werden und den Mann Gottes 
verehren. Als Bruno und seine Gefährten ins Lager der Petschenegen 
ankommen, wurden sie gegeißelt, aber endlich bekamen sie die 
Erlaubnis, um die christliche Glaube zu verkünden. Sie haben dreißig 
Leute getauft, und Bruno hat erreicht, dass die Petschenegen und 
Russen miteinander provisorisch Friede geschlossen haben. Der Fürst 
der Russen hat den Petscheengen seinen Sohn als Geisel gegeben, der 
mit einem geweihten Bischof zu dem Steppenvolk angekommen ist.2

Nach seiner Missionsreise kam Bruno in das Land der Polen. 
Hier schrieb er seinen Brief an den deutschen König, Heinrich II., in 
dem er über seine oben ausgelegte Missionsreise berichtete. Seine 
alte Gefährten – Benedikt und Johannis – konnte er nicht mehr 
wiedersehen. Die beiden Eremiten und ihre polnischen Gefährten 
wurden 1003 von Räubern angegriffen und getötet. Bruno schrieb 
die Geschichte ihres Lebens und Leidens, eine weitere wichtige 
Quelle über diese Epoche. Bruno hat über sein Vorbildes, über den 
Hl. Adalbert zwei Lebensgeschichte – eine längere und eine kürzere 
Version – geschrieben. Nach seinem Aufenthalt in Polen machte er 
sich auf seine letzte Reise. Er fand das Martyrium auf dem Land der 
baltischen Stämme, 1009, den 18. März.3

1 Voigt 438. 
2 Voigt 438-439.; Nach Simon Franklin und Marta Font geht es um zwei verschiedenen Fürsten 
im Bruno’s Brief. „…. ille senior Ruzorum fide titubaverit”; „perveni ad seniorem Ruzorum”.  
(„… jener Fürst der Russen in der Treue wanken wird”. „ ….kam ich (wieder) zu dem Fürsten 
der Russen”. Voigt 439) Font Márta: Querfurti Brúnó kijevi útja: kérdések és feltevések a his-
toriográfia tükrében. (The journy of Brun of Querfurt to Kiev: questions and hypothesis in the 
mirror of the historiography) //Belvedere Meridionale 24 (2012) Nr. 4. S. 67–75. 70.
3 Über die Umstände der letzten Reise von Bruno siehe: Baronas, Darius: The year 1009st Bruno 
of Querfurt between Poland and Rus’. // Journal of Medieval History 34. 1−22. Baronas weist 
darauf hin, dass verschiedene Quellen verschiedene Orten erwähnen, wo das Martyrium von 
Bruno stattfinden konnte. Nach Thietmar starb er an der Grenze des preußischen und russischen 
Gebietes. Nach den Quedlinburger Jahrbücher wurde er an der Grenze der Rus und des litaui-
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Als Bruno schrieb, führte sein Herz und sein Feder das Interesse 
seiner Missionsarbeit. Über Westeuropa hat er nur wenig zu sagen, 
er berichtet in erster Linie über Völker von Mittel- und Osteuropa. 
Vladimir unterstützte seine Mission, deswegen stellt er den Fürsten 
sympathisch vor. Bruno verurteilt Otto II., weil er gegen das christliche 
Westfränkische Königtum Krieg führte. Der Bischof verurteilt Otto 
III, weil er Deutschland verlassen hatte, und nach Italien zog. In 
seinem Brief an Heinrich II. tadelt er den angeredeten König selbst, 
da Heinrich sich mit den Heidnischen Liutizen verband, und gegen 
den christlichen Bolesław Krieg führte. Über Fürst Bolesław Chrobry 
schrieb er mit Liebvollen Worten, er hat nämlich die Missionspläne 
von Bruno unterstützt. 

Den Fürst der Ungaren und seine Frau erwähnt er im folgenden 
Kontext: Adalbert schickte „zum Großherrn der Ungarn oder vielmehr 
zu dessen Gattin. Diese hielt das ganze Reich in ihrer Hand (und) 
regierte über den Mann und sogar über die Dinge, die des Mannes 
Sache waren. Unter ihrer Leitung hatte das Christentum (in Ungarn) 
seinen Anfang genommen, wurde aber, eine befleckte Religion, mit 
Heidentum vermengt und begann schlechter zu sein als Barbarei, 
ein lässiges und kraftloses Christentum.“1 Der Großfürst, den er mit 
seinem Namen nicht nennt, ist bestimmt mit Fürst Géza identisch. Er 
war der Vater von Hl. Stephan, in den ungarischen Quellen kommt 
Géza als Geycha, Geysa vor.2 Der von Thietmar erwähnte Deuvix ist 
hochwahrscheinlich auch eine Version seines Namens. Bruno teilt 

schen Gebietes getötet. (Es ist die erste Erwähnung von Litauen.) Nach einem bestimmten Wi-
bert wurde Bruno auf dem Gebiet der Preußen getötet. Aufgrund der Werk von Petrus Damiani 
könnten wir sagen, dass er auf dem Gebiet der Russen starb, da dieser Text den „rex russorum“ 
Erwähnt, der den Glaubensbote namens Bonifaz empfangen hat. Dieser Fürst war weder der 
Fürst von Kiew noch ein baltischer Herrscher, vielleicht war er ein Fürst aus der skandinavi-
schen Region. Nach Ademar von Chabannes – ein Autor in Aquitanien – wurde Bruno von den 
Petschenegen getötet. Nach Ademar waren aber die Mörder von Adalbert auch Petschenegen 
(Pincenati), also vielleicht ist dieses Wort eine verzerrte Form von Preußen.
1 Die Leidensgeschichte des heiligenBischofs und Märtyrers Adalbert. // Voigt 362.
2 „Toxun genuit Gecham”. Chronici Hungarici Compositio Saeculi XIV. Ed. Domanovszky Sán-
dor. Cap. 63. // Scriptores Rerum Hungaricarum. I. (SRH) Ed. Szentpétery Imre. Budapest 1937. 
(1999.) 311. ; „ Thocsun genuit filium nomine Geysam”, P Magistri, qui Anonymus dicitur, 
Gesta Hungarorum. Előszó: Jakubovich Emil, jegyzet: Pais Dezső, Cap. 57. // Scriptores Rerum 
Hungaricarum I. (SRH), S. 116.
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uns den Namen der ungarischen Fürstin nicht mit, aber er beschreibt 
sie als eine tatkräftige Herrscherin. In der Chronik des Thietmars 
wurde die Frau von Deuvix, namens Beleknegini als eine starke 
Herrin vorgestellt: „sie trank unmäßig, saß wie ein Kriegsmann zu 
Pferde und erschlug in übermäßigen Jähzorn einen Mann.“1 In den 
ungarischen Quellen heißt die Frau von Géza Sarolt. Beleknegini ist 
also wahrscheinlich mit Sarolt identisch.2 Thietmar stellt den Sohn 
von Deuvix sympathisch vor: er ist barmherzig mit seinem besiegten 
Onkel, und gibt ihm seine gefangene Frau ohne Lösegeld, als 
„freiwilliges Geschenk“ zurück. Der Sohn von Deuvix muss mit dem 
Hl. König Stephan identisch sein.3 Bruno erwähnt den ungarischen 
König gar nicht, weder seinen Namen noch sein Titel. Über den König 
von Ungarn gibt es keine Spur in den Schriften von Bruno, obwohl 
der deutsche Glaubensbote persönlich in Ungarn weilen musste.

Die Petscheengen sind bei Bruno die „grausamsten aller 
Heiden“.4 Liutizen, Preußen, Schweden, Tschechen und Juden und 
Griechen und Sarazenen tauchen in den Werken von Bruno auch auf.5 
Im Vergleich mit anderen Völkern und Herrscher können wir sagen, 
dass in den Schriften von Bruno die von ihren Fürsten repräsentierten 
Russen in einem positiven Licht vorgestellt sind.

Oben habe ich die Wichtigkeit der Sprachkenntnis während der 
Mission erwähnt. Allerdings, die Glaubensboten im Mittelalter haben 
nicht nur mit Worten kommuniziert, sondern auch mit Symbolen: die 
Missionaren, die im 6. Jh. nach England kamen, haben einen Kreuz 
vor sich gebracht. Als Vladimir nach Byzanz Gesandten schickte, 
wurden sie vom Gesang des Priesters und von der Zeremonie tief 
beeindruckt. Die Sprachkenntnis musste allerdings während der 
Missionsarbeit als unentbehrlich gelten. Der Sohn des Polenfürsten 
war auch Mitglied der Eremitengemeinschaft bei Ravenna: so ist es 
möglich, dass Bruno und seine Genossen die slawische Sprache von 
1 Thietmar VIII. 4. „supra modum bibebat et in equo more militis iter agens, quendam virum 
iracundiae nimio fervore occidit.”
2 Chronici Hungarici Compositio Saeculi XIV, Cap. 30. // SRH. I. S. 291; P Magistri… Cap. 27. 
// SRH I. S. 69.
3 Thietmar VIII. 4. „suscepit eam ex munere”.
4 Voigt 437. 
5 Halmágyi 2014.
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ihm lernen konnten.1

Was war Bruno’s Verhältnis zum griechischen Ritus des Christen-
tums? Bruno ist 1009 gestorben, er lebte also noch vor der Scheidung 
der Kirche 1054. In seiner Lebensbeschreibung über den Hl. Adalbert 
lesen wir, dass Adalbert einmal den Hl. Nil besuchte: Nil war ein 
griechischer Eremit, der in Italien lebte. Nil schlägt dem Adalbert 
vor, er sollte sich den lateinischen Mönchen anschließen. Man soll 
also den Ritus, die Sitten der Seinigen folgen. Hier können wir uns 
an die Ermahnungen von König Stephan erinnern: „Welcher Grieche 
regierte die Lateiner nach griechische Sitten, und welcher Lateiner 
regierte die Griechen nach lateinischer Sitten? Keiner.“2

Es ist eine interessante Frage, ob Bruno an der Seite der 
gewaltigen oder gewaltlosen Mission stand. Er betrachtete die 
Blendung der heidnischen schwarzen Ungarn als eine Sünde. Er 
selbst ging sowohl zu den Ungarn als auch zu den Petschenegen und 
Preußen ohne Waffen. Unter den Ungarn wurde er verwundet, die 
Petschenegen haben ihn verprügelt, unter den baltischen Stämmen 
hat er sein Leben seinem Glauben geopfert. Es erhebt sich die Frage: 
wenn Bruno Anhänger des friedlichen Mission war, warum hat er in 
seinem Brief an Heinrich II. betrieben, dass die Liutizen in die Kirche 
gezwungen sein müssen (compellere intrare)? Die Schwarze Ungarn, 
Petschenegen und Preußen waren damals noch Heiden. Unter den 
Elbslawen begann aber die Mission schon in der Zeit von Henrich I. 
(919–936) und Otto I. (936–973). Viele der Elbslawen wurden getauft, 
Bistümer wurden zwischen Elbe und Oder gegründet: Brandenburg 
und Havelberg im Jahre 948. Diese Bistümer wurden aber durch 
den Aufstand der Elbslawen fortgefegt. Die Liutizen galten also als 
Apostaten, und hebten sich gewaltig gegen das Christentum. Nach 
der Auffassung von Bruno durfte man gegen ihr Gewalt benutzen. 
Jene Gebiete, die einmal in christlicher Hand waren, wurden zu 
1 Venerabilis Baedae Historia ecclesiastica gentis anglorum. Oxford 1881; Bede, a history of 
English Church and People. Translated and with an Introduction by Leo Sherley – Price revised 
by R. E. Latham. 1968. I. 25; The Russian Primary Chronicle Laurentian Text. Translated and 
edited by Samuel Hazzard Cross and Olgred P. Sherbowitz-Wetzor. Cambridge (Massachusetts) 
1953., 111. http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a011458.pdf  (2019. 02. 24.)
2 „Ast,inquit, homo ego sum Grecus;melius conueniunt cum quibus hęc agas monachi Latini.” 
Brun, Vita Adalberti, cap. 13, kürzere Redaktion, S. 15.; Voigt 348.
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den christlichen Ländern gezählt, auch dann, wenn die Bewohner 
Apostaten wurden.1 Im Zusammenhang mit der Christianisierung 
der Preußen erhebt sich die Möglichkeit des gewaltigen Mittels. 
Bruno erwähnt in seinem Brief an Heinrich II., dass Bolesław bereit 
war, um bei der Christianisierung der Preußen eine Rolle zu spielen, 
aber der Krieg zwischen ihm und König Heinrich II. hat es nicht 
ermöglicht. Hier konnte es darum gehen, dass die weltliche Macht 
jene heidnischen Kräfte, die die Mission hindern, niederschlägt, und 
das Wirken der Glaubensboten ermöglicht. Da die Preußen den Hl. 
Adalbert getötet haben, wurde es vielleicht notwendig gefunden, 
gegen die Preußen das Mittel der Gewalt zu benutzen.2

„In dieser großen Stadt, der Hauptstadt des Reiches, gibt es mehr als 
400 Kirchen und 8 Märkte“. Thietmar von Merseburg charakterisiert 
Kiew mit dem oben zitiertem Satz. Wer war Thietmar, worum geht 
es um seiner Chronik, und was schreibt er noch über die Kiewer Rus?

Thietmar ist gegen 975 in Walbeck, in Sachsen geboren. Er war 
Verwandte des Bruno von Querfurt. Die beiden waren Mitschüler 
in der Magdeburger Domschule. Nachdem Thietmar Bischof von 
Merseburg wurde, diktierte er eine große Chronik über die Geschichte 
seines Bistums und über die Geschichte der sächsischen Könige. Er 
konzentrierte aber nicht nur auf Sachsen und auf das Deutsche Reich. 
Sein Horizont dehnte auf fast alle Völker von Europa aus, und seine 
Chronik ist eine Wichtige Quelle der Elbslawen, Tschechen, Polen, 
Ungaren und der Kiewer Rus.

Thietmar hat Deutschland nur selten Verlassen, er war nicht in 
Kiew, er konnte den Fürst der Russen nicht persönlich – im Gegenteil 
von Bruno. Thietmar nennt den Fürsten von Kiew mit seinen Namen: 
Vladimir. Er übersetzt sogar seinen Namen: potestas pacis, also „Macht 
des Friedens“. Er stellt den Fürsten in mehreren Charakterzügen 
antipathisch vor, nach seiner Charakterisierung war Vladimir ein 
wollüstiger Mensch. Er hat den christlichen Glauben auf Drängen 
seiner griechischen Frau aufgenommen, „mit Werken der Gerechtigkeit 
1 Kahl, Hans-Dietrich: Zum Geist der deutschen Slavenmission des Hochmittelalter. // Heiden-
mision und Kreuzzugsgedanken in der Deutschen Ostpolitik des Mittelalters. Ed. Beumann, 
Helmut. Darmstadt. 156–176177 – 274. 189. 220. ; Baronas 2014. 46–47.
2 Kahl 187, 199.
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hat ihn aber nicht verherrlicht.“ Die russische Chronik (Poveszty 
Vremennih Let, PVL) spricht auch über die Sünden von Vladimir, aber 
vor der Darstellung seiner Bekehrung. Die Vorstellung, die wir in der 
Chronik von Thietmar lesen, kann auch damit zusammenhängen, 
dass Vladimir aus Byzanz eine Kaisertochter als Gattin bekam, die 
Prinzessin Anna, Tochter von Romanos II. Der deutsche König, Otto I. 
wollte eigentlich auch eine Purpurgeborene Kaisertochter für seinen 
Sohn aus Byzanz kriegen; die er bekam, war aber nur eine Verwandte 
des damaligen Kaisers, Johannes Tzimiskes, namens Theophanu, die 
keine Purpurgeborene Kaisertochter war. Diese Umstände konnten 
die Meinung des deutschen Bischofs auch beeinflussen.1

In der Chronik von Thietmar heißt die Frau von Vladimir 
Helene. Der Name der Gattin war aber Anna. Helene war vielleicht 
eine ältere Tochter von Romanos II., die Otto I. seinem Sohn 967/968 
erworben ließ.2 Thietmar weiß allerdings, dass in der Bekehrung von 
Vladimir seine Frau aus Byzanz eine Rolle spielte.

Eine andere Ursache der negativen Darstellung von Vladimir 
in der deutschen Chronik kann sein, dass Vladimir einen deutschen 
Glaubensboten, namens Reinbern ins Gefängnis steckte, der in der 
Gefangenschaft starb.3 Der PVL berichtet uns, dass Vladimir und sein 
Volk schließlich von Glaubensboten aus Byzanz getauft wurde.4

Thietmar kann auch gutes über den Fürsten Vladimir schreiben: 
„Weil der König durch seine Priester vom Brennenden Licht gehört 
hatte, suchte er den Makel begangener Sünden durch ständige reiche 
Almosenspenden abzuwaschen.“5

Thietmar berichtet uns über den Grab von Vladimir: „begraben 
liegt er in der großen Stadt Kiew, in der Kirche des Märtyrers Christi 
und Papstes Clemens, neben seiner Gemahlin; ihre Sarkophage stehen 

1 Thietmar VII. 72. 73. 74.; The Russian Primary Chronicle, 94.; A. Poppe: Vladimír als Christ. 
// Österreichische Osthefte. 35/1993. 553-575., S. 559–560.
2 A. Poppe: The political background to the baptism of Rus. Byzantin-Russian relations between 986-
89. // The rise of Christian Russia. London 1982. S. 230. Anm. 114. .; Poppe 1993. S. 557. Anm. 14.
3 Thietmar VII. 72..
4 The Russian Primary Chronicle, 96–117
5 Thietmar VII. 74. „Et quie lucerna ardente a predicatoribus suis rex prefatus audivit, peccati 
maculam peracti assidua elemosinarum largitate detersit.” Poppe 1993, 559–560.
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frei mitten in der Kirche.“1 Die Erwähnung der Kirche von Papst 
Clemens in Kiew ist ein gutes Beispiel auf den Kontakt der westlichen 
und östlichen Teile der Kirche in dieser Epoche.

Thietmar nennt Vladimir als König (rex). Auch der Herrscher der 
Ungaren – der Sohn von Deuvix, hochwahrscheinlich König Stephan 
– wurde von Thietmar als König (rex) gekennzeichnet, die Herrscher 
von Polen und Böhmen sind aber Fürsten (dux, duces.) Thietmar 
drückt damit aus, dass Russen und Ungarn von dem Deutschen Reich 
unabhängig sind.

Nach dem Tod von Vladimir unterstützte der Polenfürst, 
Bolesław Chrobry Vladimir’s Stiefsohn, Swentepolk gegen Vladi-
mirs‘ Sohn Jaroslaw. Als Bolesław im Jahre 1018 gegen Kiew zog, 
begleiteten ihn von den deutschen 300, „von den Ungarn 500, von 
den Petschenegen aber 1000 Männer“. Darüber berichtet uns die 
Chronik von Thietmar. Das Heer von Bolesław eroberte Kiew am 
14. August 1018., und so konnten deutsche Krieger – die an seiner 
Seite kämpften – die bedeutende Stadt kennenlernen, und diese 
Informationen konnten später Thietmar erreichen. Kiew heißt bei ihm 
Kitava. Bolesław und Swentepolk wurden von dem „Erzbischof der 
Stadt… im Kloster der hl. Sophia“ empfangen. Thietmar weiß sogar, 
dass jenes Kloster „im Jahre zuvor niedergebrannt war.“ Der Bischof 
von Merseburg berichtet in seiner Chronik erstaunt über die riesigen 
Maßen von Kiew. „In dieser großen Stadt, der Hauptstadt des Reiches, 
gibt es mehr als 400 Kirchen und 8 Märkte; die Zahl der Einwohner 
ist unbekannt. Wie im ganzen Lande setzen sie sich zusammen aus 
starken, flüchtigen Knechten, die sich von überall zusammenfinden, 
besonders aber aus kampftüchtigen Dänen, die sich bisher gegen die 
häufigen Belästigungen der Petschenegen behauptet und auch andere 
Feinde besiegt haben.“2 Als Thietmar hier über Dänen erzählt, meint er 
bestimmt Wareger. Der Chronist wusste also über die skandinavische 

1 Thietmar VII. 74. „sepultum in Cuiewa civitate magna et in aecclesia Christi martiris et papae 
Clementis iuxta predictem coniugem suam, sarcofagis eorundem in medio templi palam stantibus.”
2 Thietmar VIII. 32. „In magna hac civitate, que istius regni caput est, plus quam quadringente 
habentur eclesiae et mercatus VIII, populi autem ignota manus¸quae, sicut omnis haec provin-
cia, ex fugitivorum robore servorum huc undique confluentium et maxime ex velocibus Danis, 
multum se nocentibus Pecinegis hactenus resistebat et alios vincebat.” 
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Herkunft der Russen. Er schreibt aber nicht darüber, dass die Russen 
Slawen wären,1 obwohl er den Namen von Vladimir aus Slawisch 
übersetzt.

Bei der Beurteilung der einzelnen Völker spielte für Thietmar 
die Religion, die Sitte und das Verhältnis des bestimmten Volkes 
zum Deutschen Reich eine große Rolle. Er schreibt mit Sympathie 
über die Engländer, die dem Papst Steuer bezahlten, er malt ein 
dunkles Bild über die Dänen, die England erobert haben. Die 
Liutizen – ein heidnischer Stammesverband an der Elbe – wurden 
negativ charakterisiert. Als er über die grausame Bräuchen der 
Polen schreibt, malt er über sie ein missfälliges Bild. Als die Polen 
aber sich in einer Stadt gegen die heidnischen Liutizen mit festem 
Glaube tapfer behauptet haben, werden die christlichen Polen mit 
einer besserer Farbe dargestellt. Das Band der Religion ist also dem 
sächsischen Bischof wichtiger als das politische Interesse. Als er über 
Lothringen schreibt, erwähnt er, dass dort, im Westen nicht nur die 
Sonne untergeht, sondern „alle Gerechtigkeit, der Gehorsam und 
die Gegenseitige Liebe.“2 In der Chronik wurden noch viele andere 
Völker erwähnt, z. B. Sarazenen, Juden, Italiener, Griechen.

Oben habe ich erwähnt, dass Thietmar den Name von Vla-
dimir aus Slawisch übersetzte. Thietmar konnte auf Slawisch. Im 
Merseburger Bistum lebten Slawen, und Thietmar musste slawisch 
sprechen und verstehen können, um seine Pflicht als Seelsorger 
auszuüben. In seiner Chronik übersetzt er slawische Worte, er schreibt 
und übersetzt sogar einen slawischen Satz.

Es ist Erwähnenswert, dass der deutsche König, Otto I. auch 
slawisch sprechen konnte. Der sächsische Autor, Widukind von 
Corvey berichtet uns darüber. In der Chronik von Thietmar lesen wir, 
dass ein Sohn der Königs, namens Wilhelm von einer vornehmen, 
gefangenen Slawin geboren wurde.3 Die Slawin war bestimmt 
Kriegsgefangene aus dem Land der Elbslawen. Vielleicht hat Otto von 

1 Goetz, Hans-Werner: Die Slawen in der Wahrnehmung Thietmars von Merseburg zu Beginn 
des 11. Jahrhunderts. // Lětopis. Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur. Bd. 
62, 2 (2015) S. 103-118. 110.
2 Halmágyi 2014. 53;Thietmar IV. 14.
3 Thietmar, II. 35. „captiva et Sclavonica”
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ihr slawisch gelernt, oder konnte mit ihr sein Sprachkenntnis üben. 
Ihr Sohn, Wilhelm wurde auf den Bischofstuhl von Mainz erhoben.

Es gibt eine deutsche Quelle, wo wir aus dieser Epoche 
im Zusammenhang mit der ungarischen Herrscherfamilie eine 
Erwähnung der Russen finden können. In den Hildesheimer 
Jahrbücher lesen wir beim Jahr 1031: „Et Heinricus, Stephani regis filius, 
dux Ruizorum, in venatione ab apro discissus, periit flebiliter mortuus.”1 
„Heinrich, des Königs Stephan Sohn, der Herzog der Ruizen, wurde 
auf der Jagd von einem Eber aufgerissen und  starb eines jämmerlichen 
Todes.“2 Nach György Györffy war Prinz Emerich, der Sohn von 
Stephan der Führer der königlichen Leibgarden, und diese Leibgarde 
bestand aus russischen Kriegern. Nach der Theorie von Gyula Kristó 
lebten an dem ungarisch–deutschen Grenzgebiet Russen, und Prinz 
Emerich konnte an ihrer Spitze stehen.3 

Zu den Kontakten zwischen Russen und Ungarn gibt es auch 
andere Beispiele aus dieser Epoche: als Fürst Vladimir 1015 starb, und 
sein Stiefsohn Swentepolk den Sohn von Vladimir, namens Svjatolsav 
töten wollte, floh Svjatoslav nach Ungarn. Svjatopolk hat aber in die 
ungarischen Bergen – in die Karpaten – (k gorĕ Ugor’stĕj) Mörder 
gesendet, und sie haben Svjatoslav getötet.4 Aus russischen Quellen 
wissen wir, dass drei ungarische Brüder sich auf dem Gebiet der Rus 
aufhielten: Efrem, Moses und Georg.5

Die beiden sächsischen Autoren – Bruno von Querfurt und 

1 Annales Hildesheimenses. // Monumenta Germaniae Historica. rerum Germanicum in usum 
scholarum, VIII. Contulit cum codice Parisiensis Georgius Waitz. Hannover 1878. 36.
2 Die Jahrbücher von Hildesheim. Übersetzt von Eduard Winkelmann. Neu bearbeitet von Wil-
helm Wattenbach. Die Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit. 2. Ausgabe. Band 53. Leipzig 
1893. // Quellensammlung zur mittelalterlichen Geschichte. Fortsetzung. (Cd-ROM) Berlin, 
Heptagon, 1999.
3 Anmerkung 716. von Gábor Thoroczkay zu seiner ungarischer Übersetzung dem Teil der Hil-
desheimer Jahrbücher. // Az államalapítás korának írott forrásai, Ed. Gyula Kristó, Szeged 1999. 
216.; Györffy György: István király és műve. Budapest 200. 313; Kristó Gyula: Nem magyar 
népek a középkori Magyarországon, Budapest 2003. 106–119. 
4 The Russian Primary Chronicle, 130.; Régmúlt idők elbeszélése. A Kijevi Rusz első krónikája. 
Ford. Ferincz István. Jegyzetek Balogh László et alt. Bp. 2015. S. 108.
5 Ferincz István: Magyar Mózes és Efrém – Az ortodox egyház szentjei, // Az ortodoxia története 
Magyarországon a XVIII. századig, Szerk. H. Tóth Imre. Szeged 1995. 37–44. (Efrem und 
Moses der Ungar – Heiligen der Orthodoxie. // Die Geschichte der Orthodoxie in Ungarn bis 
zum 18. Jahrhundert.)
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Thietmar von Merseburg – haben eine große Aufmerksamkeit auf 
die östlichen Teile von Europa gewidmet. Bruno wurde von dem 
Interesse der Mission beeinflusst. Die Meinung von Thietmar über 
die verschiedene Völker und Herrscher motivierte das Verhältnis 
zum Christentum und zum Deutschen Reich und den Deutschen. 
Bruno stellt den Fürsten der Russen sympathisch dar, der sich um den 
Glaubensboten sorgen macht. Thietmar charakterisiert Vladimir mit 
negativen Eigenschaften, aber er erwähnt, dass der Fürst Almosen 
gegeben hat. Thietmar informiert uns über 400 Kirchen, die in Kiew 
standen, unter deren die Kirche des hl. Clemens und der hl. Sophia. 
Bruno und Thietmar sind wichtige zeitgenössische Autoren über die 
Kirchengeschichte der Kiewer Rus.

РЕЗЮМЕ
ЗАХІДНІ ДЖЕРЕЛА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ 

РУСЇ: БРУНО ВІД КЕРФУРТ (†1009) І ТИТМАР 
МЕРЗЕБУРГСЬКИЙ (975-1018) ПРИ ДВОРІ СВ. ВОЛОДИМИРА

Бруно Керфурти, який народився в Саксонії, був архі єпис-
копом-місіонером в початку 11 століття. Спочатку в Угорщині, 
потім в землі печенігів, він проголосив християнську релігію, 
нарешті, в землі балтійських племен, помер як мученик в †1009 
р. З числа його творів виділяється лист до Генріха II-го, королю 
Німеччини, в якому він повідомляє про свої шляхи. Він особисто 
знав польського князя, Болеслава Доблесного і «князя Русі», якого 
не називав по імені, але ототожнював з великим Володимиром. 
Ці Князі допомогли йому, Бруно відгукується про них позитивно. 
Іншим важливим автором епохи був Тітмар, єпископ Мерзебур-
га, Саксонії, хто писав свої хроніку між 1012 і 1018. Його робота 
присвячена його єпископству і саксонським королям, але він до-
глядає за багатьма народами Європи. Його Хроніка є важливим 
джерелом історії угорців, і слов’ян між Ельби і Одера, а також 
чехів, поляків і слов’ян в Києві. Титмар представляє великого Во-
лодимира з образою огиди й неприязні. Частково це може бути 
пов‘язано з тим, що Володимир відправив до в‘язниці німецького 
місіонера Рейнберна, який помер у полоні. Інша причина цього 
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невдоволення полягала в тому, що російському князю дали дру-
жину народжену в пурпурі (то є з родині візантійських цесарів), 
про яку німецька монархія марно просила. Титмар пише і хоро-
ші речі теж про Володимира: Володимир роздавав милостиню 
бідним. Ми знаємо про Титмар і те, що він говорив по-слов‘ян-
ському, жив поруч зі слов‘янами, а звичайно йому були потрібні 
слов‘янські знання в пастирській роботі. Коли Бруно готувався до 
своєї місіонерської праці, один з його товаришів – Бенедикт – про-
понував йому вчитися слов‘янською мовою. За словами історика 
Видукинда, Саксонського літопісця, Отто I знав слов‘янську мову 
теж. Ось була не тільки ворожа сторона німецько-слов‘янських 
відносин 10-11 століть. Слідує зазначити, що син святого Стефана 
згадується в літопісу Хільдесхаймського як dux Ruizorum, що ро-
зуміється як «Князь Русів». Син Володимира, Святослав, втік до 
Угорщини від зведеного брата Святополка.

Ключові слова: Володимир, джерела, християнство, Бруно, 
Титмар.

ÖSSZEFOGLALÁS
NYUGATI FORRÁSOK A KIJEVI RUSZ KERESZTÉNY 

TÖRTÉNETÉHEZ: QUERFURTI BRÚNÓ (†1009) ÉS MERSEBURGI 
THIETMAR (975–1018) SZENT VLAGYIMIR UDVARÁRÓL
Querfurti Brúnó, Szászország szülötte missziós érsekként 

tevékenykedett a 11. század elején. Előbb Magyarországon, később 
a besenyők földjén hirdette a keresztény vallást, végül a balti törzsek 
földjén halt vértanúhalált †1009-ben. Írásai közül kiemelkedik II. 
Henrik, német királyhoz írt levele, melyben beszámol térítő útjairól. 
Személyesen ismerte a lengyel fejedelmet, Vitéz Boleszlávot és a 
rusz uralkodót, akit ugyan nem nevez néven, de Nagy Vlagyimirral 
azonosítható. Az említett fejedelmek segítették őt, Brúnó pozitívan 
ír róluk. A korszak másik fontos szerzője Thietmar, a szászországi 
Merseburg püspöke: 1012 és 1018 közt diktálta krónikáját. 
Püspökségéről és a szász királyokról szól a munkája, de Európa 
számos népére kitekint. Krónikája fontos forrás a magyarok, az Elba 
és Odera közti szlávok, továbbá a csehek, lengyelek és a Kijevi Rusz 
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történetéről. Thietmar ellenszenvesen mutatja be Nagy Vlagyimirt. 
Ennek részben az lehet az oka, hogy Vlagyimir börtönbe vettette 
Reinbern német hittérítőt, aki meghalt a fogságban. Az ellenszenv 
másik oka az lehetett, hogy a rusz fejedelem bíborbanszületett 
feleséget kapott magának, akit a német uralkodócsalád hiába kért. 
Thietmar azért jót is ír Vlagyimirról: nem hallgatja el, hogy Vlagyimir 
alamizsnát osztott a szegényeknek. Thietmarról tudjuk, hogy tudott 
szlávul, szlávok közelében élt, szláv tudására szüksége is lehetett a 
lelkipásztori munkában. Amikor Brúnó hithirdető munkájára készült, 
egyik társa – Benedek – lelkére kötötte, hogy tanuljon meg szlávul. 
Widukind, szász történetíró I. Ottóról jegyezte föl, hogy Ottó tudott 
szlávul. A 10–11. századi német–szláv kapcsolatoknak tehát nemcsak 
az ellenséges oldala létezett. Megemlítendő, hogy Szent István fiát a 
Hildesheimi érkönyv dux Ruizorum-ként említi, amit egy értelmezés 
szerint ruszok hercegét jelent. Vlagyimir fia, Szvjatoszláv pedig 
Magyarország felé menekült féltestvére, Szvjatopolk elől.

Kulcsszavak: Vlagyimir, források, kereszténység, Bruno, Titmar.

ZUSAMMENFASSUNG
WESTLICHE QUELLEN ÜBER DIE CHRISTLICHE GESCHICHTE 
DER KIJEWER RUS. BRUNO VON QUERFURT UND THIETMAR 

VON MERSEBURG ÜBER DEN HOF DES HL. VLADIMIRS. 
Zwei sächsischen Geistlichen, Bruno von Querfurt und Thietmar 

von Merseburg haben wichtige Quellen über die Geschichte der ersten 
Jahrtausendwende hiterlassen. Die beiden waren Zeitgenossen von 
Vladimir des Großen, und sie haben in Werken neben andere Völker 
auch über die Russen berichtet. Was haben die beiden deutschen über 
die Russen, über ihren Fürsten gewusst und erzählt? Wie haben sie 
den Fürsten und das Volk in Vergleich mit anderen Herrscher und 
Völker charakterisiert? In meiner Arbeit versuche ich auf die obrige 
Fragen zu beantworten. 

Schlüsselwörter: Vladimir, Quellen, Christentum, Bruno, Titmar.
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УДК 281.9-94(477+495)«1899/1972»

РОДОСЛОВНАЯ 
ИЕРОСХИМОНАХА АВВАКУМА (ВАКАРОВА)

Юрий Данилец,
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры археологии, 

этнологии и культурологии ДВНЗ «УжНУ», 
директор Богословско-исторического научно-исследовательского 

центра им. архимандрита Василия (Пронина), Ужгород.

Фамилия древнего рода Вакаров связана с несколькими 
населенными пунктами в Закарпатье и рядом стран. Ученые 
пред полагают, что именно из Закарпатья происходил Николай 
Вакар, который в 1586 г. от польского короля Степана Батория 
(правил в 1576-1586 гг.)  за военные заслуги был пожалован при-
вилегией на маетности. Род Вакаров внесен в 6 часть «Дворян-
ской родо словной книги Могилевской губернии» и в 7 часть «Об-
щего Гербовника дворянских родов Всероссийской Империи»1. 
В со-проводительном тексте в гербу указывалось, что «потомки 
сего рода равным образом пребывая в шляхетном достоинстве, 
владели в Польше недвижимым имением, а некоторые пересе-
лились в Россию, служили Российскому Престолу в разных чи-
нах и владели недвижимыми имениями»2. В частности Вакары 
владели имениями в селах Пуниллы, Бакуланы и Покрылки в 
Самокатской   земле (на Могилевщине и на Смоленщине).

Касательно герба, то геральдисты дают следующую его ха-
рактеристику. Он относиться к типу «Корвин», которым пользо-
вались более 80 родов Польши и Литвы. В щите, имеющем крас-
ное поле, изображён сидящий на серебряном пне чёрный ворон, 
держащий в клюве перстень. Щит увенчан дворянскими шлемом 

1 Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатый в 1797 году. 
СПб., [1798 - 1836]. Ч. 7. [1803]. С. 166.
2 Там же. 
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и короной с страусиными перьями. Намет на щите красный, 
подложен золотом. Щит держат два льва. Первый классифика-
тор русской геральдики, историк Александр Лакиер (1824-1870) 
в своей книге «Русская геральдика», которая вышла в Санкт-Пе-
тербурге в 1855 г., подает также рисунок герба «Корвин». В опи-
сании к нему ученый указывал, что герб «произ водят от Валерия 
Мессалы Корвина, которым во времена императора Тиверия 
была завоевана Венгрия и Валахия. Из этого рода были венгер-
ские короли Хуняди-Корвины Иоанн и Матвей»1.

Исследователи российско-белорусской ветви Вакаров пред-
лагают несколько версий о возникновении рода. Например, 
представитель древней фамилии Модест Вакар утверждал, что 
их давний предок «был римский центурион Корвин Вакар. Кон-
чив службу, он ушел далеко на север и поселился в горах, осно-
вав там род. Потомки его жили в лесах Карпатских гор, занима-
ясь охотой, скотоводством»2. В этих же воспоминаниях находим 
и другую версию об упоминаемом выше Н. Вакаре. Согласно с 
этой гипотезой, он в 1550-1560 гг. служил у царя Ивана Грозного, 
участвовал во взятии Казани в 1552 г., был пожалован поместьем 
и другими, характерными для того времени, отличиями3. Якобы 
уже после этих событий Н. Вакар ушел к Стефану Баторию. Из-
вестно также, что правнуку Николая – Григорию королем Речи 
Посполитой  Яном Собесским в 1676 г. жалована привилегия по 
случаю сбора казенных денег. Сын Григория – Николай получил 
привилегии на «земельные дачи» в г. Витебске в 1690 году при 
царе Петре I4.

Что касается происхождения этимологии слова «Вакар, 
Вакаров», то среди ученых также нет точного определения. 
Ужгородский ученый Павел Чучка выдвигает несколько версий.  
Согласно с первой, слово «Вакар, Вакарь» происходит от румы-

1 Лакиер А. Б. Русская геральдика. СПб., 1855. В 2-х книгах. 679 с. // https://web.archive.org/
web/20090810053213/http://www.heraldrybooks.ru/text.php?id=7 (визит 27 марта 2019 г.)
2 Вакар М.И. История рода Вакаров // http://www.famhist.ru/famhist/vakmat/0001298a.htm# 
00006582.htm (визит 26 марта 2019 г.)
3 Там же. 
4 Там же.
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нызма «вакарь» – «пастух коров». По второй версии – от мадя-
ризма «вакарув, вакарюв», что обозначает вышкребок, лепешка, 
ком соли». В книге П. Чучки приводится пример с прозвищем 
жителей села Александровка возле Хуста. «Их до сегодня назы-
вают вакарьовами из-за того, что они еще недавно развозили и 
продавали по населенных пунктах области соль.  И наконец, со-
гласно с третьей версией, это слово происходит от венгерского 
имени «Вакаро» (от апелятива – последний ребенок в семье, ми-
зинец»1. 

Интересно также, что в Тлумачском районе Ивано-Фран-
ковской области Украины находится хутор Вакаровка, который 
входит в состав поселка городского типа Обертин2. В этом на-
селенном пункте, согласно с воспоминаниями, в начале ХХ века 
почти все население носило фамилию Вакар. 

В подтверждение версии о том, что Н. Вакар мог иметь за-
карпатское происхождение и мог родиться в деревне Иза воз-
ле Хуста или Великие Лучки возле Мукачева наведем несколько 
фактов. До прихода на престол в Речи Посполитой Стефан Бато-
рий в 1571-1575 гг. был Трансильванским князем. Его восхожде-
ние на престол в Польше было довольно сложным. После бегства 
короля Генриха Валуа в 1574 г. в государстве царил беспорядок. 
Только 12 декабря 1575 г. королем Речи Посполитой был избран 
император Максимилиан II Габсбург. Но против его коронации 
выступил Турецкий султан та канцлер Ян Замойский. Чтобы не 
допустить восхождения на престол Максимилиана II канцлер 
созвал Посполитое рушение, которое заняло Краков. Согласив-
шись на брак с Анной Ягеллонкой, Стефан Баторий в феврале 
1576 г. принес присягу, а 16 марта 1576 г. с войском пересек гра-
ницу Речи Посполитой3. Таким образом, из Трансильвании с 
ним пришло немало воинов, в том числе и закарпатских руси-
1 Чучка П. Прізвища закарпатських українців: Іст.-етимолог. словник / Наук. ред. В. 
Німчук. Львів: Світ, 2005. С. 106.
2 Вебер Н. Прізвища в основах мікроойконімів Івано-Франківщини // Українознавчі стадії 
2010-2011 Вип.11-12. С. 110. 
3 Мицик Ю.А. Стефан Баторій // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: 
В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України.  К.: Наукова думка, 
2012. Т. 9 : Прил - С. С. 852.
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нов, волохов и т.д.  
После отъезда Стефана в Краков во главе Трансильванско-

го княжества, вассала Османской Порты, стал его старший брат 
Криштоф. Он был во главе государства с 1576 по 1581 гг. В 1577 
г. князь значительно укрепил Хустский замок. Были построены 
отдельные фортификационные сооружения, а над внешними 
воротами было высечено: Hoc opus inssit fieri Magnificus dominus 
Christophorus Bathory de Somlyo, Vayvoda ransilvaniae, comes 
Sicolarum, anno Domini millesimo quingentesimo septnagesimo 
septimo (Эти работы проведены по приказу Вельможного госпо-
дина Криштофа Батори из Шомло, князя Трансильванского, гра-
фа секеев, лета господня 1577 года)1. 

После смерти Криштофа во главе Семиградья стал его ма-
лолетний сын Сигизмунд. Его вступление на престол затяну-
лось на несколько лет, до этого государством управлял регент. 
Недальновидная политика регента, а позже и молодого князя, 
могла привести к переселению некоторых приближенных к 
нему воинов в Польшу. Небольшое количество источником не 
дает нам возможность точно сказать, когда Николай Вакаров 
переселился в Польшу. Или это случилось сразу со Стефаном 
Баторием, или уже позже. Кроме того, известно, что Сигизмунд 
привлек в свое войско боле 20 тысяч секеев  (венгерское нацио-
нальное меньшинство), пообещав им пересмотреть их права. Од-
нако потом отказался от всех обещаний и перешел к репрессиям 
против вчерашних союзников. 

Интересным фактом также является союз Сигизмунда Ба-
тори с императором Священной Римской империи и королем 
Венгрии Рудольфом II. Согласно с один из договоров во вла-
дение Трансильвании была передана доминия Мукачевского 
замка (Паланок), а также весь Бережский, Угочанский и Мара-
морошские комитаты (1595 г.). Получив под свое управление 
большие территории, Сигизмунд начал наделять землями своих 
военачальников и отличившихся воинов. Во время правления 

1 Наследие. Хуст. Замок. Часть 2. Взгляд с земли // https://m-a-d-m-a-x.livejournal.
com/368748.html (визит 26 марта 2019 г.)
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Дерьдя І Ракоци (1630-1648 гг.) Мукачево стало столицей Тран-
сильванского княжества1. В это время мы находим в документах 
упоминание о Николае Вакаро, который проживал в селе Вели-
кие Лучки возле Мукачева. Известный историк первой полови-
ны ХХ века Антоний Годинка (1864-1946) в своей книге «Архивы 
Мукачевской греко-католической епархии»  подает документ, в 
котором идет речь о разрешении епископом Василием (Тара-
совичем) разных епархиальных вопросов. На с. 85 упоминается 
Миклош Вакаро, который запретил своим крепостным крестья-
нам посещать местный храм. Во время расследования жалобы 
выяснилось, что Вакаро (кенез или немеш – дворянский титул) 
имел конфликт со священником, который носил экономический 
характер. В частности, А. Годинка пишет о невозвращенных сви-
ньях, который священник Шимон прибрал к рукам2. Нам неиз-
вестно, чем закончилось расследование, очевидно вопрос был 
разрешен, и крестьяне получили возможность посещать литур-
гию.

Мы не можем с уверенностью утверждать, что Николай Ва-
кара, который в 1586 г. от Стефана Батория за военные заслуги 
был пожалован привилегией на маетности и Николай Вакоро, 
который проживал в с. Великие Лучки в 1640 г. одно и тоже лицо. 
Если предположить, что он отличился на военной службе в воз-
расте 18-20 лет, а потом покинул Речь Посполитую и получил 
земельные владения под Мукачевом, то на 1640 г. Вакаро дол-
жен был иметь не мене 74-76 лет. В принципе, есть много свиде-
тельств, что в тот период дворяне доживали до такого возраста. 
Более вероятным может быть гипотеза о том, что упоминаемый 
А. Годинкой Н. Вакаро мог быть одним из предков родоначаль-
ника рода. Например, сыном, или внуком. Тем не менее, род, 
который остался в Речи Посполитой сохранился и его потомки 
впоследствии проживали в Российской империи и в государ-

1 Віднянський С.В. Ракоці І Дєрдь I // // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: 
В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України.  К.: Наукова думка, 
2012. Т. 9 : Прил - С. С. 130-131.
2 Hodinka A. A munkácsi görög szert püspökség okmánytára. 1. köt. 1458–1715. Ungvár, 
1911. old. 85.
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ствах, которые возникли на ее руинах.
Фамилия Вакаро упоминается в связи с селом Великие Луч-

ки еще один раз в тот период. Известный историк второй поло-
вины ХІХ – нач. ХХ века Тиводар Легоцкий (1830-1915) в 3 томе 
своей фундаментальной «Монографии Берегского комитата» 
публикует небольшой список жителей с. Великие Лучки. Под 
1649 г. он подает имена – Томпа, Гадар, Вакаро, Голупан, Фер-
зе, Мойороши, Шопаш, Визничей и Шенди, обозначая их как 
«секейские драбанты», что в переводе с венгерского обозначает 
секейские воины1. Тоесть, пересчитанные воины, происходили 
из упоминаемого выше племени «секеев» и получили землевла-
дение после военной службы. Здесь также уместно отметить, что 
король Стефан Баторий также происходил из секеев. В связи с 
этим, в своей армии представители этого народа имели значи-
тельное влияние и почет. Интересна и важна приписка в конце 
абзаца с упоминаемыми фамилиями. Т. Легоцкий пишет, – «се-
годня их следа здесь уже нет». Таким образом, Вакаровы из с. 
Великие Лучки переселились, получив земельные владения в 
другом населенном пункте. 

Село Великие Лучки имело косвенную связь с Корвинами. 
Со времени его основания в начале XV века оно принадлежало 
правителям Мукачевскому замка. С 1456 г. Мукачево и все его 
маетности унаследовала супруга умершего Иоанна Гуняди (Кор-
вина) – Елизавета Силади. Ее сын – Матяш Корвин в 1458-1490 
гг. был королем Венгрии. В 1467 г. половина земли в с. Великие 
Лучки было отдано во владение местным дворянам. Фактически 
эти владения (шолтеский домен) просуществовал до средины 
XVIII века2. 

Из-за множества военных катаклизмов период XVІI-XVIII 
ст. довольно плохо представлен документально. У нас есть осно-
вание утверждать, что Вакаровы из с. Великие Лучки в период с 

1 Lehoczky T. Bereg vármegye monographiája III/1. Ungvár: Nyomtatott Pollacsek Miksa 
könyvnyomdájában, 1881. old. 398.
2 Данканич М.. Попович М. Великі Лучки //  Історія міст і сіл Української РСР: В 26 
т. Закарпатська область / Ред. кол. тому: Бєлоусов В. І. (гол. редкол.) та ін. АН УРСР. 
Інститут історії. К.: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1969. С. 401. 
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1640 г. по 1649 г. переселились в с. Иза Мараморошской жупы. 
Этот населенный пункт также находился под владением прави-
телей замка, но уже Хустского1. Сама деревня впервые упомина-
ется в документах от 1387 г., в ней проживали крепостные замка 
и дворяне2. В документе от 1666 г., который хранится в Венгер-
ском национальном архиве, указывается, что в с. Иза проживало 
53 крепостных, 3 свободных и 1 немеш, 10 желяров (не имели 
своей земли и дома, работали на земле свободных крестьян или 
дворян)3. К сожалению, имена жителей деревни не указаны. В 
переписях налогоплательщиков, которые были проведены в 
1715 г. и 1720 г. мы не находим фамилии Вакаров. Этому есть 
логическое разъяснение – дворяне не платили подати и таким 
образом не попадали в регистр. 

Между селами Великие Лучки и Иза была и символическая 
связь еще со второй половины XVII века. В частности, на Мука-
чевщине родился, и долгое время служил священник Михаил 
Андрелла. Имея хорошее на то время образование (Вена, Бра-
тислава, Тернава) и работая в с. Великие Лучки в 1669 г. он поры-
вает с унией и начинает распространять православие. За это его 
вместе с двумя братьями, которые тоже приняли православие, 
арестовали и заточили в подземельях Мукачевского замка, где 
подвергли жестоким пыткам. После освобождения он отправля-
ется в Мараморош, где на то время уния не имела распростране-
ния. Его с любовью принимают крестьяне в с. Иза, где он кроме 
пастырской опеки активно занимается литературой. Его перу 
принадлежат следующие труди: трактат «Оборона каждому 
верному мужу» (1699), трактат «Логос» (1691-692) и рукописный 
сборник литургических молитв и проповедей. Основательный 
трехтомный труд «Трактат против латинов» не дошла до нашего 
времени. На творчество М. Андреллы имели большое влияние 

1 Хланта О., Сливка І. Іза // Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Закарпатська 
область. С. 731-740.
2 Bélay V. Máramaros megye társadalma és nemzetiségei. Budapest, Sylvester Nyomda R-T., 
1943. 224 old. 155.
3 HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 025 / a. // https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/
hu_mnl_ole156_ a_fasc174 _no025_a/?list=eyJxdWVyeSI6ICJWYWthclx1MDBmMyBJemEifQ
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украинские полемисты, в частности И. Вышенский.  За словами 
М. Возняка: «В стиле Андреллы есть черты, словно заимствован-
ные из Вышинского, так что в целом Андрелла будто является 
слабой копией Вышинского»1. Священник-писатель прожил на 
приходе в с. Иза до своей смерти в 1710 г. Православие в Восточ-
ной части нынешнего Закарпатья продержалось до конца XVIII 
века. И только после падения Трансильванского княжества и 
запрета избирать православных архиереев, Мукачевский униат-
ским епископам удалось расширить свою власть на этот регион. 
Но их влияние было минимальным. Население обращалось за 
требами к румынским православным священникам, тайно соби-
ралось в своих домах, читало запрещенные, русские книги. 

Парафия в с. Иза была довольно богатой. Ее благоденствие 
зависело в первую очередь от поддержки состоятельных жите-
лей. Среди них были, вероятно, и Вакаровы. В 1751 г. униатский 
епископ Михаил Мануил Ольшавский совершил визитацию всех 
приходов Марамороша. Сохранился его дневник и другие запи-
си, которые являются ценным источником по истории церкви в 
регионе. О с. Иза в документе указано, что местные жители вла-
деют двумя храмами, один из них в честь Успения Пресвятой Бо-
городицы. Упоминаются также два священники, посвященные 
православными епископами Иосифом Стойкой и Досифеем Фе-
одоровичем. Относительно количества населения, то в протоко-
лах значатся 601 житель, из них «газдов – 71»2. В этом случае под 
термином «газды» имеются ввиду свободные хозяева (дворяне). 

Упоминание о Вакаровых мы снова находим в документах 
начала XIX века. В частности, в Метрической книге с. Горинчово 
Хустского района Закарпатской области под 13 февраля 1833 г. 
зафиксировано венчание жителя с. Иза Ивана Вакарова и деви-
цы Анны Яким, уроженки с. Горинчово. Обряд бракосочетания 
совершил настоятель храма в Горинчово Михаил Егреший. Свя-

1 Возняк М. Історія Української літератури. Т. III. Ч. II. (Віки XVI-XVIII). Видавництво 
“Наукового товариства ім. Шевченка”.  Львів, 1924. С. 113.
2 Гаджега В. Додатки к исторіи русинов и руських церквей в Марамороше: Студії 
исторично-архивні. Ужгород, 1922. С. 63-64.
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щенник записал возраст жениха – 22 года и невесты – 19 лет1. 
Названные молодожены являлись прадедушкой и прабабушкой 
будущему иеромонаху Аввакуму (Вакарову). Таким образом, 
один представитель фамилии Вакаров переселился к супруге в 
с. Горинчово. Эта деревня находится недалеко от с. Иза, всего в 
9-10 километрах вверх по течению речки Рика. Село Горинчово 
является не менее древним, чем выше упоминаемые населенные 
пункты. Впервые оно упоминается в письменных источниках 
под 1350 г. под названием «Зелеумезеу» (Zeleumezeu). Венгер-
ский король Людовик I Великий (Лайош І) (правил в 1342-1382) 
передал село с окрестностями во владение семьи Билкей. На 
1750 г. в село проживало всего 260 человек, из них – 50 «газдов»2.  

Иван Вакаров родился в 1811 р. К сожалению, Метрическая 
книга с. Иза за эти годы не сохранилась, и мы не знаем ничего 
о его родителях. Также ничего не известно о родителях Анны 
Яким. В 1835 г. в семье родился первенец – Михаил3, который 
приходится дедом иеромонаху Аввакуму. Точно известно, что в 
1842 г. в семье родилась девочка – Анна4. Других источников по 
рождению других детей мы не располагаем. Иван Вакаров про-
жил не долгую жизнь, 25 марта 1853 г. он умер5. Его супруга – 
Анна, умерла 4 ноября 1879 г. на 70 году жизни6.  

Дед иеромонаха Аввакума – Михаил женился в 19 февраля 
1861 г. на местной девушке – Петрик Анне Федоровне, 1842 года 
рождения7. 30 апреля 1865 г. в семье родился мальчик – Иван 
(отец иеромонаха Аввакума). В метрике указано, что он был кре-
щен местным греко-католическим священником Андреем Поп8. 
13 февраля 1890 г. Иван был обвенчан с девицей Марией Георгий, 

1 Государственный архив Закарпатской области (далее – ГАЗО). Ф. 1606. Оп. 11. Д. 167. 
Церковная греко-католическая книга с. Горинчово (1825-1860 гг.). Л. 81.   
2 Гаджега В. Додатки к исторіи русинов и руських церквей в Марамороше: Студії 
исторично-архивні. Ужгород, 1922. С. 60.
3 ГАЗО. Ф. 1606. Оп. 11. Д. 167. Л. 14.   
4 Также. Л. 27.   
5 Также. Л. 159.   
6 ГАЗО. Ф. 1606. Оп. 11. Д. 339. Л. 321.   
7 Там же. Л. 116.
8 Там же. Л. 33.
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1871 года рождения1. Известно, что в семье родилось не менее 4 
детей: Юлиана (1891-?)2, Василий (1894-1940)3, Мария (1902-?)4 и 
Андрей (1899-1972) (Иеромонах Аввакум). В церковной Метрике 
указано, что он был крещен 12 сентября 1899 г. в сельском храме 
местным священником Василием Висаником. Крестными запи-
саны Биляк Илья и Биляк Елена5.

Обнаружена также государственная Метрика, которая ве-
лась государственными органами на местах. В этом документе 
указана дата рождения, имена и возраст родителей, домашний 
адрес, социальное положение семьи6. На листе также сохранил-
ся личная подпись Ивана Вакарова. 

В конце ХIX века население Горичева возросло. Согласно с 
данным переписи 1880 г. в деревне проживало 2488 чел. Из них 
– 2 127 были зафиксированы как греко-католики, 358 – евреи и 3 
представители других конфесий7. По переписи Австро-Венгер-
ской империи в 1910 г. в Горинчове было 4070 жителей, преи-
мущественно русины-греко-католики (3350 чел.). Интересно, что 
в переписях зафиксировано 60 венгров и 682 немцев. Очевидно, 
что указанные 702 евреев записались немцами и венграми. В эту 
цифру входит и несколько греко-католиков, которые могли себя 
указать как представителей одной из господствующих наций.   

В тогдашних источниках Горинчово упоминается как «де-
ревня» («nagyközseg») – статус, близкий к городку. Поселок имел 
свою символику – печать с изображением крестьянина с палкой 
и дерева. К примеру, с. Иза в 1910 г. проживало на много меньше 
населения – всего 2842 чел8. 

Детство Андрея Вакаров совпало с возрождением пра-
вославия на Закарпатье. Как раз села Иза, Горинчово, Липча, 

1 ГАЗО. Ф. 1606. Оп. 13. Д. 403. Л. 212. 
2 Там же. Л. 78.
3 Там же. Л. 93.
4 ГАЗО. Ф. 1606. Оп. 13. Д. 177. Л. 299.  
5 ГАЗО. Ф. 1606. Оп. 13. Д. 403. Л. 126.
6 ГАЗО. Ф. 1606. Оп. 13. Д. 177. Л. 102.  
7 Кárpátalja településeinek vallási adatai (1880-1941): Központi Statisztikai Hivatal / Dr. Kepecs 
József (szerk), Czibulka Zoltán (összeáll.).Budapest, 2000. old. 104.  
8 Там же. Old. 105
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Кошелево, Нижний Быстрый и т.д. стали центрами православ-
ного движения. Первыми о разрыве с унией заявили жители 
с. Иза. В 1901 г.  почти все село, за исключением 64 дворов из 
500, перешло в Православие1. У истоков создания тайной пра-
вославной общины стояли Иван и Иоаким Вакаровы, дальние 
родственники Вакаровых из с. Горинчово, Максим Плиска, Ва-
силий Лазар, Николай Сабов и другие. В 1902 г. жители с. Иза 
отправили представителей к православному епископу Лукиану 
(Богдановичу) в Будапешт с просьбой принять их село в состав 
Будимской епархии. Во главе делегации был Иоаким Вакаров, 
который пытался убедить епископа прийти на помощь изянам. 
Но архиерей не взял на себя ответственность и посоветовал кре-
стьянам обратиться за помощью к своему непосредственному 
руководителю – сербскому патриарху Георгию (Бранковичу)2. 8 
марта 1903 г. патриарх в Сремских Карловцах получил письмо, 
отправленное из Хуста, в котором крестьянин Иоаким Вакаров 
с четырьмя соратниками сообщил, что подавляющее большин-
ство жителей с. Иза намерены перейти в православие, а потому 
просят в этом деле помощи. Это был первый такой прецедент за 
несколько столетий на Карпатской Руси. Узнав об этом, Мука-
чевский греко-католический епископ Юлий Фирцак обратился к 
австро-венгерским властям с требованием пресечь при помощи 
административных мер переход жителей Изы в православие. В 
ответ на это Премьер-министр Австро-Венгерской империи на-
правил 12 июня 1903 г. письмо к сербскому патриарху, в котором 
настоятельно рекомендовал отказать жителям Изы в принятии в 
православие. Патриарх сначала согласился, однако жители Изы 
снова приехали к нему крупной делегацией и добились, чтобы 
он благословил их переход и прислал православного священни-
ка3.
1 Данилец Ю. К истории православного движения в закарпатском селе Иза // https://
pravoslavie.ru/29381.html (визит 26 марта 2019 г.)
2 Данилець Ю. Зародження та поширення православного руху в Північно-Східній 
Угорщині на початку ХХ століття // Наукові записки Ужгородського університету. Серія: 
Історично-релігійні студії. Випуск 1. Ужгород, 2012. С. 41.
3 Данилец Ю. К истории православного движения в закарпатском селе Иза // https://
pravoslavie.ru/29381.html (визит 26 марта 2019 г.)
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Чтобы не допустить создания православного прихода на 
Закарпатье в составе СПЦ в марте 1904 г. австро-венгерская по-
лиция арестовала Иакима Вакарова и нескольких его едино-
мышленников. Судебное дело против православных Закарпатья, 
названное «первый Мармарош-Сиготский процесс», слушалось 
в 1904 году, при этом обвинение в «государственной измене» 
было заменено на неопределенное обвинение в «подстрекатель-
стве против мадьярской национальности». Крестьян Иоакима 
Вакарова, Василия Лазаря и Василия Каменя, как лидеров право-
славного движения, приговорили к 14 месяцам тюрьмы и, сверх 
того, к уплате огромного денежного штрафа. Кроме того, им 
присудили огромные судебные издержки, а часть их имущества 
была конфискована. Все эти меры разорили крестьян, хозяйство 
которых и так было сильно подорвано жандармским постоем и 
административными штрафами, взимавшимися, когда главы се-
мейств находились в заключении. С молотка были проданы за 
бесценок земля, дома, скот, домашняя утварь. После более года 
тюремного заключения они вышли из тюрьмы нищими, их се-
мьи ютились у односельчан и жили на средства православной 
общины села Изы. Но Иоаким Вакаров и его товарищи не пали 
духом и занялись поденным трудом. Несмотря на то, что село 
Изы находилось всего в пяти верстах от города, правительство 
распорядилось на средства крестьян построить в селе жандарм-
скую казарму.  Вскоре после выхода из тюрьмы Иоаким Вакаров 
снова был застрел жандармом из-за угла. Крестьяне погребли 
его без священника, с пением «Святый Боже».

Адвокат православных изян Артур Клейн подал апелля-
цию, считая приговор неправильным. Опротестовал решение 
и прокурор, добиваясь более сурового наказания. 23 июня 1905 
года в Дебрецене состоялся апелляционный суд. Прокурор до-
бивался, чтобы крестьян судили и на основании статьи 173 уго-
ловного кодекса. Но апелляционный суд снизил меру наказания 
подсудимым до шести, семи и восьми месяцев тюрьмы и 50 крон 
штрафа. Этот результат опять не удовлетворил обе стороны, и 
10 мая 1906 года высший апелляционный суд в Будапеште при-
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знал подсудимых виновными на основании статьи 173 и повысил 
меру наказания. Таким образом, Василий Кеминь и Иоаким Ва-
каров (уже мертвый) получили каждый по одному году тюрьмы 
и по 50 крон штрафа, Андрей Вучкан – шесть месяцев тюрьмы1.

Православное движение в с. Иза имело влияние на соседние 
деревни. В январе 1904 г. Хустский окружной начальник Евгений 
Тома сообщал губернатору Мараморошского комитата, что если 
власть допустит создание православной парафии в с. Иза то сле-
дует ожидать подобные действия и в соседних селах: Горинчо-
во, Кошелево, Липча2. Приблизительно в тоже время Хустский 
окружной греко-католический декан Янош Васков сообщал епи-
скопу в Ужгород о распространение православного движения в 
с. Горинчово и его приселке Монастырец. Священник просил 
архиерея назначить в указанные населенные пункты более ответ-
ственного сотрудника, «который правил бы у них служб каждую 
неделю и навел бы порядок»3.

Несмотря на давление власти, православное движение все 
более укреплялось и охватывало все больше городов и сел За-
карпатья. В 1905 г. во главе движения стал житель села Ясиня 
Александр Кабалюк. В 1908 г. в русском Пантелеимоновском 
монастыре на Святой горе Афон он официально переходит в 
Православие и становится собратом обители. В 1910 г. в Ябло-
чинском монастыре на Холмщине Кабалюка постригли в мона-
шество с именем Алексия и рукоположили в иеромонахи4. На 
следующий год, о. Алексий привез в Яблочин еще несколько 
молодых юношей из Закарпатья, которые решили связать свою 
жизнь со служением Богу. Среди них были Василий Вакаров, Ва-
силий Кеминь, Михаил Мачка, Иван Бродий. 

Василий Вакаров был зачислен в число братии Свято-Онуф-
риевского монастыря и назначен уставщиком пастырской шко-

1 Данилец Ю. К истории православного движения в закарпатском селе Иза // https://
pravoslavie.ru/29381.html (визит 26 марта 2019 г.)
2 ГАЗО. Ф. 151. Оп. 3. Д. 38. Л. 5 об.
3 ГАЗО. Ф. 151. Оп. 2. Д. 1333. Л. 1-2.
4 Данилець Ю. Обраний Божим Провидінням. Життєпис преподобного Олексія 
Карпаторуського сповідника. Чернівці: Місто, 2013. С. 62.
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ле. 21 июля 1912 г.  настоятель монастыря архимандрит Сера-
фим (Остроумов), по благословению архиепископа Евлогия 
(Георгиевского), постриг его в рясу и камилавку, 16 ноября 1913 
г. пострижен в мантию с именем Матфей. На следующий для 
после пострига, 17 ноября в Холме (ныне Хелм на территории 
Польши) рукоположен архиепископом Евлогием в сан иеродиа-
кона1. В марте 1913 г. иеродиакон Матфей по решению архиепи-
скопов Антония (Храповицкого) и Евлогия (Георгиевского) был 
отправлен в Константинополь. 29 марта 1914 г. митрополит Се-
левкийский Герман (Стринопулос), ректор Богословской шко-
лы на острове Халки рукоположил Матфея в сан иеромонаха. С 
Халки молодой миссионер через Италию (где посетил Рим и Ва-
тикан) 27 апреля 1914 прибыл в Изу. Сразу же после возвраще-
ния домой иеромонах Матфей был арестован венгерскими жан-
дармами. Формальный повод для ареста – нелегальный переход 
границы. Из Изы Матфей (Вакаров) под конвоем был доставлен 
в Мараморош-Сигот. После 21 дня заключения его перевезли в 
Кошиц. Гарнизонный военный суд приговорил его к трём ме-
сяцам ареста. После начала военных действий с Россией он был 
освобождён из-под стражи и направлен рядовым солдатом в са-
пёрного полка в Комарово. В первой половине августа 1914 года 
полк отправлен на Восточный фронт, 28 октября 1914 года иеро-
монах Матфей попал в русский плен. Находился в лагере воен-
нопленных в Новониколаевске (с 1925 года – Новосибирск). Из 
лагеря он пишет письма владыкам Антонию и Евлогию, кото-
рые через посредничество обер-прокурора Святейшего Синода 
Владимира Саблера добиваются его освобождения. 

28 марта 1919 года вернулся в родное село. С 30 марта 1919 
года по 25 июля 1920 года он окормлял село Горинчово-Мона-
стырец Хустского округа (ныне село Монастырец Хустского рай-
она). В 1919 году в селе Иза был основан мужской Свято-Никола-
евский монастырь. Монашескую братию как духовник возглавил 
иеромонах Алексий (Кабалюк). Среди братии был также и иеро-

1 Данилець Ю. Із документів особистого архіву архімандрита Матфея (Вакарова) // 
Русин. 2012. №3. С. 127.
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монах Матфей (Вакаров), который принимал активное участие 
в развитии обители. 18 апреля 1925 года братия монастыря по 
благословению прп. Алексия избрала о. Матфея своим настоя-
телем. В связи с тем, что монастырь был перенесён за пределы 
села – в урочище Карпутлаш, о. Матфей как настоятель взялся за 
строительство церкви, жилых и хозяйственных построек.

Изская обитель поддерживалп тесные связи с Русским на 
Афоне Свято-Пантелеимоновым монастырем, а некоторые из ее 
братии часто ездили на Афон для духовного совершенствования 
и даже подвизались в «Русике» и других святогорских обителях. 
Несколько монахов Изского монастыря переселилось на Святую 
Гору Афон, где они и похоронены. В монастыре находилась ико-
на Божией Матери «Акафистная», подаренная прп. Алексию в 
Афонском Пантелеимоновом монастыре.

17 мая 1925 года за заслуги перед православной церковью 
епископ Досифей (Васич), управляющий Карпаторусской пра-
вославной церковью, в городе Ниш (Сербия) возвёл о. Матфея 
(Вакарова) в сан игумена. 29 июня 1926 года он был возведён в 
сан архимандрита и назначен помощником епископа Досифея 
на Подкарпатской Руси. А в 1929-1944 годы был избран членом 
Епархиального совета и Духовной консистории. С 1 марта 1933 
по 26 октября 1944 года – настоятель прихода в селе Горинчово. 
Кроме того, с 1933 по 1944 годы – инспектор по преподаванию 
Закона Божия в народных школах Мукачево-Пряшевской пра-
вославной епархии. В 1945 году назначен благочинным Изского 
благочиния. С 1946 года и до своей смерти исполнял обязанно-
сти благочинного православных монастырей Закарпатья. 30 сен-
тября 1953 года он принял великую схиму, скончался 1 октября 
того же года. Похоронен на монастырском кладбище в с. Иза1.

Вакаровы были одними из главных активистов православ-
ного движения в с. Иза и с. Горинчово. В 1911-1912 гг. власть сно-
ва прибегла к репрессиям против православных. В 1912 г. жан-
дармы жестоко избили Константина Вакарова и других крестьян 

1 Данилець Ю. Із документів особистого архіву архімандрита Матфея (Вакарова) // Русин. 
2012. №3. С. 128-130.
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за то, что они отказались давать клятву о возвращении в унию, 
Михаила Вакарова – за проведение богослужения дома водили 
нагими по улицам1. В конце декабря 1912 года полиция задер-
жала во время молитвы нескольких девушек, среди которых 
была и будущая игуменья Параскева (Прокоп). Девушек разде-
ли и нагими держали в речке до самого утра, били, обливали 
ледяной водой. Среди них была и Мария Вакаров, впоследствии 
монахиня Олимпиада. 

Несколько лет венгерская власть готовила против право-
славных Закарпатья «второй Мароморош-Сиготский процесс». 
Главным обвиняемым на процессе был иеромонах Алексий (Ка-
балюк). Изначально было арестовано около 200 человек, среди 
них и представитель фамилии Вакаров, которые проживали 
в селах Иза, Горинчово, Липча. 23 июля 1913 г. прокурор опу-
бликовал обвинительный акт. В первой группе обвиняемых, как 
особо опасных лидеров православия, фигурировал Вакаров Ва-
силий Васильевич. Он «находился в следственном изоляторе с 
1 февраля 1913 года, греко-восточного вероисповедания, женат, 
имеет детей, работает поденщиком, не состоятелен, не судим, 
уроженец и житель села Иза»2. Также к суду были привлечены: 
Вакаров Дмитрий, «45-летний, женат, имеет детей, не судим, 
уроженец села Иза» и Вакаров Степану, «который находится в 
досудебном задержании с 8 января 1913 года, 49 летний, мелкий 
землевладелец, богатый, имеет детей, уроженец села Иза, жи-
тель села Липча»3. 

3 марта 1914 г. был вынесен приговор 34 подсудимым. Все 
они были осуждены на разные сроки тюрьмы. Иеромонах Алек-
сий (Кабалюк) получил 4 года и 6 месяцев, Степан Вакаров – 2 
года под стражей. Кроме того крестьяне должны были уплатить 
большие штрафы, которые привели их семьи к обнищанию. 

Таким образом, родословная иеросхимонаха Аввакума (Ва-

1 Данилец Ю. К вопросу о подготовке второго Мараморош-Сиготского процесса против 
православных Закарпатья // Славянский альманах 2014. Вып. 1–2. М.: Индрик, 2014. С. 
110-122.
2 Там же.
3 Там же. 
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карова) есть довольно большой. В большой семье было множество под-
вижников, которые внесли значительный вклад в развитие церкви. 
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РЕЗЮМЕ
В статье прослежено историческое развитие семьи Вакаров 

начиная с XVI до начала XX в. автор, на основе архивных 
документов показывает деятельность отдельных представителей 
семьи, анализирует их вклад в развитие церкви. Выдвигается 
предположение, что семья происходила из секеев, проживала в 
с. Великие Лучки и с. Иза, где владела земельными поместьями. 
Исследована появление Вакарова в с. Горинчово Хустского 
района, указано на их связь с аналогичной семьей в с. Иза. На 
основе метрических записей установлено несколько поколений 
имен в семье Вакаров, которые были предками иеросхимонаха 
Аввакума.

Ключевые слова: Вакаров, Закарпатье, секеи, церковь.

РЕЗЮМЕ
РОДОВІД ІЄРОСХИМОНАХА АВВАКУМА (ВАКАРОВА)

У статті прослідковано історичний розвиток родини Вака-
ров починаючи з XVI до початку XX ст. автор, на основі архівних 
документів показує діяльність окремих представників родини, 
аналізує їх вклад у розвиток церкви. Висувається припущення, 
що родина походила із секеїв, проживала в с. Великі Лучки та Іза, 
де володіла земельними маєтками. Досліджено появу Вакарових 
у с. Горінчово Хустського району, вказано на їх зв’язок з анало-
гічною родиною в с. Іза. На основі метричних записів встанов-
лено кілька поколінь імен в родині Вакаров, які були предками 
ієросхимонаха Аввакума. 

Ключові слова: Вакаров, Закарпаття, секеї, церква. 

SUMMARY
PEDIGREE HIEROSCHIMONH OF AVVAKUM (VAKAROV)

The article traces the historical development of the Vakarov fam-
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ily from the 16th to the beginning of the 20th century. The author, 
on the basis of archival documents, shows the activities of individ-
ual family representatives, analyzes their contribution to the devel-
opment of the church. The assumption is made that the family came 
from sekei, lived in the village. Great Luchki and with, Iza, where 
she owned land estates. The appearance of Vakarov in Gorinchovo 
Khust region, indicated their relationship with a similar family in 
with. Isa. Based on the metric records, several generations of names 
in the Vakars family were established, who were the ancestors of the 
hieroschimonh Avvakum.

Keywords: Vakarov, Transcarpathia, sekei, church.
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ИСТОРИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО МОНАШЕСТВА:
ОТ НАЧАЛА МИССИОНЕРСТВА К СИБИРСКОЙ 

СВЯТОСТИ

Евгений Дроботушенко,
кандидат исторических наук, доцент, 

декан историко-филологического факультета ФГБОУ 
ВО «Забайкальский государственный университет», 

Чита, Российская Федерация.

История православия обширна и несет в себе множество 
самых разных составляющих. Одна из них – это существование 
православных монастырей, а также жизнь и деятельность мона-
шествующих и послушников.

Институт монашества сыграл важнейшую роль в истории 
православной церкви. Монахи и монахини активно участвовали 
в хозяйственно-экономической деятельности, занимались благо-
творительностью и обучением грамоте беднейших слоев населе-
ния. Значителен их вклад в культурные процессы страны в целом 
и отдельных ее регионов, в частности.

Для воссоздания наиболее полной истории православия в 
Забайкалье необходимо проанализировать степень влияния на 
различные процессы монашества, а также определить его роль в 
православной истории региона

История православия на территории Сибири нашла от-
ражение в научных публикациях. Это и обобщающие труды и 
специальные, узконаправленные работы. В них, в разной степе-
ни, затрагивается история монашества. Следует сказать, что от-
дельные публикации относятся еще к советскому времени. Одна-
ко основная масса была опубликована в постсоветский период1. 

1 Долотов А. Церковь и сектантство в Сибири. – Новосибирск: Сибкрайиздат, 1930. – 129 с.; 
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Часть исследований относится к последним годам1.
 В то же время, нельзя сказать, что названная история изуче-

на и представлена в научных и научно-популярных публикаци-
ях в полной мере. При этом, в рамках предметного поля статьи 
отдельные регионы проанализированы лучше, отдельные хуже.

История православного монашества Забайкалья затрагива-
лась в исследованиях ведущих ученых, занимавшихся и занимаю-
щихся историй православной церкви в регионе в целом2.
Наумова О. Е. Вклад Посольского Спасо-Преображенского монастыря в освоение Байкальского 
региона в XVIII в. // Русская Православная Церковь в Сибири: история и современность: матер. 
конф., посвящ. 350-литию основания с. Посольское и Посольскому Спасо-Преображенскому 
монастырю. 24-26 января 2003 г. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского научного центра СО 
РАН, 2003. – С. 84-86; Она же. Иркутская епархия. XVII – первая половина XIX вв. – Иркутск: 
Издательство Иркутского государственного технического университета, 1996. – 208 с. и др.
1 Дулов А. В., Санников А. П. Православная церковь в Восточной Сибири в XVII – начале XX 
веков. – В 2 ч. – Иркутск: Межрегиональный институт общественных наук, 2006. Ч. I. – 294 
с.; Ч. II. – 324 с.; Санников А. П. Церковь, общество и государство на восточных окраинах 
Российской империи в XVII-XVIII веках. – Иркутск: Издательство ИГУ, 2016. – 311 с. и др.
2 Анахина М. В. История Русской православной церкви в Забайкалье (XVII – начале XX 
в.): дисс. …к. ист. н: 07.00.02. – Улан-Удэ: БГУ, 2000. – 192 с.; Жалсараев А. Д. Даурская 
духовная миссия // Православная энциклопедия. URL: http://www.pravenc.ru/text/171434.html 
(дата обращения: 01.11.2019); Он же. Поселения, православные храмы, священнослужители 
Бурятии XVII-XX столетий. Энциклопедический справочник. – У.-У.: Бурятское книжное изд-
во, 2001. – 448 с.; Он же. Православная Церковь в Бурятии // Исторический вестник. – 2001. 
– № 1. URL: http://www.vob.ru/public/bishop/istor_vest/2001/1_12/12_4.htm (дата обращения: 
01.11.2019); Косых В. И. Забайкальская епархия 1908-1923 гг. – Чита: Издательство 
Забайкальского государственного  педагогического университета им. Н. Г. Чернышевского, 
2007. – 204 с.; Он же. Забайкальская епархия в годы Первой мировой войны. – Чита: 
Забайкальский государственный университет, 2014. – 287 с.; Он же. Забайкальская епархия 
накануне и в годы первой российской революции. – Чита: Издательство Забайкальского 
государственного  педагогического университета им. Н. Г. Чернышевского, 1999. – 196 с.; Он 
же. Советская власть и Забайкальская епархия: февраль-август 1918 г. – Чита: Забайкальский 
государственный университет, 2015. – 369 с.; Он же. Церковно-монастырское рыболовство 
в епархии Восточной Сибири в конце XIX начале XX века // Действующая структура. 
Проблемы формирования гуманитарной среды: научн. альманах. – Чита: Издательство 
Забайкальского государственного  педагогического университета им. Н. Г. Чернышевского, 
2002. – С. 50-60; Митыпова Г. С. Православная церковь в Бурятии (ХХ-ХХI вв.). – Улан-
Удэ: ИПК ВСГАКИ, 2006. – 110 с.; Она же. Православие в истории и культуре Бурятии. 
– Улан-Удэ: Республиканская типография, 2005. – 231 с.; Она же. Православные храмы в 
Забайкалье (XVII – нач. ХХ в.) (опыт историко-культурного исследования). – Улан-Удэ: 
Издательство Бурятского государственного университета, 1997. – 103 с.; Цыремпилова И. 
С. Взаимоотношения государства и Русской православной церкви в Байкальской Сибири 
(1917-1930-е гг.): историография и источники. – Улан-Удэ: ИПК ВСГАКиИ, 2008. – 135 
с.; Она же. Документальное наследие РПЦ в исследовании государственно-церковных 
взаимоотношений в 1917-1930 гг. на территории Байкальского региона // Власть. – 2012. – № 
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Несмотря на наличие определенного количества публика-
ций, не все аспекты истории православного монашества Забай-
калья изучены в равной мере.

Нерешенными частями поставленной общей проблемы на-
стоящего исследования являются: - слабая научная проработан-
ность некоторых аспектов истории забайкальского монашества; - 
отсутствие краткого и, в то же время емкого, выделения основных 
вех названной истории; - отсутствие оценки роли православного 
забайкальского монашества в экономических, образовательных, 
благотворительных процессах региона.

Цель исследования – оценить роль православного монаше-
ства Забайкалья в социально-экономических, образовательных 
процессах, благотворительной деятельности в историческом 
развитии. Определить место монашества в истории региона. По-
ставленная цель определила комплекс задач для решения: - вы-
делить основные вехи истории забайкальского монашества; - оха-
рактеризовать особенности его существования; - выявить степень 
участия в экономической, образовательной, благотворительной 
деятельности; - определить основные проблемные моменты в его 
существовании; - назвать и охарактеризовать наиболее ярких пред-
ставителей монашества региона.

История православного монашества Забайкалья начинается во 
второй половине XVII в., когда на его территории появляется пер-
вая Забайкальская духовная миссии, которую именуют также Да-
урской духовной миссией. Миссия же связана с освоением новых 
земель, заселенных коренными жителями, бурятами и эвенками.

Русское государство «шло на восток», на новых землях стал-
кивалось с противодействием со стороны аборигенного населе-
ния. Несколько позднее столкнется с интересами соседнего для 
Забайкалья Китая.

9. – С. 160-163; Она же. Русская православная церковь и государство: история взаимоотношений 
в 1917-1930-е гг. (на материалах Байкальского региона). – Улан-Удэ: ИПК ВСГАКиИ, 2008. – 
300 с.; Она же Трансформация церковно-административного управления в 1917-1930-х гг. (на 
примере Забайкальской епархии) // Религия, общество, государство. – 2015. – № 10. – С. 146-151; 
Шагжина, З. А. Миссионерская деятельность русской православной церкви в Забайкалье, вторая 
половина XVII - начало XX вв.: дисс. … к. истор н.: 07.00.02. – Улан-Удэ:  БГУ, 2000. – 189 с. и др.
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В такой ситуации появление в регионе православной 
церкви было геополитически важно. Члены же миссии были 
монашествующими. Ими основаны в 1681 г. два первых за-
байкальских православных монастыря, мужские Посольский Спа-
со-Преображенский и Селенгинский Свято-Троицкий. Таким 
образом, само появление православного монашества на терри-
тории Забайкалья имело геополитическое значение для страны.

Монастыри должны были стать духовным оплотом для 
русских первопроходцев. С другой стороны, находясь на зем-
лях коренных жителей, они становились проводником го-
сударственной политики, политики русских царей, а затем 
императоров в приграничном полиэтничном и поликонфесси-
ональном регионе. Первые обители, в отличие от монастырей, 
появившихся позже, в XIX – начале XX вв., в архитектурном пла-
не, представляли собой не что иное, как крепости. Соответствен-
но они несли на себе и военную функцию, став своеобразной 
опорной базой для казаков, осваивающих новые территории1.

Конец XVII – начало XVIII вв. – это время значительного рас-
пространения монашества на территории всей Сибири. По неко-
торым данным, на тот момент, по макрорегиону было до 40 пра-
вославных монастырей. Правда, приведенные цифры вызывают 
определенные вопросы, поскольку в иных публикациях говорят 
о всего 28 обителях по всей стране2 

К сожалению, на сегодня, вопрос о точном количестве пра-
вославных монастырей, в XVII-XVIII вв. остается открытым. О чем 
можно говорить с уверенностью, это о том, что на начало XVIII в. 
в Забайкалье было три православных мужских монастыря. В 1706 
г. указом Петра I была открыта Нерчинская Успенская обитель.

Монастыри Забайкалья уже в начале XVIII в. имели значи-
тельные земельные угодья и рыболовные статьи. Земли были у 
1 Минерт Л. К. Памятники архитектуры Бурятии. – Новосибирск: Наука, 1983. – С. 95; Шмулевич М. 
М. Троицко-Селенгинский монастырь. – Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1982. – 63 с.
2 Водарский Я. Е. Землевладение русской православной церкви и ее хозяйственно-экономическая 
деятельность (XI – нач. XX в.) // Русское православие. Вехи истории. – М.: Издательство 
политической литературы, 1989. – С. 529.; Головачев П. Л. Характер и значение колонизации Сибири 
в XVI – XVIII в. // Сибирские вопросы. Приложение № 2. – СПб.: Изд. В.П. Сукачев, 1906. – С. 35, 
36; Долотов А. Церковь и сектантство в Сибири. – Новосибирск: Сибкрайиздат, 1930. – С. 14, 15.
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всех трех обителей, а рыболовством занимались два первых мо-
настыря, располагавшихся вблизи озера Байкал. Помимо него 
рыболовством занимались на озере Котокель и некоторых реках.

Бурный рост монастырского строительства по стране и уве-
личение их доходов привели к тому, что уже во времена царство-
вания Петра I сделана первая попытка ограничения монашества. 
В Духовном регламенте прописывалось, что открытие новых 
обителей возможно только с разрешения Святейшего Синода и 
светских властей. Известнейший специалист по истории русско-
го монашества И.К. Смолич писал, что реформа Петра I касалась, 
главным образом, доходов от монастырских владений. Целью 
было направить их в государственную казну, в «…духовном же 
регламенте даны только общие фразы»1.

Дальнейшие секуляризационные процессы в XVIII в. поло-
жили конец спокойному, богатому существованию православных 
монастырей. Самые серьезные изменения происходят в 1764 г., 
когда светские власти провели секуляризацию части монастыр-
ских земель и монастырского имущества. Часть обителей была 
закрыта, оставшиеся же, причислены к разным классам, согласно 
введенным штатам. Данные процессы не обошли стороной и за-
байкальские монастыри. Нерчинский Успенский был закрыт, а 
Посольский Спасо-Преображенский и Селенгинский Свято-Тро-
ицкий были отнесены к третьему классу с не самым большим фи-
нансированием. Большая часть земельных и рыболовных угодий 
отошла к государству2.

Следует сказать, что в результате реформ 60-х гг. XVIII в. 
сибирские православные обители пострадали меньше, чем мо-
настыри западной и центральной части страны. Предопределе-
но это, вероятно, было тем, что в Сибири, в целом, мо настырей 
было не очень много.
1 Смолич И. К. Русское монашество. Возникновение. Развитие. Сущность (988–1917). – 
М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 1997. – 606 с. // Седмица.
RU. URL: http://providenie.narod.ru/0000468.html#t92  (дата посещения: 02.11.2019).
2 ГАЗК (Государственный архив Забайкальского края). Ф. 8. Оп. 1. Д. 4. Л. 16; Д. 220. Л. 
2; Д. 381. Л. 46; Ф. 8. Д. 453. Л. 1; История Сибири с древнейших времен до наших дней 
/ Под ред. А. П. Окладникова, В. И. Шункова. – В 5 т. – Л.: Наука, 1968. – Т. 2. Сибирь в 
составе феодальной России. – С. 220.
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Количество закрытых обителей по Сибири, на сегодня, яв-
ляется спорным. В публикациях можно встретить данные о том, 
что по макрорегиону было закрыто 11 из 31 монастыря. Есть дан-
ные о том, что перед реформой в Сибири было 40 обителей, по-
сле нее осталось 341.

Последующий относительно длительный период (до второй 
четверти – середины XIX в.) в жизни забайкальских монастырей 
нельзя назвать особенно ярким. Источники дают нам только крат-
кие упоминания о том или ином событии. Серьезные же перемены 
происходят в 1830-х гг., когда после длительного перерыва в Забай-
калье открывается новый монастырь – Чикойский Иоанно-Предте-
ченский. Его основателем и первым настоятелем стал старец Варла-
ам (в миру Василий Надежин). Данная обитель и игумен Варлаам 
получили известность далеко за пределами региона. Монастырь 
в силу того, что располагался в труднодоступной, гористой, таеж-
ной местности привлекал к себе паломников. Варлаам же своим 
подвижничеством. Сначала тем, что придя в чикойскую тайгу, вел 
аскетичный образ жизни, проживая в пещере, а затем в ските. В 
дальнейшем же он стал известен как проповедник официального 
православия в среде старообрядческого населения и среди привер-
женцев единоверия. Крестил он и представителей коренного насе-
ления региона – бурят. Варлаам стал единственным представителем 
забайкальского православия, который в последующем был про-
славлен в лике Сибирских Святых.

Значительные изменения в жизни забайкальского монаше-
ства происходят в 1862 (1861) г., когда в регионе организована, так 
называемая, вторая Забайкальская духовная миссия. Ее цель – рас-
пространение православия в среде коренного населения региона. 
По всему Забайкалью, в местах проживания бурят, были открыты 
миссионерские станы. Центром же миссионерской деятельности 
стал Посольский Спасо-Преображенский монастырь. Монахи пери-
одически ездили по региону с проповедями и проводили обряды.
1 Азиатская Россия / под общ. рук. Г. В. Глинки. Атлас. – В 3 т. – СПб.: Типография товарищества 
А.Ф. Маркс, 1914. – Т. 1. Люди и порядки за Уралом. – С. 214; Водарский Я. Е. Землевладение 
русской православной церкви и ее хозяйственно-экономическая деятельность (XI – нач. XX в.) // 
Русское православие. Вехи истории. – М.: Издательство политической литературы, 1989. – С. 546.
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В 1886 г. образован первый женский монастырь региона, 
Читинский Богородицкий, который расположился в админи-
стративный центр, созданной в 1851 г. Забайкальской области, г. 
Чите. В 1915 г. обитель переименована в Покровскую.

До образования самостоятельной Забайкальской епархии в 
1894 г. все монастыри Забайкалья относились, в церковно-адми-
нистративном плане, к Иркутской епархии, которая была созда-
на в 1727 г. В Посольской обители находилась резиденция вика-
рия Иркутской епархии епископа Селенгинского. В 1880 г. она 
переведена в г. Читу.

Следующее изменение, значимое для всего забайкальского 
православия, в целом и для православных монастырей, в частно-
сти, происходит в 1894 г., когда, как отмечалось выше, была созда-
на самостоятельная Забайкальская епархия1.

Новое церковно-административной образование, Забайкаль-
ская епархия, была достаточно большой. На ее территории про-
живало в пределах 400 тыс. чел. православного исповедания, было 
около 280 православных храмов, 300 часовен и молитвенных домов 
и, как следует из сказанного выше, 4 монастыря2.

В связи с сокращением количества насельников, Посольская 
Спасо-Преображенская обитель в 1900 г. становиться женской и 
по некоторым данным выводится за штат, т.е. перестает получать 
финансирование от государства. Однако есть упоминание, что 
еще на 1910 г. он относился ко второму классу3.

Епископом Забайкальским и Нерчинским Мефодием (Гера-
симовым) в 1903 г. сделана попытка открытия еще одной жен-
ской обители в Забайкалье. Он писал об этом на имя губернатора 
Забайкальской области И.П. Назарова. Однако и имевшиеся мо-
настыри содержались с большим трудом, поэтому высказанная 
инициатива таковой и осталась4.
1 ГАЗК. Ф. 8. Оп. 1. Д. 4. Л. 2; Отчет о состоянии Забайкальской духовной миссии за 1907 
г. – Чита: Забайкальское товарищество печатного дела, 1908. – С. 3.
2 ГАЗК. Ф. 8. Оп. 1. Д. 4. Л. 2.
3 Там же. Д. 1049. Л. 292; Д. 1066. Л. 5; Сойкин П. П. Православные русские обители. 
Полное иллюстрированное описание всех православных русских монастырей в 
Российской империи и на Афоне. – СПб.: Воскресенье, 1994. – С. 691
4 ГАЗК. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1063. Л. 23.
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И все-таки, еще одна женская обитель в регионе была откры-
та. В 1908 г. основан Мысовской Успенский монастырь на Байкале.

В 1915 г. путем перевода имущества Чикойского Иоан-
но-Предтеченского монастыря создана Староселенгинская Спас-
ская обитель. В чикойской же тайге осталась Чикойская пустынь1.

Все забайкальские монастыри (отсутствуют данные по Ста-
роселенгинской обители, но, представляется, что и она являлась 
такой) были общежительными, т.е. в них присутствовала полная 
общность имущества всех монашествующих и послушников. На-
стоятель обители избрался самими монашествующими с даль-
нейшим утверждением епархиальным архиереем.

История православных монастырь Забайкалья закончится, 
как и у основной массы таковых по всей стране в период гонений со 
стороны советской власти в 1920-е – начале 1930-х гг. К 1917 г. в Рос-
сийской империи было более 1200 обителей, в Сибири и на Даль-
нем Востоке – 90. В Забайкалье – 6 (с учетом Чикойской пустыни).

Выделив основные вехи истории православного монашества, сле-
дует остановиться на особенностях его существования и деятельности.

Несмотря на то, что выше мы говорили о значительном 
сокращении монастырских земельных и рыбных угодий в XVIII 
в., все же, стоит отметить, что забайкальские монастыри играли 
заметную роль в хозяйственно-экономической деятельности ре-
гиона. Однако не все. Из обителей свои угодья были у Посоль-
ской, Селенгинской, Нерчинский, Чикойской и Староселенгин-
ской (ему отошли земли Чикойского монастыря). Читинский 
и Мысовской монастыри земли и рыбных статей не имели.

Братия и сестры монастырей Забайкалья занималась всеми тради-
ционными для Сибири и Дальнего востока видами хозяйственной дея-
тельности. Это земледелие, скотоводство, огородничество, рыболовство.

Наибольшую роль в экономическом пространстве Забай-
калья, из всех православных монастырей, играли Посольский и 
Селенгинский. Помимо собственных значительных угодий они 
имели приписные деревни. Посольская обитель в начале XX в. 
открыла свечной завод и снабжала свечами всю епархию.

1 Там же. Д. 1015. Л. 13; Д. 1582. Л. Л. 12, 23; Д. 1595. Л. 12.
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Православные монастыри Забайкалья, в отличие от обителей 
Центральной России, никогда не были богатыми. Их капиталы не 
превышали 25 000 руб. 

Значительную роль забайкальские монастыри сыграли в мис-
сионерской деятельности православной церкви. Характеризуя ее 
можно остановиться на некоторых наиболее ярких представителях 
монашества Забайкалья. Это викарий Иркутской епархии, епископ 
Селенгинский Мелетий (Якимов), позже епископ Якутский, а затем 
Рязанский. Будучи монахом Посольского монастыря, много сделал 
для распространения православия в среде коренного населения. Был 
миссионером в Селенгинском бурятском ведомстве и Кударинском 
стане. За миссионерскую службу награжден набедренником. По-
строил ряд православных храмов. За строительство церкви в Кударе 
получил архипастырскую благодарность и благословение Святей-
шего Синода. По его инициативе основан Читинский монастырь1.

Большой вклад в распространение единоверия в среде старообряд-
ческого населения региона внес настоятель Селенгинского Свято-Тро-
ицкого монастыря (1884-1903) архимандрит Иринарх (в миру Иоанн 
Дмитриев). Помимо этого он много сделал на поприще образование, 
за что получил благословение Святейшего Синода. Его заслуга – это 
развитие церковно-приходской школы при Селенгинской обители. 
За это он получил благодарность епископа Селенгинского Преосвя-
щенного Макария (Дарского). Несколько лет Иринарх помимо мо-
настырской школы был наблюдателем школы селения Тарбагатай2.

Можно вспомнить настоятеля уже Посольской Спасо-Преобра-
женской обители (1880-1889) архимандрита Димитрия, прославившегося 
как автор «Кратких очерков истории христианской церкви», изданных в 
Санкт-Петербурге в 1884 г. Данные очерки были признаны учебным ко-
митетом при Синоде «полезными» для народных училищ и гимназий 
Министерства Народного образования. Также они были допущены в би-
блиотеки церковно-приходских двухклассных школ3.

1 ГАЗК. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1066. Л.Л. 120, 123; Ф. 282. Оп. 1. Д. 2130. Л. 4; Забайкальские 
Епархиальные Ведомости. – 1901. – № 6. – С. 19; Шильдяшов И. М. Религия в Сибири и 
атеистическое воспитание. – Новосибирск: Издательство Наука, 1982. – С. 43.
2 ГАЗК. Ф. 8. Оп. 1. Д. 16. Л. Л. 27, 28; Ф. 282. Оп. 1, Д. 2906. Л. 9-12; Д. 2760. Л.13; Д. 2837. Л. 3.
3 ГАЗК. Ф. 8. Оп. 1. Д. 16. Л. 43; Ф. 282. Оп. 1. Д. 2714; Краткие очерки истории христианской 
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В Чикойской обители в конце 80-ых гг. XIX в. настоятелем 
был игумен Аверкий, с декабря 1888 г. помощник начальника 
Забайкальской духовной миссии. Он являлся пожизненным чле-
ном Холмского Свято-Богородицкого братства, пожизненным 
членом Палестинского православного общества1.

Однако, несомненно, наибольшую известность получил, 
упоминавшийся выше, Варлаам (Надежин).

Следует сказать, что сложно оценить вклад в различные 
процессы двух монастырей региона Мысовского и Староселен-
гинского. Их становление пришлось на годы Первой мировой во-
йны, и история была короткой. Сложно выделить и ярких пред-
ставителей названных обителей.

Монашествующие Забайкалья активно занимались образова-
тельной деятельностью. При обителях было шесть учебных заведе-
ний. Это двухклассная и одноклассная школы при Читинском жен-
ском монастыре. Двухклассная школа при Селенгинской обители, 
одноклассная при Посольской, а также две школы грамоты: в Чико-
йском монастыре и в селении Исток (находилась в ведении Селен-
гинского монастыря)2.

При монастырях были библиотеки. Наибольшие по размеру 
при Посольском и Селенгинском, но были таковые также при Чи-
тинской и Чикойской обителях3.

Монашествующие не остались в стороне от благотворительной 
деятельности. Дети-сироты в разное время проживали при всех оби-
телях Забайкалья, за исключением Староселенгинской4.

церкви. Составил иркутский миссионер иеромонах Димитрий. – СПБ: [Б.и.], 1884. – 185 с.
1 ГАЗК. Ф. 153. Оп. 2. Д. 5. Л.Л. 43, 44; Ф. 282. Оп. 1. Д. 2779. Л. 12.
2 Там же. Ф. 8. Оп. 1. Д. 693; Д. 791. Л. Л. 78, 82; Д. 947. Л. 30; Д. 967. Л. 240; Д. 1034. Л. 
32; Д. 1212. Л. 4; Оп. 2. Д. 1947. Л. 30.
3 Там же. Ф. 8. Оп. 1. Д. 4. Л. 16об.; Д. 603. Л. 147; Д. 1063. Л. 2; Ф. 282. Оп.1. Д. 2006, Л. 141об.; Д. 
2130. Л. 18; Д. 2153. Л. 4; Д. 2500. Л. 3; Д. 2760. Л. 31; Д. 2779. Л. 12; Книги кириллической печати в 
собрании музея истории Бурятии им. М.Н. Хангалова. – Новосибирск: Изд-во Гос. публич. научно-
-тех. библиотеки Сибирского отделения РАН, 1999. – С. 19, 42, 44, 47, 57, 62, 65; Митыпова Г. С. 
Православные храмы в Забайкалье (XVII – нач. ХХ в.) (опыт историко-культурного исследования). 
– Улан-Удэ: Издательство Бурятского государственного университета, 1997. – С. 23; Шмулевич М. М. 
Троицко-Селенгинский монастырь. – Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1982. – С. 17, 18, 49.
4 ГАЗК. Ф. 8. Оп. 1. Д. 16. Л. 49; Д. 967. Л. 240; Д. 1066. Л. 68; Д. 1212. Л. 4; Д. 1457. Л.Л. 
2, 3, 9, 10; Д. 1595. Л. 12; Оп. 2. Д. 1947. Л. 30; Ф. 282. Оп. 1. Д. 2717. Л. 29; Д. 2760. Л. 
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При Посольском монастыре действовала богадельня, одна-
ко известно, что призреваемые были также при Селенгинской 
и Чикойской обителях. При Читинском монастыре действовал 
санаторий имени Ее Высочества Евгении Максимиляновны  Оль-
денбургской. Он был открыт для раненых во время русско-япон-
ской войны 1. 

Православное монашество, с момента своего появления в За-
байкалье в конце XVII в. играло важную роль в социальных процес-
сах. Однако степень влияния нельзя назвать одинаковой для всех 
исторических этапов. Монастыри и деятельность их насельников 
были значимы в истории региона вплоть до второй половины – се-
редины XVIII в., когда в результате серьезных секуляризационных 
процессов одна из обителей была закрыта, а две оставшихся не-
сколько потеряли свою значимость. Новый виток активизации при-
шелся на вторую четверть – начало второй половины XIX в.  Тогда 
открыт новый монастырь, основатель которого стал единственным в 
Забайкалье, кто был прославлен в лике Святых, пусть и Сибирских. 
В начале 1860-х гг. в регионе начинает работать вторая Забайкаль-
ская духовная миссия, и монашество активно включается в миссио-
нерскую деятельность православной церкви.

На всем протяжении существования в Забайкалье православ-
ных монастырей, они активно участвовали в хозяйственной (эконо-
мической) деятельности региона. Наибольшую роль в ней играли 
Посольская Спасо-Преображенская и Селенгинская Свято-Троиц-
кая обители.

Монашествующие и послушники Забайкалья проявили себя в 
образовательной деятельности, открыв при монастырях шесть учеб-
ных заведений, которые сами содержали и где сами преподавали.

Не остались православные обители в стороне от благотвори-

10 и др.
1 ГАЗК. Там же. Ф. 8. Оп. 1. Д. 4. Л. 15об.; Д. 780. Л. 18; Д. 791. Л. 78; Д. 1066. Л. Л. 68, 69; 
Ф. 282. Оп. 1. Д. 2130. Л. 18; Д. 2153. Л. 4; Д. 2500. Л. 4; Косых В. И. Забайкальская епархия 
накануне и в годы первой российской революции. – Чита: Издательство Забайкальского 
государственного  педагогического университета им. Н. Г. Чернышевского, 1999. – 
С. 54, 60, 61; Митыпова Г. С. Православные храмы в Забайкалье (XVII – нач. ХХ в.) 
(опыт историко-культурного исследования). – Улан-Удэ: Издательство Бурятского 
государственного университета, 1997. – С. 21 и др.
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тельной деятельности, содержав приюты, богадельни и госпиталь.
Таким образом, можно констатировать, роль православного 

монашества в истории Забайкалья значительна. Монашествую-
щие участвовали во всех процессах, происходивших на террито-
рии региона.

Несмотря на сказанное, можно отметить, что не все страни-
цы истории забайкальского православного монашества изучены 
в равной мере. Слабое освящение в литературе получили вехи 
жизни насельников православных обителей региона. Жизнь и де-
ятельность единиц нашла отражение на страницах публикаций. 
В незначительной степени проанализирован процесс закрытия 
православных монастырей Забайкалья в советское время.

Следует отметить, что не все обители региона изучены в рав-
ной мере. Отдельные, такие как Читинская, Мысовская и Старосе-
ленгинская в плане анализа их истории, затронуты незначительно.

Сказанное подводит к мысли о том, что требуется дальней-
шая кропотливая работа с источниками по заполнению имею-
щихся пробелов в истории забайкальского монашества. Введение 
в научный оборот новых данных, с одной стороны, позволит гово-
рить о более полной «монашеской истории» региона. С другой, 
появляется возможность проведения сравнительного анализа 
истории православного монашества разных регионов России в 
разное время.

Азиатская Россия / под общ. рук. Г. В. Глинки. Атлас. – В 3 т. 
– СПб.: Типография товарищества А.Ф. Маркс, 1914. – Т. 1. Люди 
и порядки за Уралом. – 576 с.

Анахина М. В. История Русской православной церкви в За-
байкалье (XVII – начале XX в.): дисс. …к. ист. н: 07.00.02. – Улан-У-
дэ: БГУ, 2000. – 192 с. 

Водарский Я. Е. Землевладение русской православной церк-
ви и ее хозяйственно-экономическая деятельность (XI – нач. XX в.) 
// Русское православие. Вехи истории. – М.: Издательство полити-
ческой литературы, 1989. – С. 501-562.

Головачев П. Л. Характер и значение колонизации Сибири 
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в XVI – XVIII в. // Сибирские вопросы. Приложение № 2. – СПб.: 
Изд. В.П. Сукачев, 1906. – С. 3-44.

ГАЗК (Государственный архив Забайкальского края). Ф. 8. 
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РЕЗЮМЕ
В статье характеризуются особенности исторического пути 

православного монашества значительного  по территории реги-
она Сибири – Забайкалья, с момента его появления и до време-
ни закрытия всех обителей в годы гонений со стороны советской 
власти. В основу исследования легли, как некоторые опубли-
кованные труды по проблематике, так и архивные документы. 
Автор говорит о том, что история православного монашества 
Забайкалья обширна и находит свое проявление не только в под-
вижническом подвиге монашества как такового, но и в миссио-
нерской, хозяйственной, образовательной и благотворительной 
деятельности насельников. Православное монашество рассма-
триваемого региона развивалось в сложных климатических ус-
ловиях на полиэтничной и поликонфессиональной территории. 
Особо значимо то, что, как и в иных регионах Сибири, монаше-
ствующие пришли на заселенные аборигенами земли. Основ-
ной их труд – это распространение православной веры в среде 
коренного населения. Среди забайкальских монашествующих 
были истинные подвижники веры. Таковым стал игумен Чико-
йского Иоанно-Предтеченского монастыря Василий (Надежин), 
прославленный, в последствие, в лике Сибирских Святых. Им 
много сделано для распространения веры в среде старообряд-
цев и приверженцев единоверия. Основной вывод исследования 
заключается в мысли о значимой роли православного монаше-
ства в социальных, экономических, образовательных процессах 
большого региона Сибири – Забайкалья. Все шесть, существо-
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вавших разновременно обителей, внесли значительный вклад в 
православную историю края. Также отмечается, что история мо-
нашества Забайкалья, на сегодня, восстановлена только отчасти. 
Существуют отдельные аспекты, которым, в научной литературе, 
уделено незначительное внимание. Так, не до конца изучены вехи 
жизненного пути монашествующих, нет компаративного анали-
за монашеской истории Забайкалья и иных регионов и т.д. Здесь 
требуется дальнейшая серьезная работа с источниками.

Ключевые слова: монашество, послушники, настоятели, 
монастыри, святость, Сибирь, Забайкалье

РЕЗЮМЕ
ІСТОРІЯ ЗАБАЙКАЛЬСЬКОГО ЧЕРНЕЦТВА: 

ВІД ПОЧАТКУ МІСІОНЕРСТВА ДО СИБІРСЬКОЇ СВЯТОСТІ
У статті характеризуються особливості історичного шляху 

православного чернецтва значного по території регіону Сибіру 
– Забайкалля, з моменту його появи і до часу закриття всіх обите-
лей в роки гонінь з боку радянської влади. В основу дослідження 
лягли, як деякі опубліковані праці з проблематики, так і архівні 
документи. Автор говорить про те, що історія православного чер-
нецтва Забайкалля обширна і знаходить свій вияв не тільки в под-
вижницькому подвигу чернецтва як такого, але і в місіонерській, 
господарській, освітній та благодійній діяльності насельників. 
Православне чернецтво даного регіону розвивалося в складних 
кліматичних умовах на поліетнічної і поліконфесійній території. 
Особливо значущим є те, що, як і в інших регіонах Сибіру,   чен-
ці прийшли на заселені аборигенами землі. Основний їх праця 
– це поширення православної віри в середовищі корінного насе-
лення. Серед забайкальських ченців були справжні подвижни-
ки віри. Таким став ігумен Чикойського Іоанно-Предтеченської 
монастиря Василь (Надежін), прославлений, в наслідок, в лику 
Сибірських святих. Ним багато зроблено для поширення віри в 
середовищі старообрядців і прихильників єдиновір‘я. Основний 
висновок дослідження полягає в думці про значущої ролі пра-
вославного чернецтва в соціальних, економічних, освітніх проце-
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сах великого регіону Сибіру – Забайкалля. Всі шість, одночасно 
діючих обителей, внесли значний вклад в православну історію 
краю. Також зазначається, що історія чернецтва Забайкалля на 
сьогодні, вивчена   лише частково. Існують окремі аспекти, яким, 
в науковій літературі, приділено незначну увагу. Так, не до кін-
ця вивчені віхи життєвого шляху ченців, немає компаративного 
аналізу чернечого історії Забайкалля та інших регіонів і т.д. Тут 
потрібно подальша серйозна робота з джерелами.

Ключові слова: чернецтво, послушники, настоятелі, мона-
стирі, святість, Сибір, Забайкалля.

SUMMARY
HISTORY OF TRANSBAIKALIAN MONASTICISM:

FROM THE BEGINNING OF MISSIONARY WORK TO 
SIBERIAN HOLINESS

The article characterizes the features of the historical path 
of Orthodox monasticism throughout the region of Siberia-
Transbaikalia, from the moment of its appearance to the time of 
closure of all monasteries during the years of persecution by the 
Soviet authorities. The research is based on some published works 
on the subject, as well as archival documents. The author says that 
the history of Orthodox monasticism in Transbaikalia is extensive and 
finds its manifestation not only in the ascetic feat of monasticism as 
such, but also in the missionary, economic, educational and charitable 
activities of the inhabitants. The Orthodox monasticism of the region 
in question developed in difficult climatic conditions on a multiethnic 
and multi-confessional territory. It is especially significant that, as in 
other regions of Siberia, the monks came to the lands inhabited by 
aborigines. Their main work is the dissemination of the Orthodox 
faith among the indigenous population. Among the Transbaikal 
monastics were true ascetics of the faith. Such was the Abbot of the 
Chikoy monastery of St. John the Baptist Vasily (Nadezhin), later 
glorified in the face of Siberian Saints. He did much to spread the faith 
among the old believers and adherents of the same faith. The main 
conclusion of the study is the idea of the significant role of Orthodox 
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monasticism in the social, economic, educational processes of a large 
region of Siberia-Transbaikalia. All six monasteries, which existed 
at different times, made a significant contribution to the Orthodox 
history of the region. It is also noted that the history of monasticism of 
Transbaikalia, today, restored only partially. There are some aspects 
to which, in the scientific literature, little attention is paid. Thus, the 
milestones of the life of the monks have not been fully studied, there is 
no comparative analysis of the monastic history of Transbaikalia and 
other regions, etc. Further serious work with the sources is required 
нere.

Keywords: monasticism, novices, abbots, monasteries, Holiness, 
Siberia, Transbaikalia.



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

93

УДК 27-1:929

MYSTICKÁ SKÚSENOSŤ
SVÄTÉHO SYMEONA NOVÉHO TEOLÓGA

A JEJ VPLYV A VÝZNAM PRE KRESŤANSKÚ TRADÍCIU1

Miroslav Župina,
рrotojerej, doc. ThDr., PhD., vedúci Katedry praktickej a systematickej 

teológie Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity, Prešov, 
Slovensko.

Úvod
Cieľom predmetného článku je preskúmať otázku mystickej 

teológie a skúseností svätého Symeona Nového Teológa vo vzťahu 
ku kresťanskej tradícii. Domnievame sa, že práve takto chápaná 
teológia – živá a empirická – v duchu autentickej kresťanskej tradície 
má nesmierne veľký vplyv a význam pre celú kresťanskú tradíciu, tak 
východnú, ako aj západnú.    

Symeonove mystické skúsenosti
Svätý Symeon svoje prvé mystické videnie svetla, teda svoju 

prvú skúsenosť s nestvoreným svetlom, opisuje týmito slovami: „Tak 
som vstúpil na miesto, kde som sa obvykle modlil a pamätajúc na slová svätého 
muža [Symeona Studitského] začal som hovoriť „Svätý Bože ...“. A ihneď 
som bol pohnutý k slzám takou veľkou túžobnou láskou k Bohu, že slovami 
nedokážem opísať radosť a potešenie, ktoré som cítil. Padol som tvárou 
k zemi a v tom som uvidel, ako veľké, nehmotne žiariace svetlo ma uchopilo 
a pojalo celú moju myseľ i dušu, takže som bol ohromený neočakávaným 
zázrakom a bol som akoby vo vytržení... Či v tele, či mimo tela, rozprával 
som sa s týmto svetlom, to svetlo to dokázalo; rozptýlilo všetky nejasnosti 
v mojej mysli a vyhnalo všetky pozemské starosti. Vyhnalo zo mňa všetku 

1 Príspevok je výstupom grantovej úlohy VGA č. 1/2017 Teologický a duchovný odkaz svätého 
Symeona Nového Teológa v rámci Vedeckej grantovej agentúry Pravoslávnej cirkvi na Slovensku.
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nechápavosť a ťarchu telesnosti, ktorá otupovala a spútavala moje údy...“1

Túto prvú skúsenosť so zjavením nestvoreného svetla zažil 
ešte ako laik, keď mal približne dvadsať rokov. Veľká pokora, 
úprimnosť, duchovná čistota a poslušnosť ho neskôr priviedli 
k ďalším videniam nestvoreného svetla, ktoré nesú pečať jeho osobnej 
mystickej skúsenosti. Otázka pôvodu alebo identity nestvoreného 
svetla sa odhaľuje a rieši v jednej z ďalších mystických skúseností, 
ktorá vyúsťuje do dialógu so svetlom. Na základe nižšie uvedeného 
rozhovoru dochádza k odhaleniu, že zjavené svetlo je zjavením sa 
samotného Boha (Θεοφάνεια), a že videné svetlo je Christos. Keď 
bol priamym svedkom ďalšieho videnia nestvoreného svetla a chcel 
sa presvedčiť o jeho autentickosti, obrátil sa priamo k Christovi so 
slovami: „Hospodine, skutočne si tu Ty?“ V srdci pocítil odozvu kladnej 
odpovede, ktorá mu priniesla útechu. „Vtedy si ma, márnotratného 
syna, uznal prvýkrát hodným, počuť Tvoj sladký hlas... a povedal si mi: 
Som Bohom, ktorý sa stal človekom z lásky k tebe. Za to, že si ma z celej 
svojej duše hľadal, odteraz budeš mojím bratom i mojím dedičom.“2 Táto 
„vyššia“, „dokonalejšia“ mystická skúsenosť má zásadný význam, 
pretože prostredníctvom nej Symeon osobitým spôsobom pochopil 
identitu nestvoreného Božieho svetla, v čom mu pomohli rady 
a duchovné vedenie jeho duchovného otca a učiteľa. Nadobudnuté 
pevné vedomie o autentickosti nestvoreného Božieho svetla privádza 
svätého Symeona k tvrdeniu, že Boha je možné poznať (vidieť) ako 
svetlo.3 Navyše, nikto nemôže skutočne a pravdivo poznať Boha iným 
spôsobom, ak nie práve videním Božieho svetla.4 

Na základe uvedených svedectiev svätý Symeon Nový Teológ 
nepovažoval svoje mystické skúsenosti za niečo neobyčajné, naopak, 
bol presvedčený, že každý, kto hľadá Boha celým svojím srdcom, 

1 Συμεών ο Νέος Θεολόγος. Κατηχήσεις 22. Κατηχήσεις II: Κατηχήσεις 6-22. // Sources Chréti-
ennes (Eds. Krivochéine, B. – Paramelle, J.). Vol. 104. Paris: Les Éditions du Cerf, 1964. P. 366.
2 Συμεών ο Νέος Θεολόγος. Ευχαριστίες 2. Κατηχήσεις III: Κατηχήσεις 23-34, Ευχαριστίες 1-2 // Sources 
Chrétiennes (Eds. Krivochéine, B. – Paramelle, J.). Vol. 113. Paris: Les Éditions du Cerf, 1965. P. 348.
3 „Φως ο Θεός και ως φως η θέα αυτού. εν γουν τη του φωτός θέα γνώσις πρώτη ότι Θεός.“ См.: 
Συμεών ο Νέος Θεολόγος. Λόγοι Ηθικοί 5. Λόγοι Θεολογικοί και Ηθικοί ΙΙ: Λόγοι Ηθικοί 4-15. 
// Sources Chrétiennes (Ed. J. Darrouzès). Vol. 129. Paris: Les Éditions du Cerf, 1967. P. 100.
4 Pozri Συμεών ο Νέος Θεολόγος. Λόγοι Ηθικοί 5. Λόγοι Θεολογικοί και Ηθικοί ΙΙ: Λόγοι Ηθικοί 
4-15. // Sources Chrétiennes (Ed. J. Darrouzès). Vol. 129. Paris: Les Éditions du Cerf, 1967. P. 98.
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je dôstojný „vidieť“ Božie svetlo a stať sa tak priamym účastníkom 
mystického zjednotenia sa s Christom.1 Z tohto dôvodu vo svojich 
dielach o vlastnej skúsenosti hovoril veľmi zreteľne a celkom 
otvorene. Predpokladal, že tým povzbudí a motivuje svojich bratov, 
a v konečnom dôsledku ich privedie k podobnej skúsenosti, pretože 
podľa jeho názoru práve osobné duchovné spoločenstvo s Bohom 
predstavuje centrum skutočného autentického kresťanského života.2

Teologický zápas o čistotu a autentickosť viery
V dobe, kedy žil svätý Symeon Nový Teológ, v cirkevnom 

prostredí vznikli dve skupiny, ktoré sa od seba odlišovali rozdielnym 
postojom k jeho mystickým skúsenostiam: skupina okolo Symeona, 
ktorú duchovne inšpirovali živé mystické skúsenosti ich učiteľa, 
a opozičná skupina, ktorá takpovediac vychádzala z reality 
každodenného života a k takýmto mystickým zážitkom bola 
skeptická. Jej pozícia bola založená na životnej ostražitosti a dala by sa 
zredukovať do myšlienky alebo postoja, že doba približne tisíc rokov 
po Christovi je radikálne odlišná od čias Christa alebo apoštolskej 
doby. Premietnuté do života kresťanov to znamená, že dosahovať 
či napodobňovať svätosť apoštolov alebo iných ranokresťanských 
svätých nie je reálne; z toho dôvodu aj mystické videnia či skúsenosti 
považovali za veľmi pochybné.3

Symeon bol tak vo svojej dobe priamym svedkom teologického 
zápasu o čistotu a autentickosť viery v Boha nielen v kontexte 
mystickej teológie, ale aj v iných prejavoch a formách duchovného 
života. V jednom zo svojich spisov prináša svedectvo o tom, ako 
mnohí ľudia majú problém identifikovať pravú vieru a rozpoznať jej 
skutočné a živé pravé prejavy od falzifikátov. Hovorí, že ak počuť zvesť 
o niekom, kto vo svojom živote praktizuje istú formu askézy, prísne 
dodržiava pôst, snaží sa byť pokorný, očisťuje sa od vášní, alebo ešte 

1 Pozri Συμεών ο Νέος Θεολόγος. Ύμνοι 27. Ύμνοι II: Ύμνοι 16-40. // Sources Chrétiennes 
(Eds. Koder, J. – Neyrand, L.). Vol. 174. Paris: Les Éditions du Cerf, 1971. P. 288.
2 Иларион (Алфеев), митр. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное Предание. 
Москва: Издателъство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. C. 26.
3 Pozri Кривошеин, В., архиеп. Преподобный Симеон Новый Богослов. Нижний Новгород: 
Издателъство Братства во имя святого князя Александра Невского, 1996. C. 66.
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mnohými inými spôsobmi duchovne napreduje a zdokonaľuje sa, 
vďaka čomu mu Boh posiela blahodať Svätého Ducha i dar vidieť Jeho 
svetlo, mnohí ho preto začnú ohovárať alebo šíriť o ňom klamstvá. 
Kladú si pritom otázku: Kto dnes môže byť takým, akými boli svätí 
v prvotnej Cirkvi? Kto môže byť obdarený takou blahodaťou, aby 
videl Boha alebo Jeho svetlo?1 Symeon na takéto a podobné výčitky 
hľadel ako na nebezpečnú herézu, ktorá odvádza od kresťanskej 
pravdy a ohrozuje samotnú spásu človeka. Ako odpoveď zaznievala 
z jeho úst veta: „Ako predtým, tak aj teraz mnohí vidia Boha, dokonca každý 
človek Ho môže uvidieť, ak si to úprimne želá a urobí preto všetko potrebné.“2

Symeonove teologické a cirkevné tézy
Všeobecný teologický a cirkevný postoj Symeona, za ktorý 

bol vystavený prenasledovaniu, je možné zhrnúť do viacerých tak 
teoretických, ako aj praktických téz týkajúcich sa duchovného života 
veriaceho kresťana. Uvádzame dôvody, prečo Symeonovo učenie nebolo 
jeho oponentmi akceptované, a naopak, bol kvôli tomu prenasledovaný: 
za úctu voči Symeonovi Studitskému a jeho učeniu, že bezvášnivý stav 
a svätosť sú človeku dostupné už počas jeho pozemského života; za 
výzvu k úsiliu a túžbe po mystickom živote a vedomom, empirickom 
prijatí blahodate Svätého Ducha; za učenie o zbožštení; za učenie o videní 
Christa ako svetla a reálnom spoločenstve s Božím svetlom; za naliehavé 
a nevyhnutné výzvy k pokániu a dodržiavaniu Božích prikázaní, bez 
čoho nie je možné spasenie človeka a za zbožnú úctu prejavenú svätej 
Eucharistii a za každodennú účasť na tejto svätej Tajine.

Dá sa povedať, že vo vyššie uvedených tézach je sformulovaný 
„duchovný program“ alebo „program obnovy kresťanského života“, 
ktorý bol nazývaný aj pojmom „nová teológia“. Túto teológiu chápal 
nie ako transformáciu alebo zrevidovanie Tradície, ale ako obnovu 
alebo návrat k tradičnému ideálu života podľa Evanjelia.3

1 Pozri Συμεών ο Νέος Θεολόγος. Λόγοι Ηθικοί 9. Λόγοι Θεολογικοί και Ηθικοί ΙΙ: Λόγοι Ηθικοί 
4-15. // Sources Chrétiennes (Ed. J. Darrouzès). Vol. 129. Paris: Les Éditions du Cerf, 1967. P. 246.
2 Συμεών ο Νέος Θεολόγος. Λόγοι Ηθικοί 9. Λόγοι Θεολογικοί και Ηθικοί ΙΙ: Λόγοι Ηθικοί 4-15. // 

Sources Chrétiennes (Ed. J. Darrouzès). Vol. 129. Paris: Les Éditions du Cerf, 1967. P. 246-248.
3 Pozri Иларион (Алфеев), митр. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное 
Предание. Москва: Издателъство Московской Патриархии Русской Православной 
Церкви, 2013. C. 372-373.
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Výhrady Symeonových oponentov
Oponenti svätému Symeonovi vyčítali hneď niekoľko aspektov 

duchovného života. Mohli by sme ich zhrnúť do týchto bodov: 
hoci sa aj v minulosti niektorým podarilo dosiahnuť skutočného 
stavu svätosti a bez vášní, je nemysliteľné, aby podobný svätý žil aj 
v súčasnosti; hoci všetci kresťania získavajú blahodať Svätého Ducha 
(predovšetkým účasťou na svätých Tajinách), nie je možné prijať ju 
vedome a skúsenostne; zbožštenie človeka sa vzťahuje k budúcemu 
veku, v žiadnom prípade nie k terajšiemu životu; videnie (zrenie) Boha 
je možné dosiahnuť iba v budúcom živote; hoci dodržiavanie Božích 
prikázaní je ideálom každého kresťana, je zrejmé, že nie je možné 
dodržať všetky prikázania, to znamená, postačí, ak sa dodržiavajú 
aspoň niektoré z nich; hoci účasť na svätej Eucharistii je vážna pre 
spásu človeka, nie je nevyhnutné pristupovať k nej každodenne 
s vedomým pocitom Christovej prítomnosti.

Tieto tézy týkajúce sa duchovného života sú v protiklade 
s mníšskym maximalizmom, ktorý otvorene hlásal Symeon. 
Povedané inými slovami, úsilie Symeona o absolútnu vernosť 
ideálu evanjeliového života sa jeho oponentmi prijímalo s rozpakmi, 
pochybnosťami a nevraživosťou.1 Tento Symeonov maximalizmus 
sa nakoniec stal aj príčinou toho, že ho jeho súčasníci prenasledovali 
vrátane vtedajšej cirkevnej hierarchie.2

Symeon a pravoslávna Tradícia
Všetky vyššie uvedené základné idey svätého Symeona Nového 

Teológa alebo súhrnne povedané Symeonova „nová teológia“ má 
svoj pôvod v pravoslávnej Tradícii. Toto učenie je plne kompatibilné 
s učením predchádzajúcich cirkevných Otcov, ako napríklad svätí 
Gregor Teológ, Maxim Vyznávač, Ján Sinajský, Teodor Studitský, Izák 
Sýrsky a ďalší. Vo svojej podstate Symeonovo teologické učenie nie je 
ničím iným, než pokračovaním a rozvinutím teológie jeho predchodcov. 
Z iného pohľadu možno tiež skonštatovať, že Symeon len zopakoval 
1 Pozri Vopatrný, G. Hesychazmus jako tradiční křesťanská spiritualita. Pohled na člověka a du-
chovní život z pravoslavné perspektivy. Brno: L. Marek, 2003. S. 79-80.
2 Podobne boli prenasledovaní aj napríklad svätý Ján Zlatoústy, svätý Teodor Studitský a mnohí 
ďalší cirkevní otcovia. 



Н
А

У
К

О
В

І 
ЗА

П
И

С
К

И
 Б

ІН
Д

Ц
 №

6,
 2

01
9

98

a zdôraznil to, čo učili svätí Otcovia od raného obdobia Cirkvi až 
po jeho dobu. Z tohto nadčasového a nemenného hlasu všeobecnej 
Cirkvi a jej života pramení a vychádza aj ideál „evanjeliového života“ 
ako cantus firmus celej svätootcovskej teológie. Mysticizmus svätého 
Symeona Nového Teológa je právom možné považovať za časť alebo 
súčasť mystickej skúsenosti Pravoslávnej cirkvi. Nakoniec aj jeho 
maximalizmus je fakticky priamym pokračovaním maximalizmu 
samotného Spasiteľa a svätých apoštolov.

Svätý Symeon je originálnym autorom mnohých spisov 
a teológom, ktorý priniesol hlboký a neoceniteľný vklad pre rozvoj 
pravoslávnej kresťanskej tradície. Jeho charakteristickou a výnimočnou 
črtou v porovnaní s predchádzajúcimi cirkevnými Otcami je jeho 
autobiografický prístup k mystickým témam a osobitá otvorenosť, 
s ktorou hovorí o svojich duchovných zážitkoch spojených so zrením 
Božieho svetla.1 Všetky elementy teologického a mystického učenia sú 
hlboko zakorenené v Tradícii, avšak samotnú Tradíciu integruje do svojej 
osobnej skúsenosti. Niektorým mystickým témam, ako sú slzy, extáza, 
bezvášnivosť, zbožštenie a pod., pridáva svoj osobitý i osobný charakter. 
Symeonovi súčasníci sa nemýlili v tom, že pred ním nikto z Otcov 
nehovoril tak otvorene o sebe a svojej osobnej skúsenosti.2 Ako prvý 
priradil svätej Eucharistii kľúčovú rolu v diele spásy človeka a umiestnil 
ju do centra duchovného a mystického života človeka.3 Okrem toho 
tiež ako prvý poukázal na videnie Božieho svetla ako na hlavný cieľ 
asketického úsilia a začal hovoriť o bezvášnivosti a zbožštení v úzkom 
osobnom ponímaní a spôsobe. Mystická teológia svätého Symeona 
Nového Teológa tak harmonicky zapadá do všeobecnej svätootcovskej 
Tradície,4 čím sa zaradzuje medzi najoriginálnejších spisovateľov celej 
cirkevnej histórie.

1 Župina, M. Mystické skúsenosti v živote svätého Symeona Nového Teológa. // Acta Patristica. 
Roč. VI. Č. 13. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2015. S. 171-172.
2 Pozri Συμεών ο Νέος Θεολόγος. Κατηχήσεις 34. Κατηχήσεις III: Κατηχήσεις 23-34, 
Ευχαριστίες 1-2. // Sources Chrétiennes (Eds. Krivochéine, B. – Paramelle, J.). Vol. 113. Paris: 
Les Éditions du Cerf, 1965. P. 286-292.
3 Pozri Savčak, P. Symeon Nový Bohoslov a sv. tajina Eucharistie. // Prawosławny biblijny alma-
nach. Zv. I/2019. Gorlice: Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS, 2019. S. 88-97.
4 Pozri Meyendorff, J. St. Gregory Palamas and Orthodox Spirituality. New York: St. Vladimir’s 
Seminary Press, 1974. P. 55.
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Okrem všeobecného významu a zreteľného vplyvu na kresťanskú 
tradíciu chceme poukázať aj na konkrétny príklad toho, prečo sa Symeon 
tak zásadným spôsobom odlišuje od ostatných cirkevných Otcov. Jeho 
mystické učenie v kontexte tzv. tradičnosti resp. netradičnosti nás 
privádza k jednému kľúčovému záveru, ktorý má bezprostredný vzťah 
k samotnej prirodzenosti cirkevnej Tradície. Jeho príklad presvedčivo 
ilustruje ten fakt, že základným kameňom Tradície nie je nič iné, ako 
osobná mystická skúsenosť kresťana, teda skúsenosť bezprostredného 
osobného vzťahu a spoločenstva medzi Bohom a človekom. Tradícia 
nemôže byť skutočne pravoslávnou, pokiaľ jej fundamentom nie je 
skúsenosť stretnutia s Bohom „tvárou v tvár“. Ten, kto sa pokúša do 
popredia postaviť formálnu a racionalistickú „tradíciu“ inšpirovanú 
„mysticizmom“ samozvaných nadšencov, upadá do omylu, pretože 
nechápe samotnú podstatu Tradície. Takýto človek nezávisle od 
postavenia v Cirkvi (môže byť aj predstaviteľom „oficiálnej“ cirkevnej 
hierarchie) sa všetkými možnými prostriedkami snaží o to, aby jeho 
postoj či názor bol považovaný za „tradičný“, avšak v skutočnosti 
napomáha tomu, že dochádza k prekrúcaniu a falšovaniu skutočnej 
Tradície. Ak je Tradícia ochudobnená o svoje mystické a prorocké jadro, 
hrozí jej to, že sa zmení na obyčajný „tradicionalizmus“, ktorý bude mať 
len veľmi málo spoločného so skutočne živou mystickou Tradíciou.

To, čo bolo vyššie povedané v kontexte mystickej skúsenosti svätého 
Symeona Nového Teológa, nám dovoľuje doplniť aj tú skutočnosť, ktorá 
je tak významná a dôležitá pre správne chápanie podstaty mysticizmu 
v Christovej Cirkvi. Skutočným mystikom totiž nie je možné byť mimo 
kontextu cirkevnej Tradície. Pravý mystik nie je ten, kto postaví svoju osobnú 
skúsenosť nad cirkevnú Tradíciu, ale ten, koho skúsenosť je kompatibilná 
so všeobecnou skúsenosťou Cirkvi. Neraz historickou úlohou veľkých 
kresťanských mystikov bola rola ochrancov Tradície a zvestovateľov ideálu 
evanjeliového života. Tu je aj príčina toho, prečo v ich názoroch či postojoch 
– takmer ako pravidlo – bolo toľko maximalizmu a radikalizmu. Avšak 
práve tento maximalizmus sa stal prameňom oduševnenia a inšpirácie 
pre tisíce radových kresťanov ochraňujúcich pravoslávnu Tradíciu. Dá 
sa povedať, že v každej historickej dobe kresťanstva sa objavujú a žijú 
verní Christovej Cirkvi a zároveň veľkí mystici, ktorí spoločne s vlastnou 
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skúsenosťou odovzdávajú zdedenú stáročnú Tradíciu najprv svojím 
súčasníkom a následne, samozrejme, aj nasledujúcim generáciám veriacich. 
Tak sa zachováva a predlžuje nepretržitá a súvislá „zlatá reťaz“ kresťanskej 
svätosti.1

Vplyv Symeona na duchovný život 
v Byzancii a slovanskom prostredí

Meno svätého Symeona Nového Teológa bolo v Byzancii známe už 
v 13. storočí a jeho mystická teológia stála pri znovuzrodení isychastického 
hnutia.2 V 14. storočí, teda v období najväčšieho rozkvetu byzantského 
isychazmu, boli už jeho diela čítané širokým okruhom veriacich. Svätý 
Gregor Sinajský (okolo 1260 – 1346) sa na Symeona odvoláva, keď 
vymenováva tých, ktorí hovorili a učili o isychii a modlitbe.3 Svätý Gregor 
Palama, veľký byzantský mystik, citujúci veľmi často svätých Otcov 
ako napríklad Gregora Teológa, Dionýza Areopagitského či Maxima 
Vyznávača, vo svojom diele Triády hovorí o „Novom Teológovi,“ čím má 
na mysli práve Symeona. Okrem toho uvádza aj skutočnosť, že Symeon 
je predstaviteľom tej istej tradície, ku ktorej patrí aj on sám,4 pričom píše 
aj o zázrakoch, ktoré sa udiali v jeho živote.5   

Po páde Konštantínopola roku 1453 sa nástupcom byzantskej 
tradície stalo slovanské prostredie predovšetkým dnešnej Ukrajiny 
a Ruska, ale aj Moldavska. V tomto období dochádza k prekladom 
mnohých Symeonových diel zvlášť Hymnov, ktoré sa tešili veľkej obľube 
pre svoj mystický obsah a originálnu formu. Je potrebné spomenúť aj 
vplyv Symeonovho učenia a jeho diel na významného pokračovateľa 
tradície isychazmu v ruskom prostredí, ktorým bol svätý Níl Sorský 

1 Pozri Иларион (Алфеев), митр. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное Предание. 
Москва: Издателъство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. C. 375-376.
2 Pozri Lossky, V. Oчерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое бого-
словие. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2012. C. 318-319.
3 Pozri Γρηγορίος Σιναίτης. Περί ησυχίας και περί των δύο τρόπων της προσευχής. // Patrologia 
Graeca (Ed. Migne, J.-P.) Vol. 150. Paris, 1865. P. 1324.
4 Pozri Γρηγόριος o Παλαμάς. Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων 1, 2, 12 // Συγγράμματα (έκδ. Π. Χρήστου). 
Vol. 2. Θεσσαλονίκη: Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», 1982. P. 142. Григорий Палама. 
Триады в защиту священнобезмолвствующих. [online]. [cit. 2019-10-18]. Dostupné na internete: 
<https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Palama/triady-v-zashhitu-svjashhenno-bezmolvstvujushhih/>.
5 Pozri Pelikan, J. The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine. Vol. 2: The 
Spirit of Eastern Christendom (600 – 1700). Chicago: University of Chicago Press, 1977. P. 261. 
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(1433 – 1508). Níl kládol dôraz na vnútornú stránku modlitebnej 
skúsenosti, obnovu mníšstva a jeho návrat k svojím prvotným koreňom 
a dôležité postavenia starca v duchovnom zápase.1 Aj Níla ako 
mnohých iných askétov udivoval a priťahoval Symeonov mysticizmus.

Pokiaľ sa vrátime do prostredia gréckojazyčného sveta, veľký 
záujem o Symeonovo učenie a jeho diela ožíva v druhej polovici 18. 
storočia, čo súvisí s obnovou mníšskeho života na Svätej Hore Athos 
i celkovo v Grécku. Veľké hnutie, ktoré sa snažilo o návrat k pôvodnému 
a autentickému mníšskemu životu a svätootcovskej teológii i tradícii, 
dostalo pomenovanie hnutie kollyvadovcov. Jedným z hlavných 
bodov ich „programu“ bol návrat k praxi častého, podľa možnosti aj 
každodenného svätého Prijímania. Svätý Symeon Nový Teológ so svojou 
osobitou eucharistickou zbožnosťou, úctou a tiež výzvou k intenzívnemu 
mystickému životu sa tak opäť ocitol v centre pozornosti. Niektoré 
časti jeho diel sa stali súčasťou Filokalie (Dobrotoľubija). Svätý Nikodým 
Svätohorský si Symeona veľmi vážil a mal ho v úcte, čo dosvedčuje 
aj skutočnosť, že mu zostavil bohoslužbu, kde tento liturgický text je 
preniknutý témami Božského svetla, ohňa a zbožštenia.2

V kontexte hnutia kollyvadovcov môžeme tiež doplniť, že 
Symeonov vzťah a úcta k svätej Eucharistii sa odrazila pri tvorbe 
Pravidla k svätému prijímaniu, ktorého súčasťou je aj modlitba 
svätého Symeona Nového Teológa: „Ot skvérnych ustén...“, ktorá bola 
zostavená z Hymnov a odráža najcharakteristickejšie črty Symeonovho 
učenia o Eucharistii. Paralelne s hnutím kollyvadovcov v Grécku 
došlo k znovuzrodeniu mníšskeho života aj v slovanskom prostredí, 
ktoré je úzko spojené s menom svätého Paisija Veličkovského (1722 
– 1794), igumena Ňameckého monastiera. Jeho vplyv bol nesmierne 
veľký nielen v Moldavsku a Rumunsku, ale aj v širšom slovanskom 
svete. Paisij, ktorý poznal grécky jazyk, preložil mnohé texty 
starokresťanských askétov a isychastov, ďalej Filokaliu a tiež vybrané 
Slová Symona Nového Teológa.3

1 Pozri Noble, I. – Noble, T. – Bauerová, K. – Parushev, P. Mnohohlas pravoslavné teologie ve 
20. století na Západě. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. S. 64.
2 Pozri Κενανίδης, Ρ. Η γνώση του θεού δια της υπακοής. Ασκητική ανθρωπολογία στα κείμενα των δύο 
ευχαριστιών του Αγίου Συμεών του νέου θεολόγου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, 2015. C. 41. 
3 Pozri Vopatrný, G. Hesychazmus jako tradiční křesťanská spiritualita. Pohled na člověka a du-
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Duchovné dedičstvo Symeona u vybraných svätých
Ak máme hovoriť o vplyve Symeona na duchovný 

a predovšetkým mníšsky život v byzantskom a slovanskom 
prostredí, musíme túto tému rozšíriť aj o ďalší aspekt, ktorý so 
skúmanou otázkou jednoznačne súvisí. Učenie a diela svätého 
Symeona Nového Teológa boli nielen čítané, prekladané a šírené, ale 
dochádzalo aj k ďalšiemu javu, totiž jeho živé svedectvo a mystické 
skúsenosti o Božom svetle oslovovali a oslovili mnohých tých, ktorí 
sa stali pokračovateľmi tejto empirickej teológie v rámci Pravoslávnej 
cirkvi a jej duchovného života. Túto výnimočnú skúsenosť, ktorá 
bola Bohom darovaná Symeonovi, neskôr okúsili aj ďalší svätí. Zo 
všetkých uvedieme napríklad ctihodného Serafíma Sarovského (1759 
– 1833), u ktorého prísny spôsob života a asketický zápas bol spojený 
s mystickými zážitkami.1 Je o ňom známe, že vždy prebýval v radosti 
a neraz žiaril Božím svetlom, ktoré videli aj jeho učeníci. Ďalšími 
príkladmi sú ctihodný Siluan Athoský (1866 – 1938) a jeho učeník 
archimandrita Sofronij (1896 – 1993), ktorí manifestujú skutočnosť, 
že v každej dobe – vrátane súčasnej – môžu žiť ľudia disponujúci 
podobnými mystickými skúsenosťami ako svätý Symeon Nový 
Teológ. Božie svetlo, láska, slzy pokánia či pokora, tieto a mnohé iné 
aspekty skutočného duchovného života sú témy knihy otca Sofronija 
o Siluanovi Athoskom.2 Mnohých čitateľov prekvapuje a udivuje, 
že aj v 20. storočí sa dá hovoriť o tých najvyšších stavoch duchovnej 
dokonalosti nielen na základe akademického vzdelania patristickej 
literatúry, ale aj z vlastnej skúsenosti.

Celkový význam svätého Symeona Nového Teológa súčasný 
bulharský patrológ S. Tutekov spája so skutočnosťou, že v kontexte 
raného byzantského humanizmu Symeon potvrdzuje teologicky vážnu 
a dôležitú antropologickú pravdu o plnosti ľudskej prirodzenosti vo 
všetkých aspektoch, od gnozeológie, cez asketiku a mystiku, až po 
ekleziológiu a končiac pri eschatologickej ontológii. V jeho učení sa 
ukrýva asketická gnozeológia, ktorá je integrovaná do jeho empirickej 

chovní život z pravoslavné perspektivy. Brno: L. Marek, 2003. S. 104-106.
1 Pozri Lossky, V. Oчерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое бого-
словие. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2012. C. 347-351.
2 Pozri Sophrony, archim. Saint Silouan, the Athonite. New York: St. Vladimir’s Seminary Press, 1999.



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

103

antropológie. Predpokladom Symeonovej mystickej skúsenosti je 
asketický étos zahrňujúci okrem duše aj telo človeka.1 Takýto celistvý 
pohľad na človeka je dodnes charakteristický pre kresťanský Východ, 
kde pravoslávna teológia aj vďaka Symeonovi Novému Teológovi 
a neskôr hlavne svätému Gregorovi Palamovi zostala dodnes verná 
Svätému Písmu a cirkevnej i svätootcovskej Tradícii.

Záver
Na záver nášho príspevku dodávame, že diela svätého Symeona 

Nového Teológa sa tešia čoraz väčšej obľube, a nie je tomu tak 
len v mníšskom prostredí po celom svete, ale aj medzi radovými 
veriacimi, tak Východu, ako aj Západu. Nielen význam, na ktorý 
sme vyššie poukázali, ale aj duchovný vplyv Symeona neustále 
rastie. Stačí si uvedomiť, že len niekoľko dekád dozadu takmer 
neexistoval chrám, ktorý by bol zasvätený tomuto svätému našej 
Pravoslávnej cirkvi, a dnes sú mu zasvätené nielen chrámy, ale aj 
kláštory či mníšske spoločenstvá. Aj za hranicami pravoslávneho 
sveta si svätého Symeona Nového Teológa vážia a ctia ako jedného 
z najvýznamnejších spisovateľov – mystikov a jeho diela sa stávajú 
návodmi k autentickému duchovnému životu.
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PREHĽAD
Cieľom predmetného článku je preskúmať otázku mystickej 

teológie a skúseností svätého Symeona Nového Teológa vo vzťahu 
ku kresťanskej tradícii. Svätý Symeon Nový Teológ, ktorý vo 
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svojich dielach neraz opisuje svoje mystické zážitky, nepovažoval 
tieto duchovné skúsenosti za niečo neobyčajné, naopak, bol 
presvedčený, že každý, kto hľadá Boha celým svojím srdcom, je 
dôstojný stať sa priamym účastníkom mystického zjednotenia sa 
s Christom. Jeho skúsenosti a učenie sú plne kompatibilné s učením 
predchádzajúcich cirkevných Otcov, ako napríklad svätí Gregor 
Teológ, Maxim Vyznávač, Ján Sinajský, Teodor Studitský, Izák 
Sýrsky a ďalší. Vo svojej podstate Symeonovo teologické učenie 
nie je ničím iným, než pokračovaním a rozvinutím teológie jeho 
predchodcov. Jeho charakteristickou a výnimočnou črtou v porovnaní 
s predchádzajúcimi cirkevnými Otcami je jeho autobiografický 
prístup k mystickým témam a osobitá otvorenosť, s ktorou hovorí 
o svojich duchovných zážitkoch spojených so zrením Božieho 
svetla. Všetky elementy jeho teologického a mystického učenia sú 
hlboko zakorenené v tradícii a harmonicky zapadajú do všeobecnej 
svätootcovskej tradície, čím sa zaradzuje medzi najoriginálnejších 
spisovateľov celej cirkevnej histórie. Meno svätého Symeona Nového 
Teológa bolo v Byzancii známe už v 13. storočí a jeho mystická 
teológia stála aj pri znovuzrodení isychastického hnutia. Nástupcom 
byzantskej duchovnej tradície sa stalo slovanské prostredie, 
predovšetkým územia dnešného Bulharska, Srbska, Ukrajiny, Ruska 
či Moldavska. Symeonovo teologické učenie ovplyvnilo mnohých 
významných pokračovateľov tradície isychazmu, ktorými boli svätí 
Níl Sorský, Paisij Veličkovský, Serafím Sarovský a ďalší. V súčasnosti 
sa jeho mystická teológia teší čoraz väčšej obľube, a nie je tomu tak 
len v mníšskom prostredí po celom svete, ale aj medzi radovými 
veriacimi, tak Východu, ako aj Západu. Aj za hranicami pravoslávneho 
sveta si svätého Symeona Nového Teológa vážia a ctia ako jedného 
z najvýznamnejších spisovateľov – mystikov a jeho diela sa stávajú 
návodmi k autentickému duchovnému životu.

Kľúčové slová: svätý Symeon Nový Teológ, empirická teológia, 
mystické skúsenosti, Božie svetlo, cirkevná tradícia, isychazmus, 
slovanské prostredie, dedičstvo, pokračovatelia, duchovný život
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SUMMARY
THE MYSTICAL EXPERIENCEOF THE SAINT SYMEON

THE NEW THEOLOGIAN AND ITS IMPACT AND 
IMPORTANCE  

FOR CHRISTIAN TRADITION
The aim of this article is to examine the question of mystical 

theology and the experience of Saint Symeon the New Theologian in 
relation to the Christian tradition. Saint Symeon the New Theologian, 
who often describes his mystical experiences in his works, did not 
regard these spiritual experiences as extraordinary; on the contrary, he 
was convinced that anyone who seeks God with all his heart is worthy 
of being a direct participant in mystical unification with Christ. His 
experience and teachings are fully compatible with the teachings of 
previous Church Fathers, such as Sts. Gregory Theologian, Maximus 
the Confessor, John of Sinai, Theodore the Studite, Isaac the Syrian 
and others. By its very nature, Symeon‘s theological teaching is 
nothing more than a continuation and development of the theology 
of his predecessors. His characteristic and extraordinary feature, 
as compared to previous Church Fathers, is his autobiographical 
approach to mystical themes and the distinctive openness with which 
he speaks of his spiritual experience associated with the vision of 
God‘s light. All the elements of his theological and mystical teachings 
are deeply rooted in tradition and harmoniously fit into the general 
Holy Tradition, making him one of the most original writers of all 
ecclesiastical history. The name of Saint Symeon the New Theologian 
was known in Byzantium as early as the 13th century, and his mystical 
theology stood also in the rebirth of the hesychastic movement. The 
successor of the Byzantine spiritual tradition became the Slavic 
environment, especially the territory of today‘s Bulgaria, Serbia, 
Ukraine, Russia or Moldova. Symeon‘s theological teachings have 
influenced many important successors of the hesychastic tradition, 
which were Sts. Nil Sorski, Paisius Velichkovsky, Seraphim of Sarov 
and others. Nowadays, his mystical theology is becoming increasingly 
popular, and not only in the monastic environment around the world, 
but also among the faithful of both the East and the West. Even beyond 
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the Orthodox world, saint Symeon the New Theologian is respected 
and honoured as one of the most important writers–mystics and his 
works are becoming instructions for an authentic spiritual life.

Keywords: Saint Symeon the New Theologian, empirical 
theology, mystical experience, God‘s light, Church Tradition, 
hesychasm, Slavic environment, heritage, followers, spiritual life.
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УДК:246.3

СТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗА. РОЛЬ ИКОНЫ НА ПУТИ К ХРИСТУ

Сергей Заяц,
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой рус-

ской и зарубежной литературы ГОУ ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Тирас-
поль, Республика Молдова.

«Петр же сказал: вот, мы оставили все и последовали за Тобою. 
Он сказал им: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, 
или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Цар-
ствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время, и в век буду-
щий жизни вечной» (Лк. 18: 28-30).

 Услышали, увидели и пошли вослед Богу. Св. Предание 
не просто учит, но формирует духовное сознание христианина, 
которое взирает на святую мозаику образов в храме Христовом.. 
В иконе видим порядок и гармонию, молитвенную устремлен-
ность к Абсолюту. Тем самым, происходит обучение молитвен-
ному порядку и настрою. «Итак, братия, - говорит Св. Григорий 
Богослов, - не будем святого совершать нечисто, высокого – низ-
ко, честного – бесчестно и, кратко сказать, духовного – по земно-
му […] У нас все духовно: действие, движение, желание, слова, 
даже походка и одеяние, даже мановение, потому что ум на все 
простирается и во всем образует человека по Богу; так духовно и 
торжественно и веселие».

Святая Церковь учит человека управлять собой, своим чув-
ствами, чрез которые, как известно, приходят греховные побу-
ждения: «Возмущается чистота сердца его (человека) по причине 
мятущегося движения образов, которые входят и выходят через 
чувства – зрения, слуха, осязания, вкуса и обоняния и через сло-
во» (Св. Антоний Великий).

По мысли святых отцов наши чувства представляют собой 
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двери души. «Все двери души твоей, т.е. чувства, тщательно затво-
ри и храни, - учит Авва Исайя, -  чтобы через них душа не ушла бы 
блуждать или в душу не налезли мирские дела и слова». Необ-
ходимо помнить, молящемуся пред иконой, что «кто верует, что 
его тело воскреснет в день суда, тот должен хранить его непороч-
ным и чистым от всякой скверны и порока» (Авва Исайя). Эту за-
дачу и пытается решить для себя тот, кто положил для себя под-
виг монашества, отречения от мира ради спасения этого мира. 

Став частью Церкви Христовой, христианин собирается с 
мыслями, начинает испытывать стыд за свои прегрешения, пы-
тается, хотя бы в молитве, двери души своей держать строго и 
крепко. В этом заключен подвиг христианина, происходит фор-
мирование личности, освобожденной от греха и порока. Свой 
взор преданный вере обращает к Св. Писанию, к Св. иконам, 
ставшими для него учителями жизни.

Церковь вступает в общение с личностью посредством ико-
ны, воспитывает христианскую душу и направляет её по пути 
созидания храма, где исключена всякая нечистота и грех. Для 
каждого христианина икона становится окном в бесконечность, 
или, как говорят Отцы, дверьми Божественной жизни. Преп. Ма-
карий Великий пишет: «Отверзаются пред Ним двери, и входит 
Он внутрь многих обитателей; и по мере того как входит, снова 
отверзаются перед Ним двери […], и обогащается он; и в какой 
мере обогащается, в такой же показываются ему новые чудеса».

А, восходя от чуда к чуду, происходит то, что Отцы называ-
ют metanoia (обращение).

Итак, в иконе наблюдаем Блаженное состояние, и сами ста-
новимся блаженными, если научимся, по словам Аввы Дорофея, 
«поститься слезами». Поститься же возможно, взирая на святыню.

Пост глазами должен перерасти наши чувства, преобража-
ясь духовно, побеждая страстную экзальтированность.

Конечно же, в иконе показано и человеческое естество. Но 
это человеческое явлено в сокровенном соединении с Божествен-
ным. На иконе изображен обожженный человек, совершающий 
человеческие телодвижения, свободными от греха членами тела.
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Св. Максим Исповедник пишет, что «подобно Плоти Хри-
стовой, и наша освобождается от духовной тли. Ибо как Христос 
по естеству был безгрешен и и плотию и душою, как Человек, так 
и мы, верующие в Него и в Него облекшиеся духом можем про-
изволением быть в Нем без греха».

Икона проникнута святостью и любовью, тело праведника 
«стало в некоторой мере причастным тех свойств духовного тела, 
какие имеют получить оно в воскресение праведных», «тело сми-
рения нашего», ставшее «сообразным телу славы Его» (Фил. 3.21.) 
(Св. Максим Исповедник).

Таким образом, в иконе явлено преображающееся челове-
чество. И это не фантазия, но объективная реальность. В этой ре-
альности заключена Непостижимая Красота, как внешняя , так и 
внутренняя, сердечная. Апостол Петр пишет: «Потаенный серд-
ца человек, в неистлении кроткого и молчаливого духа, еже есть 
пред Богом многоценно» (1 Петр, 3,4).

Вот эту-то Красоту приобщения человека Божеству и пока-
зывает икона. «На свойственном ей языке она воспроизводит дей-
ствие благодати, которая, по выражению, Св. Григория Паламы, 
«начинает как бы живописать в нас на том, что по образу, то, что по 
подобию, так что […] мы образуемся в подобие»» (Л. Успенский).

В иконе творится подобие Божие, которое есть синоним 
Красоты. Перед нами Благодать. Ради этой Благодати и призы-
вают Отцы оставлять грешный мир.

Созидание духовного человека в христианской истории за-
частую начинается с созерцания иконы. Ибо, если Храмы Божьи 
находятся в небрежении, то происходит и оскудение веры. Об 
этом оскудении постоянно напоминали Святые Отцы. «Иные 
приходят в Церковь только в самые торжественные праздники, 
и даже тогда не столько для молитвы и назидания, сколько для 
развлечения. Иные уходят после чтения, не стараясь понять чи-
танное и не слушая объяснения; многие вовсе не слушают чтения, 
а разговаривают где-нибудь в углу». Это писал учитель третьего 
века знаменитый Ориген.

Таким образом, следование за Христом начинается с отноше-
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ния к Храму и Образу Божьему, что невозможно без отношения 
к самому себе, к своему внутреннему миру. Через освящение вну-
треннего мира совершается преображение внешнего. Даже одежда 
святого человека становится преображенной и святой. В иконе же 
видим преображенного человека в совокупности. И тело и душа 
становятся Храмом Божьим (как видим, чеховская мечта уже давно 
была реальностью). 

Действительно, в глубинах сердечного знания лежит стрем-
ление к святости и Свету. Этим стремлением спасался и спасает-
ся православный человек, ибо без действенного делания по Богу 
невозможно совершить пасхальный переход от грешной жизни к 
новой, Божественной. Этот путь, конечно же, взаимный. «В какой 
мере человек приближается человек к Богу намерением своим, в 
такой и Бог приближается к нему дарованиями своими» (Преп. 
Исаак Сирин).

Стремясь почтить икону, прикасаемся её Святости, приоб-
щаясь её Благодати, вне которых нет христианства. А «Благодать 
Божия всегда направляет волю нашу в добрую сторону» (преп. 
Иоанн Кассиан). И необходимо открыть свой ум, ибо «Благодать 
действует чрез ум, а сатана чрез плотские чувства и влечения» 
(Блаж. Диадох).

Таким образом, важнейшим становится вопрос человече-
ской свободы, его воли, устремления, самосознания, его способ-
ности бороться за Бытие.

«Отозвав же двенадцать учеников Своих, сказал им: вот, мы 
восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков 
о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над 
Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его: и в 
третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли; слова сии 
были для них сокровенны, и они не разумели сказанного» (Лк. 18: 31-34).

 Вступая в область Божественного, человек начинает ощущать    
нечто загадочное и непонятное. Видимо, это следствие нашей 
безобразности, потери истинной реальности. Возвращение в неё 
означает восстановление структуры нашего Бытия, означает вос-
кресение.
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Интересно обратиться к истории Церкви. В девятом веке, в 
восточной части Римской империи и происходило воскресение и 
восстановление. Правильно будет называть эту эпоху Возрожде-
нием. Возрождалось истинное искусство, призывающее человека 
стать богом по благодати. Происходило возвращение творения 
в сонаследие вечной жизни. И это возвращение и возрождение 
были сущностными и полными, касаясь всей структуры челове-
ческого естества и всей сотворимой природы, «потому что тварь 
покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего её, - в 
надежде, что и сама тварь будет освобождена от рабства тлению в 
свободу славы детей Божиих» (Ап. Павел, Рим.8. 20-23).

Опасность иконоборчества как раз и была в том, что лишала 
человечество его образности, калечило и без того поврежденный 
первородным грехом облик; уничтожала едва обозначенную гар-
монию Бытия. Эта гармония начиналась в пустыне, где Господь 
был со зверьми и ангелы служили Ему (Мрк. 1.13).

Эту событийность и отстаивало Православие в иконо почи-
тании. Борьба за икону означала сохранение древнего предания, 
а где и его восстановление. Церковь не дала возможность ворвать-
ся в иконографию человеческим страстям и чувствам. Именно 
этого не избежало Западноевропейское Возрождение  времен 
Леонардо и Рафаэля. 

Взгляните на Рафаэля Санти: какое величие и мастерство ху-
дожника, какая грандиозная и потрясающая воображение кисть, 
какая глубина исследования человеческой психологии, понима-
ние материнства и сыновства (разумею Мадонну Грандика), ка-
кая необозримая и тщательно продуманная красота: великоле-
пие искусства во всем. Вот только живопись сия – человеческая, 
гениальная, но человеческая. Великий мастер не смог войти чер-
тоги Господни, они прикрыты для него завесой. Не обожженный 
Светом Христовым художник не способен указать путь к возро-
ждению. Торжество человеческой мысли еще не означает торже-
ства Богомудрия.

Творение же иконы начинается в глубоком смирении и осоз-
нания своего недостоинства, понимание того, что художник есть 
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орудие Божие, идущее к своему Творцу с коленопреклоненной 
молитвой.

Как мало истинной святости  и религиозного переживания в 
делах художников западного Возрождения. Поэзия тела и души, 
едва касающаяся духа. Этнография неодухотворенной души! 

Какое глубокое отличие представляет собой православная 
икона! «Это объединение всех существ в Боге, начиная с ангелов и 
кончая низшей тварью, и есть обновленный во Христе грядущий 
Космос, который противопоставляется всеобщему раздору и 
вражде среди твари. Собор всей твари, как грядущий мир вселен-
ной, как всеобъемлющий Храм Божий, является основной мыс-
лью православного церковного искусства, которая господствует и 
в архитектуре, и в живописи (мысль Евгения Трубецкого). Вот по-
чему на иконе изменяется все, что окружает святого. Мир, окру-
жающий благовестника и носителя Божественного Откровения, 
человека, становится образом нового грядущего, преображенно-
го мира» (Л. Успенский).

И в этом мире царствует гармония и красота. Флора и фауна 
приведены в изумительную бесстрастность, четкость и ясность. 
Кстати, изображение негатива на иконах, как раз преследует 
цель: показать нечеткость линий, размытую неясность. В нега-
тиве отсутствует симфония Бога и человека, что и подчеркивали 
иконописцы, тем самым, обращая взоры человека к райскому 
Бытию, когда еще не преступили заповеди Божьей первые люди. 
Адам и Ева жили в блаженстве, но потеряли его. И пострадала 
вся тварь. Святые восстанавливали единство не только с челове-
ком, но и животными. Достаточно вспомнить Марию Египет-
скую, после смерти которой, барс лапами своими вырыл могилу 
для святой к великому изумлению Аввы Зосимы.

Естественно, это находило свое отражение в иконотвор-
честве. Это кажется неправдоподобным и потому… истинным. 
Собственно, кажущееся «неправдоподобие» доказывает, что ико-
нописец верно уловил грань непостижимого грядущего Бытия.

Важно помнить, что икона передает не столько характер-
ность того или иного персонажа, сколько обожженное внутрен-
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нее состояние святого. Отсюда и своеобразное отношение Церк-
ви к зодчеству и архитектуре.

Сцена изображает действие не внутри здания, но внешне, т.е. 
перед ним. Пропорционально верно и четко изображен человек, 
другое дело – архитектура. Налицо алогичность. Пропорции не 
соблюдаются, и кажется, что перед нами некое фантастическое 
«нагромождение» камня. Однако именно это «нагромождение» 
показывает глубокую внутреннюю связь с сверхбытием. Архи-
тектура, не поддающаяся логике, становится за грань, переходя в 
область веры. Разумом понять непостижимое невозможно, Бога 
циркулем не измеришь. Отсюда и художественная диспропор-
ция. Но это диспропорция, говорящая небесным языком.

Евангелие так же кажется обыденному сознанию неве-
роятным и странным словесным «нагромождением», той самой 
диспропорцией. И потому мудрым мира сего видится некой 
формой неразумия. «Погублю премудрость премудрых и разум 
разумных отвергну» - говорит Господь устами Апостола Павла в 
первом послании Коринфянам.

Жизнь во Христе представляет собой форму диспропорции, 
она антиномична по сути, что не может не отражаться в творче-
стве. «Говорят, что я безумный – говорит один юродивый. – Но 
без безумия нельзя войти в Царствие Божие [...]. Чтобы жить 
по-евангельски, надо быть безумным. Пока люди будут благо-
разумны и рассудительны, царствие Божие не придет на землю» 
(Воспоминания арх. Спиридона «Мои миссии в Сибири»).

Вот христианское зодчество и иконотворчество и передают 
не-рассудочность и не-благоразумие. Мир, который показывают 
мастера христианского искусства, диаметрально противополо-
жен миру, в котором господствуют человеческие категории. И 
потому непросвещенному Светом Христовой Истины сложно 
понять икону или церковную архитектуру.

Так и Апостолы вначале не понимали идущего на вольные 
страсти Христа. Им было невдомек: зачем великому чудотворцу 
и воскресителю мертвых необходимо идти на смерть. Виделось 
нелогичным. Но в этой алогичности суть спасения. И эту суть 
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прекрасно передает икона. Обратим внимание, что иконописцы 
добивались того, чтобы на изображения святых, пронизанных 
светом, не ложились тени.

На иконе, таким образом, видим, как Божественный свет,  
пронизывая вещество, сущностно влияет на человеческое есте-
ство, становящееся храмом Христовым. И в этом храме должны 
быть образы Спасителя, Богоматери и Святых, как вовне, так и 
во внутреннем человеке. Седьмой Собор постановил: «Подобно 
изображению честного и животворящего Креста, полагать во 
святых Божиих Церквах, на священных сосудах и одеждах, на сте-
нах и досках, в домах и на путях честные и святые иконы».

Вне иконы нет пути к созиданию Храма Божьего. Это аксио-
ма. И эту аксиому будут проводить в жизнь творцы Фотиева Ре-
нессанса, напрочь отвергая разумных мира сего.

Победив в свое время иконоборчество, Церковь вновь пошла 
по пути, начертанному Ей Христом. Она не опустилась до при-
митивизма, свойственного человеческому разуму; Она творила 
Божественное  и лучезарное многоцветие. В этом многоцветии 
творилось многообразие личностей. И каждая личность уникаль-
на, если следует чистоте Божественного образа. И все эти подви-
ги во имя Божье запечатлевала икона. Поэтому монахи отдавали 
жизнь за икону, ибо видели в ней образ Божий, вне которого нет 
спасения человеческого естества.

«Иконы - как бы вехи на пути к новой твари, и мы все, по 
словам ап. Павла, «славу Господню взирающее, в той же образ 
преобразуемся (2. Кор. 3. 18)»» (Л. Успенский).

Тот, кто пережил опыт встречи с Божественным светом, без-
условно, жаждет передать Его другим. Такова православная ико-
на, которая, по слову преп. Иоанна Дамаскина, является «откро-
вением и показанием скрытого». Она передает веру, без которой 
немыслимо озарение. 

Вот это святое озарение несли афонские монахи. Они фак-
тически стали иконами небесного Царствия, сотворив Нового 
человека на земле. Подвиг монаха – освобождение души челове-
ка от неестественного, противного тому, что заложил в личность 
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Господь. Происходит созидание утерянного образа Бога, более 
того, человек уподобляется Адаму, еще не поврежденному пер-
вородным грехом.

Этого естественного состояния искали монахи-русины, прие-
хавшие на Афон. Сегодня – это светильники, согревающие и ука-
зывающие спасительный путь нам, грешным и смиренным по-
томкам великого аскетического наследия Православной Церкви.

Ратмиров С.М. «Исповедь русского путника». Москва: Флин-
та, 2016. 1186 с.

Успенский Л.А. «Богословие иконе Православной церкви». 
Издательство Западно-Европейского экзархата. Московский па-
триархат. 1989. 478 с.

РЕЗЮМЕ
В статье прослеживается процесс становления человека, вли-

яние иконы на формирование образа и подобия Божья в челове-
ческом естестве; выявлена спасительная роль иконы в приобщении 
человека к Божественному бытию; показано значение Церкви и 
Евангельского учения в историческом процессе.

Ключевые слова: Икона, образ и подобие Божье, преобра-
жение человеческого естества, путь к Христу.

РЕЗЮМЕ
СТАНОВЛЕННЯ ОБРАЗУ. 

РОЛЬ ІКОНИ НА ШЛЯХУ ДО ХРИСТА
В статті простежується процес становлення людини, вплив 

ікони на формування образу і подоби Божа в людському єстві; 
виявлена рятівна роль ікони в залученні людини до Божествен-
ного буття; показано значення Церкви і Євангельського вчення в 
історичному процесі.

Ключові слова: Ікона, образ і подобу Божу, перетворення 
людського єства, шлях до Христа.
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SUMMARY
FORMATION OF AN IMAGE. THE ROLE OF THE ICON ON 

THE WAY TO CHRIST
The article traces the process of the formation of man, the 

influence of the icon on the formation of the image and likeness of 
God in human nature; the saving role of the icon in introducing a 
person to the Divine being is revealed; The significance of the Church 
and the gospel doctrine in the historical process is shown.

Keywords: Icon, image and likeness of God, transfiguration of 
human nature, path to Christ.



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

119

УДК 94(73)«1930»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛЕКСЕЯ ГЕРОВСКОГО 
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД НАХОЖДЕНИЯ В США 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ВЕНГЕРСКИХ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕ-
СКИХ ОРГАНОВ)

Олег Казак,
кандидат исторических наук, преподаватель Минского городского 

педагогического колледжа, Минск, Беларусь.

Общественная и религиозная жизнь многочисленной диас-
поры выходцев из Закарпатья (Подкарпатской Руси) в США яв-
ляется актуальным, но малоисследованным сюжетом украинской 
истории. Восточнославянское население края, в силу сложного 
экономического положения оказавшееся в Америке, не забыва-
ло о своей исторической родине и старалось влиять на ее судьбу. 
Деятельность убежденного русофила и сторонника распростра-
нения православия А. Геровского в США представляет особый 
интерес. Документы внешнеполитических структур Венгрии, в 
которых отражена деятельность А. Геровского, показывают при-
оритеты ревизионистской политики Будапешта в межвоенный 
период, одним из действенных инструментов которой была ра-
бота в среде мигрантов из Подкарпатской Руси в США.

Личности А. Геровского посвящены качественные биогра-
фические очерки в «Энциклопедии Подкарпатской Руси»1 (со-
ставитель – И. Поп), и «Энциклопедии русинской истории и 
культуры»2 (составители – И. Поп и П. Р. Магочи). Одна из статей 
К. В. Шевченко представляет собой анализ освещения положе-
ния русинов Словакии и Подкарпатской Руси в межвоенный пе-

1 Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород: Издательство В. Падяка, 2001. С. 132–133.
2 Encyclopedia of Rusyn History and Culture. Ed. P. R. Magocsi, I. Pop. Toronto: University of 
Toronto Press, 2005. P. 136–137.
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риод на страницах органа греко-католических братств Север ной 
Америки «Американский русский вестник»1. Указанные авторы в 
качестве источников в своих работах в основном используют опу-
бликованные материалы (прессу, периодические издания) и не 
уделяют должного внимания документам архивов.

Цель данной статьи – выявить причины недоверия венгерских 
дипломатических структур и лидеров мадьяронского крыла ру-
синской эмиграции в США к деятельности А. Геровского в 1930 г. 

Внук «русинского будителя» А. Добрянского А. Геровский 
являлся журналистом, политиком, видным деятелем русофиль-
ского направления в Подкарпатской Руси и США. Свою журна-
листскую и общественно-политическую деятельность он начал в 
Черновцах (Буковина) изданием газеты «Русская правда» (1910–
1913 гг.). После присоединения Подкарпатской Руси к Чехосло-
вакии А. Геровский пытался объединить силы русофилов и пра-
вославной церкви в регионе, критиковал официальную Прагу 
за невыполнение взятых на себя международных обязательств 
(прежде всего, за отказ от предоставления краю обещанной авто-
номии)2. В 1927 г. был выслан из Чехословакии и выехал в Югос-
лавию, где создал «Карпаторусский комитет» (1927–1929 гг.) и 
продолжал критиковать национальную политику Праги3. Позже 
(в 1929–1930 гг.) А. Геровский в поисках финансового обеспече-
ния своей деятельности выехал в США и тут же попал в поле зре-
ния представителей венгерских внешнеполитических ведомств.

Межвоенный период характеризовался борьбой за настро-
ения многочисленной (насчитывавшей, по некоторым данным, 
около 250 тыс. человек) русинской диаспоры США, которую с 
переменным успехом вели дипломаты Чехословакии и Венгрии. 
Внимание внешнеполитических ведомств двух стран к данной 
категории жителей США объяснялось тем, что американские 
русины сыграли немаловажную роль в легитимизации вхожде-

1 Шевченко К. В. Русины Словакии и Подкарпатской Руси в межвоенный период в 
оценках «Американского русского вестника» // Российский и славянские исследования. 
2015. Вып. 10. С. 217–222.
2 Поп И. Указ. соч. С. 132–133.
3 Encyclopedia of Rusyn … P. 137.
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ния их исторической родины – Под карпатской Руси – в состав 
Чехословакии. Существовали обоснованные предположения, что 
в случае постановки вопроса о смене государственной принад-
лежности края слово лидеров русинской диаспоры США может 
оказаться весомым.

Лидеры русинской диаспоры в США находились в перма-
нентном конфликте друг с другом, порой создавая лишь вре-
менные «коалиции». На этот факт указывал посол Венгрии в 
Вашингтоне Л. Сечени в своем отчете, подготовленном для Ми-
нистерства иностранных дел (отчет не датирован, по содержа-
нию можно установить, что он составлен в начале 1930 г.). Автор 
отчета так оценивал ситуацию, сложившуюся в среде американ-
ских русинов: «Ситуация прискорбная, так как противостоящие 
группы не отличаются друг от друга ни мировоззрением, ни 
политическими предпочтениями, они лишь желают получить 
материальные выгоды и власть». По замечанию посла, А. Геров-
ский, только появившись в США, сумел завоевать значительный 
авторитет в среде иммигрантов из Подкарпатской Руси. Его дей-
ствия в положительном ключе освещались в ряде русофильских 
изданий (в православном «Русском вестнике», «Родине», газете 
«Лемко»). Несмотря на резкую критику А. Геровским националь-
ной политики Праги в отношении Подкарпатской Руси, посол 
Венгрии в США не был склонен доверять русофильскому деяте-
лю: «Хотя Геровский позволяет себе резкие выпады в адрес чехов, 
ведет борьбу за автономию Русинско и неоднократно пытается 
сделать так, чтобы его акция косвенно служила венгерским це-
лям, в отношении этого деятеля у меня существует большое не-
доверие». Впрочем, венгерский посол считал русофильство руси-
нов «меньшим злом» по сравнению с их участием в украинском 
национальном движении: «Русофильство или панславизм ставит 
целью объединение всех славян под протекторатом России. Оно 
в свете сложившейся ситуации вряд ли будет представлять пря-
мую угрозу для рутенства в течение длительного времени, так как 
на родине рутенское население географически отделено от тер-
риторий с русским населением широкой полосой с украинским 
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и польским населением. В отличие от русофильства, украинское 
движение сегодня – живая реальность, не только потому, что за 
Карпатами простирается территория с населением, разговарива-
ющим на украинском языке, но и потому, что чешское прави-
тельство все время благосклонно относится к росту его влияния»1.

Наиболее обстоятельная информация о деятельности русин-
ской диаспоры в США (и ее представителя А. Геровского в частно-
сти) содержалась в отчетах консула Венгрии в Кливленде Л. Алекси. 
На основании данной информации составлялись отчеты посольства 
Венгрии в Вашингтоне для МИД Венгрии. Так, согласно данным от-
чета Л. Алекси от 24 февраля 1930 г., уже в январе 1930 г. А. Геров-
ский установил контакты с главой Апостольского экзархата США 
для верующих русинской греко-католической церкви епископом В. 
Такачем, Б. Цмором и М. Югасом. Все они были лидерами мадья-
ронского крыла русинской эмиграции США и постоянно поддер-
живали коммуникацию с венгерским консульством в Кливленде. В 
беседе с данными деятелями А. Геровский отчетливо декларировал 
свое отрицательное отношение к политике властей Чехословакии. 
Подобные заявления А. Геровский делал не только в закулисных 
переговорах с лидерами американских русинов, но и в публичном 
пространстве. В выпуске газеты «Русский вестник» за 23 января со-
общалось о выступлении русофильского деятеля на собрании жи-
телей Даквесна, которое проводил православный священник М. 
Тидик. В частности, А. Геровский говорил: «Чехи подавляют кар-
патороссов, в течение 10 лет уничтожают русский народ, который 
при венграх 1000 лет сохранял свою национальность. Помним, что 
наш главный и самый опасный враг сегодня – чехи». У лидеров ма-
дьяронской русинской диаспоры, однако, слова А. Геровского не 
вызывали доверия. Наиболее критично о своей встрече с русофиль-
ским деятелем высказался греко-католический епископ В. Такач. 
На его взгляд, целью А. Геровского было распространение обще-
русского сознания в среде восточнославянского населения бывшей 
Австро-Венгрии путем склонения их к переходу в православие. По 

1 Отчет, составленный послом Венгрии в США для МИД Венгрии // Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltára (MNL OL). F. K 64. 38. cs. 10. t. 
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мнению епископа, достижение данной цели могло иметь крайне 
негативные для венгерской (равно как и для польской и румынской) 
стороны последствия: «Если великорусские цели [А. Геровского] 
будут достигнуты, то православные жители Галиции, Буковины и 
дотрианонской Венгрии объединятся в составе России». В. Такач 
утверждал, что А. Геровский, несмотря на показную критику Пра-
ги, действовал в интересах властей Чехословакии и, возможно, на 
их деньги. Обоснование данного тезиса было следующим: офици-
альная Прага могла поддерживать распространение православного 
влияния в Подкарпатской Руси в качестве противовеса греко-ка-
толической церкви, значительная часть духовенства которой была 
настроена провенгерски. Глава Апостольского экзархата США для 
верующих русинской греко-католической церкви рекомендовал на-
чать в прессе кампанию против А. Геровского1. 

В еще одном отчете, датированном февралем 1930 г., Л. Алек-
си сообщал о серьезных успехах, которых пропаганда А. Геровского 
достигла за короткое время его пребывания в США. Л. Алекси был 
отлично осведомлен о личности А. Геровского еще со времен Мар-
марош-Сиготского процесса 1913 г., в котором венгерский дипломат 
принимал некоторое участие. Автор отчета указывал на опасность, 
которую могло нести пребывание русофильского лидера в США: 
«Бывший юрист их Черновцов А. Геровский является русофиль-
ским и православным фанатиком и пропагандистом и, вероятно, 
использует для своей пропаганды деньги различных православных 
славянских государств. […] Между рутенами на протяжении веков 
распространяются русофильские и православные симпатии, они 
склонны к опасным тенденциям, поэтому я считаю, что надо срочно 
начать открытую пропаганду против А. Геровского, за возвращение 
рутенов к Венгрии и католической церкви»2.

Влияние А. Геровского в среде американских русинов, однако, 
продолжало расти. 7 марта 1930 г. в Питтсбурге прошло заседание 
возрожденной организации «Народная оборона», ведущие пози-
1 Отчет венгерского консула в Кливленде, составленный для посольства Венгрии в США 
24 февраля 1930 г. // MNL OL. F. K 64. 38. cs. 10. t.
2 Отчет венгерского консула в Кливленде, составленный для посольства Венгрии в США 
17 февраля 1930 г. // MNL OL. F. K 64. 38. cs. 10. t.



Н
А

У
К

О
В

І 
ЗА

П
И

С
К

И
 Б

ІН
Д

Ц
 №

6,
 2

01
9

124

ции в которой заняли А. Геровский и ряд православных священнос-
лужителей США. Был создан Комитет по подготовке и проведению 
«объединительного конгресса» русинов США. Комитет брал на себя 
обязательство добиваться от Праги предоставления обещанной ав-
тономии, в том числе путем планомерной работы в Лиге Наций, 
иных международных структурах. Подчеркивая трактовку русинов 
как части общерусского культурного пространства (предполагалось 
объединить в рамках «Народной обороны» «все русские группы 
Америки, в частности, галичан и великороссов»), лидеры Комитета 
формально отмежевались от идей политического панславизма, так 
как они «только наносили ущерб русскому народу»1. 

А. Геровский не оставлял попыток наладить сотрудничество 
с провенгерскими кругами русинской диаспоры США, о чем сви-
детельствуют данные отчета Л. Алекси от 12 марта 1930 г. Наи-
более продуктивными были контакты общественного деятеля 
с Б. Цмором. А. Геровский уверял Б. Цмора, что «отрекается от 
великославянского дела и хочет сконцентрировать все силы на 
борьбе против чехов». Б. Цмор положительно оценил высказы-
вания своего собеседника и пообещал поддерживать его начина-
ния. Куда более критично к действиям А. Геровского относился 
В. Такач. Он сообщал, что ежемесячно из своих средств выделял 
по 30–40 долларов на провенгерскую деятельность Б. Цмору, у ко-
торого имелись проблемы с бизнесом. В условиях материальных 
затруднений Б. Цмор вынужденно склонялся к сотрудничеству 
с А. Геровским, ожидая от того щедрой финансовой подпитки. 
Л. Алекси настоятельно рекомендовал МИД Венгрии оказать до-
стойную денежную помощь Б. Цмору, дабы «не потерять квали-
фицированного рутенского журналиста» и не допустить его уча-
стия во «враждебных [Венгрии] комбинациях»2.

Один из отчетов Л. Алекси от 7 апреля 1930 г. также был 
составлен на основании информации Б. Цмора, влиявшего на 
редакционную политику старейшего и крупнейшего из да ния 
1 Отчет венгерского консула в Кливленде, составленный для посольства Венгрии в США 
20 марта 1930 г. // MNL OL. F. K 64. 38. cs. 10. t.
2 Отчет венгерского консула в Кливленде, составленный для посольства Венгрии в США 
12 марта 1930 г. // MNL OL. F. K 64. 38. cs. 10. t.
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русинов Северной Америки – «Американского русс кого вестни-
ка». Согласно данным отчета, Б. Цмор принял предло жение А. 
Геровского о публикации последним серии статей о «карпато-
русско-сербско-венгерской дружбе» в «Аме риканском русском 
вестнике». А. Геровский утверждал, что возможное сближение 
Венгрии и Югославии соответствовало бы интересам русинов. 
А. Геровский сообщал, что премьер-министра Королевства сер-
бов, хорватов и словенцев Н. Пашича (1918, 1921–1924, 1924–1926 
гг.) неоднократно информировал о национальной политике че-
хословацких властей в Подкарпатс кой Руси русофильский дея-
тель С. Фенцик. Н. Пашич пытался воздействовать на Прагу, но 
вскоре русинский вопрос был снят с актуальной повестки дня 
югославянского государства. Заинтересованность А. Геровского в 
сближении Венгрии и Югославии объяснялась и военным фак-
тором. Русофильский деятель в разговоре с Б. Цмором сообщал 
о своей беседе в Париже с полковником штаба французской ар-
мии. Последний утверждал, что в Юго-Восточной Европе только 
венгерская и югославская армии могли противостоять «насту-
плению большевизма»: по словам французского полковника, 
чешская армия была «только на 20 % чешской», то есть расколо-
той по национальному признаку и несплоченной, а «румынская 
армия пала бы через два дня, если бы на нее напала Россия или 
Венгрия». В ходе переговоров с Б. Цмором А. Геровский неодно-
кратно декларировал свой отказ от идей панславизма. Подобную 
позицию он артикулировал в одной из статей в православном 
«Русском вестнике»: «Союзы между славянами не приносят ниче-
го хорошего, потому что в их результате больший всегда главен-
ствовал над меньшим; добро несло только слияние славянского 
народа с неславянским»1. Тем самым А. Геровский намекал на то, 
что положение Подкарпатской Руси в составе Венгрии было луч-
шим, нежели период вхождения региона в состав Чехословакии.

7 апреля 1930 г. Л. Алекси подготовил еще один доклад для 
посольства, на сей раз его источником послужила информация 

1 Отчет венгерского консула в Кливленде, составленный для посольства Венгрии в США 
7 апреля 1930 г. (на основании беседы с Б. Цмором) // MNL OL. F. K 64. 38. cs. 10. t.



Н
А

У
К

О
В

І 
ЗА

П
И

С
К

И
 Б

ІН
Д

Ц
 №

6,
 2

01
9

126

В. Такача. По наблюдениям греко-католического епископа, А. 
Геровский «опасными приманками» сумел завоевать доверие Б. 
Цмора и М. Югаса1. Любопытно, что временному сближению А. 
Геровского и М. Югаса не помешало следующее обстоятельство: 
годом ранее М. Югас со страниц своей книги обвинил А. Геров-
ского и А. Кабалюка в «деятельности на деньги России»2. В. Такач 
в беседе с Б. Цмором утверждал, что сотрудничество американ-
ских русинов-мадьяронов с А. Геровским могло иметь негативное 
последствие для «рутенов греко-католической веры». Б. Цмор 
согласился с епископом и временно приостановил контакты с 
русофильским деятелем. Кроме того, по сведениям В. Такача, 
А. Геровский активно работал над восстановлением Мукачевской 
православной кафедры (это произошло в 1931 г.) и ходатайство-
вал перед сербским патриархом о приглашении на эту кафедру 
иерарха «великорусских взглядов3. Очевидно, глава Апостольско-
го экзархата США для верующих русинской греко-католической 
церкви боялся ослабления позиций греко-католиков в Подкар-
патской Руси. 

Отчет Л. Алекси от 9 апреля 1930 г. также базировался на 
информации, полученной от В. Такача. В документе утвержда-
лось, что А. Геровский «мог серьезно навредить мощному дви-
жению рутенов Америки за воссоединение с Венгрией». По мне-
нию греко-католического иерарха, истинные цели А. Геровского 
заключались в следующем: он хотел «поддерживать религиоз-
ный и политический раскол среди рутенов», а также получить у 
русинской диаспоры в США и общественности Подкарпатской 
Руси полномочия выступать от их имени в международных орга-
низациях (в том числе в Лиге Наций). Главными союзниками А. 
Геровского в Подкарпатской Руси, по сведениям В. Такача, были 
активные православные деятели А. Кабалюк и К. Прокоп. Гре-

1 Отчет венгерского консула в Кливленде, составленный для посольства Венгрии в США 
7 апреля 1930 г. (на основании беседы с В. Такачем) // MNL OL. F. K 64. 38. cs. 10. t.
2 Отчет венгерского консула в Кливленде, составленный для посольства Венгрии в США 
7 апреля 1930 г. (на основании беседы с Б. Цмором) // MNL OL. F. K 64. 38. cs. 10. t.
3 Отчет венгерского консула в Кливленде, составленный для посольства Венгрии в США 
7 апреля 1930 г. (на основании беседы с В. Такачем) // MNL OL. F. K 64. 38. cs. 10. t.
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ко-католический епископ считал целесообразным начать в под-
контрольной мадьяронам прессе США кампанию по дискреди-
тации деятельности А. Геровского1.

В середине мая 1930 г. А. Геровский нанес визит греко-като-
лическому священнику, редактору газеты «Просвита» Б. Балогу. 
Данный активист русинской диаспоры США придерживался про-
венгерских позиций, но при этом был враждебно настроен к сво-
им соперникам в борьбе за влияние над американскими русинами 
(В. Такачу, М. Югасу, Б. Цмору). Очевидно, А. Геровский за время 
своего нахождения в США хорошо изучил расстановку сил в ру-
синской эмигрантской среде, поэтому предлагал Б. Балогу совмест-
но действовать против епископа В. Такача. В беседе с редактором 
«Просвиты» А. Геровский позиционировал себя «большим другом 
венгров». Эти слова, однако, не убедили Б. Балога. Он прямо зая-
вил, что прекрасно знает «великорусскую позицию» А. Геровского, 
и, «будучи венгерским человеком, не будет действовать в интере-
сах политики Москвы». По информации Б. Балога, весной 1930 г. 
А. Геровский посещал и иных греко-католических священников, а 
также лиц, имевших влияние на русинскую диаспору США (обще-
ственных лидеров, бизнесменов, учителей, юристов и др.). На взгляд 
мадьяронского деятеля, главная цель акции А. Геровского заклю-
чалась в пропаганде необходимости перехода американских руси-
нов, а также населения Подкарпатской Руси в православную веру2.

Эту информацию подтвердил в беседе с Л. Алекси 1 августа 
1930 г. и М. Югас. Один из лидеров провенгерского крыла русин-
ской диаспоры получил сведения о деятельности А. Геровского от 
его приближенного, православного священника Антонова. Со-
гласно сведениям М. Югаса, А. Геровский совершал многочислен-
ные визиты к представителям греко-католического духовенства и 
пытался всячески дискредитировать епископа В. Такача. Однако 
истинная цель кампании А. Геровского заключалась в склонении 

1 Отчет венгерского консула в Кливленде, составленный для посольства Венгрии в США 
9 апреля 1930 г. // MNL OL. F. K 64. 38. cs. 10. t.
2 Отчет венгерского консула в Кливленде, составленный для посольства Венгрии в США 
19 июня 1930 г. // MNL OL. F. K 64. 38. cs. 10. t.
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русинских активистов к переходу в православную веру1. 
Таким образом, А. Геровский после своего приезда в США 

стремился укрепить свой авторитет среди членов русинской ди-
аспоры. С этой целью он пытался наладить контакты с предста-
вителями различных течений русинской эмиграции, в том числе 
с мадьяронами. Сторонники мадьяронской ориентации (в абсо-
лютном большинстве – греко-католики), являвшиеся постоянны-
ми информаторами венгерских дипломатических организаций в 
США, с настороженностью относились к личности А. Геровского. 
Они не верили в слова русофильского деятеля о его провенгерской 
позиции, считали, что его главная цель – пропаганда перехода 
русинов в православную веру. Наиболее критично к деятельно-
сти А. Геровского относился глава Апостольского экзархата США 
для верующих русинской греко-католической церкви епископ В. 
Такач. Он считал, что акция А. Геровского могла спонсировать-
ся Прагой, которая была заинтересована в ослаблении позиций 
греко-католической церкви в Подкарпатской Руси. Очевидно, 
что венгерская дипломатия не рассчитывала на немедленное со-
трудничество с А. Геровским: уже в 1931 г. его имя фактически 
исчезло из отчетов венгерских консульств и посольства в США. 
Впрочем, в последующий период идея тактического сотрудниче-
ства русофильского деятеля и венгерских внешнеполитических 
структур периодически актуализировалась. Так, в 1938–1939 гг., 
в период послемюнхенской агонии чехословацкого государства, 
А. Геровский действовал на средства и в интересах Будапешта. 
Очень скоро, однако, русофильский деятель стал конфликтовать 
со своими временными союзниками (прежде всего, с Б. Цмором) 
и фактически прекратил свое участие в венгерской акции2. В пе-
риод Второй мировой войны А. Геровский питал определенные 
иллюзии в отношении трансформации СССР в приемлемом для 
1 Отчет венгерского консула в Кливленде, составленный для посольства Венгрии в США 
1 августа 1930 г. // MNL OL. F. K 64. 38. cs. 10. t.
2 Казак О. Г. Мадьяронская русинская эмиграция в Северной Америке и ее попытки 
легитимизации венгерского господства в Подкарпатской Руси // Непризнанные 
государства: методологические, политические и правовые аспекты: сборник материалов 
Всероссийской научной конференции, Самара, 28 октября 2016 г. Отв. ред. А. Н. 
Сквозников. Самара, 2016. С. 34–40.
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русофилов ключе. Последние годы жизни А. Геровский выступал 
на страницах американского журнала «Свободное слово Карпат-
ской Руси» с резкой критикой национальной политики СССР в 
Закарпатье1. 

Казак О. Г. Мадьяронская русинская эмиграция в Северной 
Америке и ее попытки легитимизации венгерского господства в 
Подкарпатской Руси // Непризнанные государства: методологи-
ческие, политические и правовые аспекты: сборник материалов 
Всероссийской научной конференции, Самара, 28 октября 2016 г. 
Отв. ред. А. Н. Сквозников. Самара, 2016. С. 34–40.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются попытки русофильского дея-

теля, сторонника распространения православия среди восточно-
славянского населения бывшей монархии Габсбургов А. Геровского 
укрепить свой авторитет в среде иммигрантов из Закарпатья (Под-
карпатской Руси) в США. Основой источниковой базы работы ста-
ли документы венгерского консульства в Кливленде и посольства в 
Вашингтоне (США), отложившиеся в фондах Венгерского нацио-
нального архива. В статье прослеживаются контакты А. Геровского 
с лидерами мадьяронского крыла американских русинов, анали-
зируются причины их недоверия к русофильскому деятелю. 

Ключевые слова: диаспора, идентичность, мадьяронство, 
русофильство, православная конфессия.

РЕЗЮМЕ
ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСІЯ ГЕРОВСЬКОГО В ПОЧАТКОВИЙ 

ПЕРІОД ПЕРЕБУВАННЯ У США (ЗА МАТЕРІАЛАМИ 
УГОРСЬКИХ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ОРГАНІВ)
У статті розглядаються спроби русофільського діяча, 

прихильника поширення православ’я серед східнослов’янського 
населення колишньої монархії Габсбургів О. Геровського змі-
цнити свій авторитет в середовищі іммігрантів із Закарпаття 
(Підкарпатської Русі) в США. Основою джерельної бази роботи 
стали документи угорського консульства в Клівленді і посольства 
у Вашингтоні (США), що відклалися в фондах Угорського націо-
нального архіву. У статті простежуються контакти О. Геровського 
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з лідерами мадьяронского крила американських русинів, аналі-
зуються причини їх недовіри до русофільські діячеві.

Ключові слова: діаспора, ідентичність, мадьяронство, русо-
фільство, православна конфесія.

SUMMARY
THE ACTIVITIES OF ALEXEI GEROVSKY IN THE INITIAL 

PERIOD OF HIS STAY IN THE UNITED STATES (BASED ON 
THE HUNGARIAN FOREIGN POLICY MATERIALS)

The article discusses the attempts of A. Gerovsky, the Russophile 
figure and supporter of the spread of Orthodoxy among the Eastern 
Slavic population of the former Habsburg monarchy, to strengthen 
his authority among immigrants from Zakarpattia (Subcarpathian 
Rus) in the United States. The source base of the research is the 
documents of the Hungarian consulate in Cleveland and the embassy 
in Washington (USA), deposited in the funds of the Hungarian 
National Archive. The article traces the contacts of A. Gerovsky with 
the leaders of the Magyaron wing of American Rusyns, analyzes the 
reasons for their distrust to the Russophile leader.

Keywords: diaspora, identity, Magyaronism, Russophilism, 
Orthodox denomination.
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УДК 94(471.06/94(471.083

АРХІМАНДРИТ МАНАСІЯ (МАКСИМОВИЧ) 
ЯК ЦЕРКОВНИЙ ДІЯЧ, ПЕДАГОГ ТА БОГОСЛОВ

Каменчук Іван,
магістр богослов’я,  магістрант ДВНЗ «УжНУ», Ужгород

Відомості про життєвий шлях українського церковного і 
культурно-просвітницького діяча XVIII століття, архімандрита 
Манасії (Максимовича) дуже нечисленні, факти про його життя 
доводиться збирати фрагментарно, але все таки на підставі 
деяких даних можна сказати про те, «що це був один з видатних 
вчених мужів свого часу»1. 

Архімандрит Манасія (Максимович), в миру Михайло 
Максимович, народився недалеко від Миргорода в м. Сорочинець 
(нинішня - Полтавська область України)2. В історичній науці точ-
ний рік його народження невідомий, немає також інформації 
про його шкільний період життя. Він стає відомим будучи вже 
студентом Києво-Могилянської академії, в числі сорока дев‘яти 
учнів. Освіту Михайло Максимович здобув у Києво-Могилянсь-
кій Академії близько 1730-1741 років. Після закінчення академії 
Михайло Максимович продовжив навчання в «заграничных ака-
демиях»3, на жаль, не збереглося інформації про точні місця нав-
чання. Михайло Максимович активно студіював теологію та філо-
софію, а також приділив особливу увагу вивченню іноземних мов.

Після повернення з-за кордону Михайло Максимович 
повертається до Києва, де з 1745-1748 рр. викладав в Києво - 
Могилянській академії німецьку, єврейську і давньогрецьку мови. 
У 1749 році Михайло Максимович, будучи ще в складі викладачів, 
1 ИР НБУВ Ф.304. Дис. 1999. Домидов С. Ректор Киевской Академии Архимандрит 
Мнассия Максимович. Курс. соч. К., 1908. С. 23.
2 Вишневский Д. Киевская Академия в первой половине XVIII в. К., 1903. С. 273.
3 Мухин Н.Ф. Киево-Братский училищный монастырь. Исторический очерк. К., 1893. С. 173.
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прийняв чернечий постриг у Києво-Софіївському монастирі1 і, в 
цьому ж році, був висвячений на диякона і зведений в сан архі-
диякона при Київському митрополиті Тимофії (Щербацькому)2.

У період викладацької діяльності та служіння при Київському 
митрополиті, як вчена людина брав участь у виправленні Четьї-
Міней святителя Димитрія Ростовського3. В цей же час на архі-
диякона Манасію (Максимовича) покладається новий послух в 
управлінні і веденні справами Академічної бібліотеки.

В той період у Київській Академії був звичай висилати своїх 
вчених в Московську Академію, де вони найчастіше займали 
професорські кафедри або посаду префекта. Оскільки, архідиякон 
Манасія (Максимович) був одним із вчених викладачів Академії, 
то не міг залишитися непоміченим керівництвом Академії, тому 
27 жовтня 1754 року Святіший Синод відправив указ Київському 
митрополиту Тимофію (Щербацькому) з вимогою відправити у 
Московську Академію архідиякона Манасію (Максимовича) для 
того, щоб він обійняв посаду префекта4.

Усі вищезгадані послухи, що лежали на плечах архідиякона 
Манасії (Максимовича), слугували причиною того, що він не зміг 
виїхати в Москву. Зрештою, архідиякон Манасія (Максимович) не по-
кинув меж міста Києва, за що Святійшим Синодом було зроблено 
зау важення Київському митрополиту Тимофію (Щербацкому)5.

Саме у цей період часу особливо проявився талант, велика 
вченість і наукова діяльність архідиякона Манасії (Максимовича), 
результатом чого стала його літературна спадщина: проповіді, 
перекази з латинської та його твори.  1 вересня 1755 року 

1 Серебренникова В. Киевская Академия с половины XVIII века до преобразования ее в 
1819 году. К., 1897. С. 13.
2 Митрополит Тимофей (Щербацкий) (1698-1767), в миру Тихон Иванович Щербацкий. Родился 
в 1698г. в Триполье. В 1737г. закончил Киевскую Духовную академию, принял монашество. В 
этом же году возведен в сан игумена и поставлен настоятелем Мгарско Спасо-Преображенского 
монастыря. С 1739г. архимандрит, настоятель Златоверхого Михайловского монастыря. С 
1740г. настоятель Киево-Печерской лавры. В 1748г. хиротонисан в митрополита Киевского.
3 ИР НБУВ Ф.304. Дис. 1999. Домидов С. Курсовое сочинение. Ректор Киевской Академии 
Архимандрит Мнассия Максимович. К., 1908. С. 35.
4 Там же.  С. 137-138.
5 Акты и документы, относящиеся к истории Киевской Академии. Отделение II (1721-
1795). Под редакцией Петрова И. Н.  Т. II. К., 1904.  С. 142.
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архідиякона Манасію (Максимовича) було висвячено в сан 
ієромонаха. 8 вересня того ж року ієромонах Манасія зведений 
в сан ігумена. 25 вересня 1755 ігумен Манасія зведений в 
сан архімандрита. 20 серпня 1755 р архімандрит Манасія 
(Максимович) став ректором Києво-Могилянської Академії.

Свою історію ця відома академія бере з Києво-братської 
школи, заснованої в 1615 році, саме цей навчальний заклад став 
фундаментом для майбутньої академії. Всі ми знаємо з історії, що 
великий внесок для братської школи зробила українська меценатка 
з Луцька Галшка Гулевичівна, подарувавши їм свій будинок в Києві.

Школа жила своїм життям і розвивалась цьому слугувало: 
«...объединение в сентябре 1632-го года Киевской братской школы 
с Лаврской школою, именно тогда появилась Киево-Братская 
коллегия, управлять которой стал митрополит Петр Могила. 
Именно Петр Могила приложил всех усилий для развития 
Киево-Братской коллегии, он направил систему образования на 
западный манер и уделил большое внимание изучению языков, 
что давало студентам огромные возможности знакомиться с 
иностранными достижениями культуры и науки»1. Колегія ста-
ла зватися Киево-Могилянської2, в честь свого першого керівника 
та піклувальника. Важливою ознакою колегії була доступність 
освіти для всіх верств населення.

У 1668 р. колегії було надано статус вищої школи відповідно 
до Гадяцького трактату, який був підписаний гетьманом Іваном 
Виговським. Цей статус був також підтверджений царською 
грамотою 1701р. Академія в цей час отримала велику славу не 
тільки в Києві, а й за його межами: «здесь учились студенты 
из разнообразных стран и уголков Европы – русские, болгары, 
греки, черногорцы, боснийцы, молдаване и валахи, итальянцы и 
многие другие. Кроме того, вся духовная элита Украины также 
стремилась получить образование тут»3. 

1 Бурега В.В. Киево – Могилянская академия. // Православная Энциклопедия. Том XXXII. 
М. 2013. С.700
2 Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники: Опыт исторического 
исследования в 2 т. Т.1. 1883. С. 423.
3 Бурега В.В. Киево – Могилянская академия. // Православная Энциклопедия. Том XXXII. 
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Архімандрит Манасія (Максимович) очолив Києво-Моги-
лянську Академію в тому історичному часовому відрізку, коли 
Академія переживала епоху свого розквіту і розвитку, як з боку 
свого внутрішнього, так і зовнішнього просвітницького впливу, 
а саме протягом перших шестидесяти років XVIII століття.1 
Академія в ці роки вважалася надзвичайно престижним нав-
чальним закладом в усій Російській імперії. Її авторитет по-
ширився і серед православних народів на Балканах, позаяк 
кількість абітурієнтів була набагато більшою порівняно з 
минулими роками.2 Вишневський Д.А. в своїй праці давав такий 
відгук про академію в той час: «наше (сравнительно ограниченное) 
изучение внутреннего строя жизни Киевской Академии привело 
нас к убеждению, что в первой половине 18 столетия Киевская 
Академия оставалась неизменно верною своей исторической 
задаче – отвлекать православное юношество от обучения в 
латино-польских учебных заведениях».3

Повний курс навчання в Києво-Могилянській Академії 
у той період часу становив 12 років. Проходження навчання 
поотягом 12-ти років поділялося на 8 шкіл: в фарі або аналогії 
вивчали граматику слов’янської, польської і частково латинської 
мов впродовж року. Наступні три класи: «инфиме, грамматике 
и синтаксеме (по году) – совершенствовались в умении писать 
по-латыни, в пиитике, или поэтике (1 год), учились составлять 
поэтические произведения разного жанра, в риторике (1 
год) обучались искусству красноречия, в философии (2 года) 
штудировали логику, физику, метафизику, иногда – этику».4 
Богословський курс (спочатку 4-х річний, з 1775 - 2-х річний, 
з 1798 - 3-х річний), крім власне богословських наук, включав 
предмети, необхідні для здійснення церковного служіння. У 6-ти 

М. 2013. С.700
1 Титов Федор, прот., проф. Имперператорская Киевская Духовная Академия 1615 – 
1915гг. Киев. 2003. С. 161.
2 Бурега В.В. Киевская Духовная Академия: Очерк истории. К., 2013. С. 22.
3Вишневский Д.А. Общее направление образования в Киевской Академии в первой 
половине XVIII столетия. К. 2013. С. 173.
4 Бурега В.В. Киево – Могилянская академия. // Православная Энциклопедия. Том XXXII. 
М. 2013. С. 703.
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нижчих класах вивчалися катехізис, арифметика і, ймовірно, 
геометрія.

Ректором архімандрит Манасія (Максимович) був в період 
з 20 серпня 1755р. по 2 червня 1758 р. (дата його смерті). Його 
попередником був знаменитий архієпископ Георгій (Кониський), 
який славився тим, що перший в Києві виклав богослов’я в 
систематичному порядку і, по відкликанню митрополита Макарія 
(Булгакова): «бесспорно превзошел всех предшественников 
своих и преемников»1. Йому довелося залишити посаду ректо-
ра Київської академії, з причини того, що він був зведений в сан 
єпископа на Могилевську кафедру « ...ректор Георгий в Белорус-
скую епархию во епископа определен, которого за силу Ея Им-
ператорского Величества из Святейшего Правительствующего 
Синода сего 1755-го года июля 26 дня нами полученного указа, по 
хиротонии, в Киеве нами учиненной, в показанную Белорусскую 
епархию в скором времени отправить должно, на место же его 
хотя пречестный кафедры нашей архидиакон Маннасии в Кие-
во-братский училищный монастырь в ректора…»2.

Важко сказати, який був стан академії при святому Георгію 
Кониському, але можна дещо сказати про його діяльність, 
яка добре відзначилась на стані академії в науковому плані. В 
діяльності святого Георгія (Кониського) в Києво-Могилянській 
Академії (1745-1755), перш за все, звертає на себе увагу масштаб 
особистості святителя і його науковий талант. Скрізь, де йому 
довелося потрудитися - в області науки красномовства, філософії 
та богослов’ї - він був новатор та інтерпретатор у викладанні 
цих предметів. Крім цього, свт. Георгій (Кониський) вніс дуже 
багато нового і сучасного йому в саму сутність дисциплін, які 
він викладав. На цей бік наукового таланту святителя звертає 
увагу митрополит Макарій (Булгаков), з подивом і захопленням 
відзначаючи: «что за ум, что за познания во всех тогдашних 
науках, что за способности, что за ревность к своей профессорской 

1 Макарий (Булгаков), митр. История Киевской академии. СПб. 1843. С. 143.
2 Акты и документы, относящиеся к истории Киевской Академии. Отделение II (1721-
1795). Под редакцией И. Н. Петрова Т. II. К. 1904.  С. 168.
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деятельности были у Георгия Конисского, это ясно показывают 
оставленные им философская и богословская системы, которыми, 
бесспорно, превзошел он всех предшественников своих и 
преемников: так они обработаны, так полны ученых сведений»1. 
Те саме говорять дослідники і про адміністративну діяльність свт. 
Георгия (Конисского): «В начале как префект, а затем как мудрый 
ректор Киевской Академии, он довел ее до высшей степени про-
цветания и славы»2.

Його приймачем і стає архідиякон Манасія (Максимович). 
Хоча в той час ректори призначалися митрополитом з обрання 
професорського складу: «Ректор Академии (совмещающий с 
сею должностию и настоятельство в киево-братском монастыре) 
был выборный. В выборах его участвовали не одни профессора 
Академии, но и все ученое духовенство города Киева (члены 
«консисториума», настоятели киевских монастырей)»3, але для 
архідиякона Манасія (Максимовича) було зроблено виняток згід-
но з обставинами того часу. Він був призначений самим митропо-
литом Тимофієм (Щербацьким) 16 серпня 1755 р. без згоди Ака-
демічного професорського складу4.  Митрополит мав на це повне 
право, оскільки, вважався головним керівником Академії, тому 
вона, звичайно, мала назву «Академія Його Преосвященства»5.

У той час ректори Київської Академії носили звання 
професора богослов’я і були настоятелями Києво-братського 
монастиря. З благословення митрополита Тимофія (Щербаць-
кого), архімандрит Манасія повинен викладати богослов’я в 
Києво-Могилянській Академії. Дуже важливим для нас є лист 
колишнього вихованця Києво-Могилянської академії Афанасія6 
1 Аскоченский В. Киев с его древнейшим училищем Академиею. Ч. II. К., 1856. С. 162-163.
2 Ливотов Е. Георгий Конисский, архиепископ Белорусский // Полный православный 
богословский энциклопедический словарь (Изд. П. П. Сойкина). Т. І. М., 1992 (репринт изда-
ния – СПб., 1900). С. 631.
3 Голубев С.Т. Киевская Академия  в конце  XVII  и начале  XVIII столетия. К. 2010. С. 319.
4 Титов Ф., прот., проф. Императорская Киевская Духовная Академия 1615 – 1915 гг. Киев. 
2003. С. 180.
5 Вишневский Д. Киевская Академия в первой половине XVIII в. К., 1908. С. 12.
6 Кононко Е. Н. Словарь русского языка 18 века. Лобысевич Афанасий Кириллович. [Электрон-
ный ресурс] / URL:https://russian_xviii_centure.academic.ru/488/%D0%9B%D0%BE%D0%B1-
%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0
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Лобисевича1, який він написав 30 вересня 1794р. архієпископу Ге-
оргію (Кониському). У цьому листі він згадує про роки навчання 
в Київській Академії при архімандриті Манасії в період з 1747р 
по 1752 р. Разом з цією, здавалося б, не важливою інформацією 
для нас є важливим  Його спогад про викладачів: «… Щербацкий, 
отменный талант в изъяснении правил греческого языка имев-
ший, - Нащинский, переводы и поэзию российскую ведший, - 
Максимович, красота ипостаси и гласа человеческого, муж двух 
светов и великой учености…»2. З цього листа ми дізнаємося, що 
Михайло Максимович є викладачем Київської академії, і те, що 
Він був вченим і шанованою людиною.

 Щодо системи викладання, то в цьому плані нам буде цікавий 
шкільний проєкт ректора Манасія (Максимовича). Ще будучи 
членом духовної Консисторії, архідиякон Манасія (Максимович) 
18 листопада 1751 р. надав митрополиту Тимофію (Щербацькому) 
свій проєкт.3  У ньому йшлось про впорядкування та регламентацію 
викладання в нижчих шести класах Київської Академії, там 
архідиякон Манасія (Максимович) не вказав ніяких нових предметів, 
а тільки просив за спільною згодою викладачів, щоб викладання 
в перших шести класах було строго визначеним і послідовним.

Також для гідного приготування кандидатів для священ-
ства архідиякон Манасія (Максимович) просив ввести в нижчих 
чотирьох класах викладання катехизису, в пиітиці і риториці - 
тлумачення Євангелія стосовно катехізису, а в філософії і бого-
слов’ї - правила в складанні проповідей і обов’язкове відвідуван-
ня шкільних диспутів. Розглянувши ці дві пропозиції, академічна 
корпорація, згідно з пропозицією митрополита Тимофія (Щер-
бацького), виробила інструкцію щодо викладання в перших ше-
сти класах Академії, яка в загальних рисах збігалася з проєктом 

%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B-
B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#sel=
1 Афанасий Кириллович Лобысевич (ок. 1732 – 1824) – писатель, переводчик. С 1747-
1752гг. учился в КДА; с 1754-1760 учился  в Академическом университете; с 1760 – 
переводчик при Академии наук.
2 Акты и документы, относящиеся к истории Киевской Академии. Отделение II (1721-
1795). Под редакцией Петрова И. Н. Петрова Т. I. Ч.1. К., 1904. С. 385.
3 Там же. С. XV.
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архідиякона Манасії (Максимовича). І, тим не менш, в рішенні 
академічної корпорації нічого не сказано про вивчення катехізи-
су, про тлумачення священного писання, про складання пропові-
дей і диспутів. Цю інструкцію стверджував митрополит Тимо-
фій, і ті пункти, які були опущені корпорацією, Він попросив їх 
внести і зробити обов’язковими.1  

При ректорі Манасії (Максимовича) , згідно з вимогами ду-
ховного регламенту, для чотирьох граматичних класів Академії 
(аналогії, інфима, граматиці і синтаксеми) були закуплені кращі 
друковані підручники для вивчення класичної римської літерату-
ри і частково християнської.

Щодо академії, то він ніколи не шкодував своїх сил, її потре-
би завжди привертали його увагу і сили. Архімандрит Манасія 
(Максимович) ще до того, як став ректором Києво-Могилянської 
Академії, дбав не тільки про навчальний процес, як це було ви-
щесказано, але і всіма силами намагався допомогти монастирю, 
як до свого ректорства, так і під час нього. Можливо, архімандрит 
Манасія (Максимович) не догодив викладацькому складу (тому 
як скоротив їхні доходи), але в той же час: «не щадил средств на 
содержание Братского монастыря и самой Академии, которою 
он дорожил и которую очень любил»2. 

Досягнення  архімандрита Манасії (Максимовича) було вид-
но не тільки по реконструкції Академії, але і по тому, що 21 серп-
ня 1756р. архімандрит Манасія (Максимович) просить дозволу у 
митрополита Тимофія (Щербацького) на закладення і будівни-
цтво церкви в честь Живоначальної Трійці в селі Сретовка. Спра-
ва в тому, що село Сретовка належало Братському монастирю і, 
позаяк в цьому селі не було свого храму, а найближча від нього 
церква перебувала на відстані десяти кілометрів в селі Стайках, 
то в такому випадку парафіянам не завжди виходило відвідувати 
богослужіння. Багато з парафіян, які були на межі смерті, були 
позбавлені можливості Сповіді та Причастя, і взагалі будь-якої 
1 Акты и документы, относящиеся к истории Киевской Академии. Отделение II (1721-
1795). Под редакцией Петрова И. Н. Петрова Т. II. К. 1904. С. XVI.
2 ИР НБУВ Ф.304. Дис. 1999.  Домидов С. Ректор Киевской Академии Архимандрит 
Манассия Максимович. Курс. соч. К. 1908. С. 47.



Н
А

У
К

О
В

І 
ЗА

П
И

С
К

И
 Б

ІН
Д

Ц
 №

6,
 2

01
9

140

участі в Таїнствах. Таким чином, архімандрит Манасія (Макси-
мович) домігся здійснення цієї доброї справи, і за указом митро-
полита Тимофія (Щербацького) від 5 листопада 1756 року дозво-
лилося закладення і будівництво цього храму. Раніше, а саме 21 
липня 1756 року, митрополит Тимофій (Щербацький) дозволив 
будівництво церкви на хуторі Боровому, яка також належала 
Братському монастирю1.

 Ще одним великим досягненням архімандрита Манасії 
(Максимовича) є те, що вже після його смерті, а саме 1759 р. Зи-
мовий плац був переданий  монастирю Київським магістратом, 
не дивлячись на заборону 1728 року монастирям набувати неру-
хомі майна.

Помер архімандрит Манасії (Максимовича) 2 липня в 
братському монастирі при виконанні своїх обов’язків. Є список 
керівників та професорів Київської Академії, який був складе-
ний в 1760 р. В ньому описується смерть і поховання ректора 
Манасії (Максимовича). Цей документ говорить нам, що архі-
мандрит Манасія (Максимович) закінчив своє викладання в трав-
ні 1758 року, бо сильно захворів на внутрішню горячку, внаслідок 
чого архімандрит Манасія (Максимович) помер о третій годині 
ночі 2 червня 1758 р.

З вищезгаданого ми бачимо, що архімандрит Манасія (Мак-
симович) заявив про себе як про освічену і вчену людину, яка здат-
на бачити і вирішувати проблеми, що стосуються не тільки нау-
кового ладу, а взагалі всіх аспектів життя академії. Його науковий 
проєкт був першим поштовхом до переосмислення викладання 
в академії, тим самим вирішуючи багато недоліків академічного 
викладання в XVIII столітті і подальшого його розвитку, заразом 
даючи посібник майбутнім поколінням у розвитку академічної 
освіти. Все це дає нам можливість говорити про архимандрита 
Манасія, як про першого реформатора наукового ладу академії 
і взагалі, як про великого вченого XVIII століття з числа ректорів 
Київської Духовної Академії.

1 Акты и документы, относящиеся к истории Киевской Академии. Отделение II (1721-
1795). Под редакцией Петрова И. Н. Петрова Т. II. К. 1904. С. 195-196.
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РЕЗЮМЕ
Актуальність даної сттаті полягає в дослідженні життєвого 

шляху культурно - просвітницького діяча XVIII століття, колиш-
нього ректора Києво-Могилянської академії та архімандрита 
Києво-братського монастиря архімандрита Манасії (Максимо-
вича). Уродженець Полтавської області Михайло Максимович, 
майбутній архімандрит Манасія, закінчив Київську Духовну 
Академію. У 1745-1749 рр. був викладачем німецької, грецької 
та єврейської мов в Києво-Могилянській академії. З 1750 року 
префект Київської Духовної Академії. У 1755 році став ректором 
і професором піїтики, а з 1755-1758 роки обіймав посаду наміс-
ника і архімандрита Києво-братського монастиря. Архімандрит 
Манасія (Максимович) відомий як перекладач і автор ряду про-
повідницьких і богословських творів. Наукова новизна даного 
дослідження дає повноцінну оцінку біографії ректора Києво-Мо-
гилянської академії та архімандрита Печерського монастиря Ма-
насії (Максимовича), використовуючи архівні дані і літературні 
праці пов’язані з його ім’ям. Застосування дослідження полягає 
в можливому подальшому використанні даної роботи, опрацьо-
ваних архівних матеріалів і історіографії про життя і діяльності 
архімандрита Манасії (Максимовича), його літературної і куль-
турно-просвітницької діяльності, а так само вкладу в справу ду-
ховного освіти в історії Києво-Могилянської Академії. Результа-
ти даного дослідження можуть бути використані для публікації 
в наукових, церковно-історичних періодичних виданнях, а це так 
само має важливий внесок в історію Київської духовної академії.

Ключові слова: академія, монастир, архідіакон, архіман-
дрит, Манасія (Максимович), богослов, Церква.

SUMMARY
ARCHIMANDRITE MANASIA (MAXIMOVIC) 

AS A CHURCH ACTOR, EDUCATOR AND THEOLOGIST
The relevance of this article is to study the life path of a cultural 

and educational figure of the XVIII century, the former rector of the 
Kyiv-Mohyla Academy and the Archimandrite of the Kiev-Fraternal 
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Monastery of Archimandrite Manassei (Maximovich). Mikhail 
Maximovich was born in region of Poltava, graduated from the Kiev 
Theological Academy and in his future became an archimandrite 
of Manasseh. In 1745-1749 he was a teacher of German, Greek and 
Hebrew languages   at the Kyiv-Mohyla Academy. From 1750 he was 
the prefect of the Kiev Theological Academy. In 1755 he became the 
rector and professor of pyotics, and from 1755-1758 held the position 
of governor and archimandrite of the Kiev-fraternal monastery. 
Archimandrite Manassei (Maximovich) is known as a translator and 
author of several preaching and theological works. The scientific 
relevance and novelty of this study gives a complete assessment of 
the biography of the rector of the Kyiv-Mohyla Academy and the 
archimandrite of the Monastery of Manasse (Maximovich). By creation 
of this work were used the archival data and literary works related to 
his name. The future application of this study is possible in further 
works, due to the fact, that it consists of the worked archival materials 
and historiography about the life and activities of Archimandrite 
Manas (Maximovich), his literary and cultural-educational activities, 
as well as the contribution to the cause of spiritual education in the 
history of  Kyiv-Mohyla. The results of this study can be used for 
publication in scholarly, ecclesiastical-historical periodicals and this 
also makes an important contribution to the history of the Kyiv 
Theological Academy.

Keywords: academy, monastery, archdeacon, archimandrite, 
Manas (Maximovich), theologian, Church.
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УДК 27-788:930.85

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЗАКАРАПАТЬЯ И 
СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВА МОНАСТЫРЯ НА АФОНЕ

Алексий (Корсак),
иеромонах, собрат Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря, 

Афон, Греция.

Ваше Высокопреосвященство, всечестные пастыри, уважаемые 
организаторы и участники конференции, братья и сестры, сер дечно 
приветствую вас от имени русского Пантелеимонова монастыря на 
Афоне, насельником и подвижником которого являлся приснопо-
минаемый иеромонах Аввакум (Вакаров), к юбилею которого при-
урочено это научное мероприятие.

Рассмотрение жизненного пути и вклада в духовное наследие 
Афона иеромонаха Аввакума Вакарова) – выходит за рамки осмыс-
ления значимости одной конкретной личности, как бы весома она 
ни была с духовной и исторической точек зрения. Ведь такие лич-
ности, как иеромонах Аввакум (Вакаров), схиархимандрит Гавриил 
(Легач), иеросхимонах Серафим (Текза), схиархидиакон Давид (Чу-
бера) – это целая эпоха, историческая веха в судьбе одной из обите-
лей Афона – Свято-Пантелеимонова монастыря.

Карпатская Русь связана очень тесными духовными узами со 
Святой Горой Афон и в частности с Русским Свято-Пантелеимоновым 
монастырем, который я имею честь и послушание здесь представлять. 
Ведь именно Пантелеимонов монастырь стоит у истоков возрождения 
православной веры и монашества в Закарпатье. Но, с другой стороны, 
и Карпатский край оказал неоценимую помощь обители, пополнив 
ее новыми насельниками и избавив таким образом от совершенного 
запустения и опустошения. В 20-х годах XX века 22 молодых инока из 
Карпатской и Пряшевской Руси прибыли в Пантелеимонову обитель. 
Именно этим подвижникам  посвящен наш доклад. 
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Трудно представить, что было бы с Русским монастырем, не 
будь этого молодого пополнения! Но говоря о них, невозмож-
но обойти стороной преподобного Алексия Карпато-Русского 
– апостола Карпатского края, возродителя православного мона-
шества, вдохновившего многих иноков отправиться в Удел Пре-
святой Богородицы для несения иноческого креста и молитвы за 
Родную землю и соотечественников.

В 1908 году Игумен Свято-Пантелеимонова монастыря на 
Афоне архимандрит Мисаил (Сапегин) совершил чин при -
соединения к православии Александра Ивановича Каба люка. 
Отец Мисаил благословил будущего отца Алексия на миссионер-
ские труды иконой Пресвятой Богородицы, на обратной стороне 
которой было написано: «...Сия святая Икона Пресвятой Богоро-
дицы... даруется... сыну нашему, рабу Божию Александру Каба-
люку... во благословение ему от Святой Горы Афонской – земно-
го удела Царицы Небесной и нашей священной обители во имя 
святого и славного великомученика и целителя Пантелеимона, в 
благодатную ему помощь...». Спустя два года по благословению 
отца Игумена Мисаила Александр Иванович принял монаше-
ский постриг в Яблочинском Свято-Онуфриевском монастыре на 
Холмщине. В том же году он быль рукоположен в иеромонаха и 
во второй раз посетил Афон. Игумен Мисаил радушно принял 
его, и  добился разрешения у прота Святой Горы на служение ие-
ромонаха Алексея во всех обителях Афона. В 1911 году преподоб-
ный Алексей быль зачислен архимандритом Мисаилом в число 
братии обители.

В результате миссионерских трудов преподобного Алексия к 
1912 году вернулись в православие около 35 тысяч бывших униатов

Преподобный Алексий Карпаторусский положил начало 
возрождению православного монашества в родном крае, пер-
вообразом для которого стало монашество Святой Горы Афон. 
Его последователями, принявшими постриг на Святой Горе, 
была создана целая сеть монастырей по благословению игумена 
Афонского Пантелеимонова монастыря, благодаря чему Закар-
патье именуется Малым Афоном.



Н
А

У
К

О
В

І 
ЗА

П
И

С
К

И
 Б

ІН
Д

Ц
 №

6,
 2

01
9

146

Десятки вдохновленных им молодых людей направились для 
подвижнической жизни и восприятия монашеского опыта на Свя-
тую Гору Афон. 22 из них прибыли в Пантелеимонов монастырь.

В числе пополнивших братию Свято-Пантелеимоновского 
монастыря были: прибывший в 1923 г. иеродиакон Давид (Чубе-
ра), который знал восемь языков, в том числе греческий, и после 
Второй мировой войны в течение многих лет был антипросопом 
(представителем) Свято-Пантелеимонова монастыря при Свя-
щенном Киноте, а также исполнял послушание эконома; приня-
тый в братию в июне 1924 г. схиархимандрит Гавриил (Легач), с 
1965 г. исполнял обязанности наместником Игумена, а в 1971 – 
был избран Игуменом обители; приехавший в августе 1925 г. ие-
росхимонах Серафим (Текза), исполнял послушание письмонос-
ца, заведовал монастырской аптекой, больницей и гостиницей; 
прибывший в августе 1926 г. схимонах Иоанн (Попович), около 20 
лет заведовал пасекой в метохе Крумица; прибывший в обитель 
в августе 1926 года иеромонах Аввакум (Вакаров), 13 лет, поми-
мо других трудов и работ, добросовестно нес послушание анти-
просопа Пантелеимонова монастыря при Священном Киноте, 
поскольку превосходно владел греческим языком и был наделен 
дипломатическими способностями, необходимыми для этого 
послушания; принятый в братию 20 октября 1926 г. иеросхиди-
акон Андрей (Чулей), с февраля 1943 г. несколько десятилетий 
заведовавший ризницей. 

Это было последнее пополнение Пантелеимонова монас-
тыря после революций 1917 года.

Об этой группе карпатских иноков упоминает монах Васи-
лий (Кривошеин)1 в своем письме к матери Елене Геннадиевне Кри-
вошеиной от 17/30 1932 года: «В нашем монастыре живет око ло 20 
монах из Карпатской Руси. Они бывшие униаты, много пострадав-
шие за Православие и непризнание унии. Все они срав нительно 
молодые люди (26–40 лет), из крестьян, очень ревностные пра-
вославные и хорошие монахи. К нам они поступили в 1922–28 гг.»2.

1 Будущий архиепископ Бельгийский.
2 Архиепископ Василий (Кривошеин). Спасенный Богом. Воспоминания, письма. СПб., 
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Отец Василий, будущий архиепископ Бельгийский, сетует в 
своем письме о численном оскудении монастыря в результате ес-
тественной убыли, то есть смертности. Так в 1932 году, по его сло-
вам, преставилось 20 человек, а всего в монастыре осталось 380, 
из 2000 монахов, числившихся в 1912 году. Из эмиграции в мона-
стырь поступало сравнительно мало послушников, так что попол-
нение из Карпатской Руси было значительным и своевременным. 

Очень важным отец Василий (Кривошеин) считал духов-
ное окормление вновь прибывших иноков, чтобы они умели не 
только нести внешние тяготы монашеской жизни, но и получа-
ли навык вести правильно духовную брань, а также искусство не-
престанно поддерживать «божественное желание» и извлекать 
духовную пользу из обычного хода повседневной монастырской 
жизни1.

Несмотря на естественную убыль в старой братии, в мона-
стыре, по словам отца Василия, оставались старцы большой ду-
ховной жизни, от богатого опыта которых можно было научить-
ся как внешнему, так и внутреннему деланию. В их числе монах 
Василий упоминает прежде всего преподобного Силуана Афон-
ского, у которого окормлялся и сам он. 

И действительно, вновь прибывшие иноки потянулись к этому 
простому подвижнику, в то время уже стяжавшему большой опыт 
духовной жизни и благодать рассуждения. Сам преподобный Силу-
ан в одном из своих писем2 упоминает  об этих молодых мо нахах: «У 
нас Карпатские добре преуспевают и хорошо живут. Я за них много Бога 
благодарю, что Он нам их прислал славословить Господа.  И когда они ко 
мне соберутся я им и говорю: как вас любит Господь и привел на Святую 
Гору, где все дороги протоптаны молитвами святых и как любит Свя-
той Афон Божия Матерь. Они только сидят и улыбаются и на душе 
у них радостно и видно – благодать их Божия утешает…»3. Из приве-

2007. С. 208–212.
1 Там же.
2 Письмо «отцу Серафиму», от 16 апреля 1934 года. Скорее всего адресовано иеромонаху 
Серафиму (Иванову). Писал письма в Свято-Пантелеимонов монастырь в 1933-1940 
годах (АРПМА. Док. No 3036). 
3 АРПМА. Док. 178. С. 1-3.
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денного отрывка очевидно, что встречи и беседы вновь прибывшей 
братии со старцем имели не эпизодический, но регулярный харак-
тер. Эти духовные беседы продолжались неизменно много лет, по-
скольку все «Карпатские», как их называет преподобный Силуан, 
прибыли в монастырь в 20-х годах, а письмо, из которого взяты эти 
слова, дотировано 1934 годом. Таким образом, мы без сомнения мо-
жем констатировать факт, что все карпатские братия находились в 
духовном окормлении у преподобного старца Силуана Афонского. 

Кроме того, в данном письме, адресованному иеромонаху 
Серафиму (Иванову), преподобный Силуан описывает прощание 
с иеромонахом Кассианом (Корепановым). Отец Серафим, при-
нявший постриг в Пантелеимоновом монастыре, был насель ником, 
а затем настоятелем монастыря города Владимирово в Карпатах1. 
Старец Силуан так и пишет в письме: «Ныне вечером расстались мы 
со отцом Кассианом, он поехал к Вам»2. Как известно, иеромонах Кас-
сиан в 1936 году епископом Мукачевско-Пряшевским Дамаскином 
был назначен духовником Липчанского Рождества Богородицы 
женского монастыря, основанным иеромонахом Пантелеимоном – 
братом преподобного Иова (Кундри). Это дает нам основание пред-
полагать наличие духовной переписки старца Силуана с некоторы-
ми иноками Карпатских монастырей. 

Это же письмо содержит трогательные и глубоко мистические 
рассуждения старца о священническом сане, созвучные его словам 
из известного сборника поучений преподобного Силуана: «Вы иеро-
монахи служите в духе святом. О, дай Господи нам видеть эту тайну 
– милость Божию. О, батюшка, отец Серафим поговорил бы я с вами 
хотя бы одну ночь. Как нас любит Господь и мы этого не разумеем по 
гордости и не любим брата своего, которого Господь любит как детей 
своих. Как и сказал Господь ученикам «дети еда что снедно имати»3. 

В этом же удивительном письме старец Силуан, ненавязчи-
во поучая своего духовного друга, упоминает очень важное и тон-
кое наблюдение, взятое вероятно из личного духовного опыта: 

1 Русский Афон XIX-XX веков. Т. 2. Монахологий РПМ. Святая Гора Афон. 2013. С. 10
2 АРПМА. Док. 178. Там же.
3 Там же.
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«Кто наказывает по любви Божией – у того ошибок не бывает, а кто 
по справедливости – у того ошибки бывают»1.

Завершает свое письмо преподобный словами о любви и сми-
рении, которые всегда были очень близки его сердцу и проходят 
главной темой во всех поучениях: «За все – слава Господу и Его мило-
сердию к нам. Много Господь любит людей. Если кто спросит почему 
мир лежит во зле? Да потому, что мы не ищем Христово смирение 
и не учимся любить врагов. Простая и необходимая вещь – себя сми-
рить, и будешь в душе покоен. Прости меня мой дорогой батюшка»2.

По воспоминаниям современников, отец Аввакум (Вакаров) 
более других тяготел к старцу Силуану и некоторое время нес с ним 
послушание по рыбной ловле, а впоследствии помогал ему трудить-
ся в монастырском магазине, где преподобный Силуан нес послу-
шание в последние годы своей жизни, вплоть до самой кончины.

Многие из этих иноков впоследствии внесли личный посиль-
ный вклад в судьбу Пантелеимоновой обители. Рассмотрим крат-
ко заслуги лишь некоторых из них.

Схиархимандрит Гавриил (Легач) был неутомимым, само-
отверженным тружеником и молитвенником. Все, кто его знал, 
говорили об особом  его трудолюбии. Отец Гавриил позволял 
себе лишь незначительный отдых ночью. Более чем за 50-летнюю 
жизнь в обители не было случая, чтобы он когда-либо с кем-то 
празднословил. Отец Гавриил любил храм. Ежедневно, утром и 
вечером, он приходил на службу раньше всех. И если не был слу-
жащим, то пел и читал на клиросе. Он отлично знал Устав цер-
ковных служб и, в частности, усложненный устав Пантелеимо-
нова собора, где соединяются русская и греческая службы. Отец 
Гавриил свободно служил по-гречески, хорошо читал греческое 
Евангелие. Духовное руководство над ним имели старцы высокой 
духовной жизни. Отец Гавриил всегда творил молитву Иисусо-
ву. В своей келье в ночное время почти не пользовался светом: 
многие каноны, псалтирь и молитвы правила  ко святому прича-
щению он прочитывал на память. 4 июля 1975 года по причине 

1 Там же.
2 АРПМА. Док. 178. Там же.
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болезненного состояния отец Гавриил оставил игуменский пост, 
но до смерти помогал советами и молитвой новому игумену Аве-
лю (Македонову).

Иеродиакон Давид (в схиме Димитрий Чубера). Он был ду-
шой обители. Оскудевший и людскими, и финансовыми ресурса-
ми монастырь предпринимал тогда крайние усилия, чтобы под-
держивать самый элементарный уровень жизни. На протяжении 
полувека отец Давид почти в одиночку стоял на защите интересов 
монастыря. Зная восемь различных языков и в совершенстве владея 
греческим, иеродиакон Давид в течение долгих лет был антипро-
сопом Пантелеимонова монастыря в Священном Киноте Святой 
Горы и одновременно исполнял послушание эконома обители. 
Отец Давид обладал незаурядными административными и дипло-
матическими способностями, пользовался большим авторитетом 
во всех афонских монастырях. Все это позволяло ему практически в 
одиночку с успехом отстаивать интересы монастыря, так что, несмо-
тря на крайнее оскудение братии, голос Пантелеимонова монасты-
ря был по-прежнему уважаем на Афоне. Притом что обитель не по-
лучала никакой помощи со стороны, отцу Давиду все же удавалось 
десятилетиями обеспечивать ее всем необходимым. Начиная с 1974 
года иеродиакон Давид неоднократно приезжал в Советский Союз, 
что способствовало укреплению связей Пантелеимоновой обители 
с Русской Православной Церковью в новых условиях. Он смог сде-
лать почти невероятное: добился аудиенции у высоких чиновников 
советского правительства и заинтересовал их проблемами монасты-
ря. Имя иеросхидиакона Давида по праву должно стоять в одном 
ряду с именам митрополита Никодима (Ротова) и профессора Ан-
тония-Эмиля Тахиаоса – именно этим трем личностям принадле-
жит неоценимая заслуга возрождения  Пантелеимонова монасты-
ря, пополнения его но-выми насельниками и сохранения за ним 
статуса Русского.

Иеросхимонах Серафим (Текза). Имея мягкий и общи тельный 
характер, и в то же время будучи сострадательным к нуж дающимся, 
стараясь всех утешать и всем помогать, отец Серафим стал близ-
ким человеком как для монахов, так и для приходящих богомоль-
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цев. С радушием относился он ко всем, утешая каждого добрым 
словом, мудрым наставлением, истинным христианским братолю-
бием. Будучи глубоко духовным старцем, зная традиции и устав 
монастыря, отец Серафим на закате своих дней неоднократно по-
могал советом новопоставленному в 1979 году Игумену Иеремии. 

Упомянутые нами подвижники стали связующим звеном 
дореволюционной братии монастыря и нового поколения мона-
хов, прибывших из Советской России и не знавших правил и духа 
Святогорского подвижничества. Период их жизни и подвига за-
нимает особую главу в истории Пантелеимонова монастыря.

По благословению Константинопольской патриархии 
трехчленная комиссия Священного Кинота Святой Горы Афон 
провела расследование – не являются ли прибывшие из Че-
хословакии карпаторуссы униатами, но это подозрение оказа-
лось опровергнуто. На запрос игумена Мисаила управляющий 
Карпаторусской епархией епископ Мукачевско-Пряшевский 
Серафим (Йованович) 5 сентября 1928 г. сообщил, что все нахо-
дящиеся в составе братии Руссика 16 карпаторуссов перешли в 
Православие в 1920–1921 гг., и должны считаться православными 
на законном основании1.

Большая заслуга в разрешении пребывания на Афоне ино-
ков из Карпатской Руси принадлежит представлявшему в то 
время Свято-Пантелеимонов монастырь в Киноте в качестве ан-
типросопа иеросхимонаху Сергию (Тютину)2. Он смог доказать, 
что карпатороссы – истинно православные верующие. В своем 
выступлении на заседании Священного Синода Константино-
польской Патриархии отец Сергий говорил: «Вся Европа знает, 
что угро-руссы полтора столетия боролись за свое православие 
и только насилием были вынуждены поминать имя папы при 
богослужении, и как только они освободились от Австрийской 
власти, сейчас же возвратились в Православие… Они сто лет бо-
ролись за Православие, и такие люди не могут не знать догматов. 

1 Русский Афон XIX-XX веков. Т. 6. РПМА. 2015 г. С. 234-235.
2 Иеромонах Сергий (Тютин) нес послушание антипросопа монастыря с 25 ноября 1928 
по 1 января 1937 гг. Скончался в 1942 году.
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Патриархия должна радоваться, что 1,5–2 миллиона униатов об-
ратились в Православие». Настойчивость иеросхимонаха Сергия 
имела успех, и Синод благословил карпаторуссам остаться на 
Афоне.

Некоторые закарпатцы, по благословению игумена Ми-
саила и преподобного Алексия, возвратились с Афона на Роди-
ну. Взяв разрешение у местного правящего православного епи-
скопа положили начало монастырям и скитам в родном крае. 
Так быль основан Свято-Троицкий мужской скит в Городилове. 
Из Свято-Пантелеимонова монастыря в дар новообразованной 
оби тели была прислана частица мощей святого великомучени-
ка Димитрия Солонского. Основателями этого скита были бра-
тья иеромонахи Пантелеимон и Иов (Кундря). Младший из них, 
отец Иов, дважды пешком ходил на Афон. Впоследствии, пройдя 
советские гонения и лагеря, отец Иов поселился в с. Малая Уголь-
ка, где служил как приходской священник, приобретя широкую 
известность как опытный и духоносный старец. Сотни людей со 
всех концов Советского Союза приезжали к нему за духовным на-
ставлением и поддержкой. 

Брат отца Иова иеромонах Пантелеимон (Кундря) стоит 
у истоков основания в 1924 году Липчанского Рождества Бого-
родицы женского монастыря. В 1936 году Епископ Мука чевско-
Пряшевский Дамаскин именно в этот монастырь наз начил ду-
ховником многолетнего насельника Пантелеимонова монастыря 
старца схи игумена Кассиана (Корепанова), который был лично зна-
ком с преподобным Силуаном Афонским и переписывался с ним. 

Постриженником отца Иова был основатель мужского ски та 
во имя святого Димитрия Солунскаго в селе Дубовом иеромонах 
Иларион (Рыбарь). В 1923 году он отправился на Святую Гору, 
где поступил в число братии Свято-Пантелеимонова монастыря 
и принял монашеский постриг. В 1929 году иеромонах вернулся 
на родину, где был назначен духовником основанного его род-
ственниками монастыря в селе Чумалево Тячевского округа.  В 
1941 году иеромонах Иларион в родном селе основал новый скит 
в честь святого великомученика Димитрия Солунскаго.
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Еще один мужской скит в честь святого великомученика и 
целителя Пантелеимона вблизи города Хуста – урочище «Колеса-
рово», был основан другим выходцем с Афона – иеро схимонахом 
Лукой (Рущаком). По благословению пре по  добного Алексия (Ка-
балюка), в 1925 году он поступил послушником в Пантелеимонов 
монастырь. Своим благочестием молодой человек обратил на себя 
внимание Игумена обители архимандрита Мисаила, который 18 
августа 1926 года постриг его в рясофор с именем Мелетий. Отец 
Мелетий пробыл на Афоне до 10 мая 1928 года, проходя послуша-
ние на Крумице, но затем из-за болезни был вынужден вернуться 
домой. В 1934 году отец Мелетий снова поехал на Афон, где принял 
великую схиму с именем Лука, и после шестимесячного пребыва-
ния на Святой Горе пешком вернулся в Хуст. С разрешения еписко-
па Дамаскина он поселился в лесу в пяти километрах западнее го-
рода – в урочище «Колесарово», или иначе «Камень», где выдолбил 
в скале пещеру и начал вести в ней затворнический образ жизни.

Со временем здесь была построена небольшая келья и ча-
совня в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона. 
Отец Лука завел в своей келье афонский порядок. Своей аскети-
ческой жизнью отец Лука привлек к себе немало молодых людей, 
склонных к монашеской жизни. Так был образован монашеский 
скит в честь святого Пантелеимона.

Карпатский край связан крепкими благодатными узами и вза-
имным духовным влиянием со Святой Афонской Горой и в частно-
сти – с обителью святого великомученика и целителя Пан те леимона. 
Осмысление этой глубокой взаимосвязи и роли не пос редственных 
участников и современников тех событий, приводит ум к изумле-
нию о том, как повседневный труд отдельно взятых личностей впле-
тается Промыслом Божиим в единой ткань церковной истории, 
в которой начертано попечение Божие у судьбах православия.

В заключении хочу отметить, что память подвижников-кар-
пато россов свято чтиться в Пантелеимоновом монастыря, буду-
чи неизгладимо запечатленной на страницах его истории, а чест-
ные главы их, недавно обретенные, с честью почивают братской 
усы пальнице, где регулярно совершаются заупокойные богослужения.
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РЕЗЮМЕ
В статье прослежены исторические контакты русского мона-

стыря на Афоне с закарпатским краем. Автор на основе архивов 
Святой горы характеризует наиболее яркие и важные моменты 
духовного воздействия. Акцентируется внимание на деятельно-
сти архимадрита Алексея (Кабалюка) на оживлении и укрепле-
нии контаков монашества.

Ключевые слова: Афон, монастырь, монашество, Закар-
патье, духовную жизнь.

РЕЗЮМЕ
ІСТОРИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ЗАКАРАПАТТЯ І 

СВЯТО-ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКОГО МОНАСТИРЯ НА АФОНІ
У статті прослідковано історичні контакти руського 

монастиря на Афоні із закарпатським краєм. Автор на основі 
архівів Святої гори характеризує найбільш яскраві та важливі 
моменти духовного впливу. Акцентується увага на діяльності 
архімадрита Олексія (Кабалюка) на пожвавленні та зміцненні 
контаків чернецтва.

Ключові слова: Афон, монастир, чернецтво, Закарпаття, 
духовне життя.

SUMMARY
HISTORICAL RELATIONS OF ZAKARAPATYA AND SAINT 

PANTELEIMONOV MONASTERY ON ATHOS
The article traces the historical contacts of the Russian monastery 

in Athos with the Transcarpathian region. Based on the archives of the 
Holy Mountain, the author describes the most striking and important 
moments of spiritual influence. Emphasis is placed on the activity of 
Archimadrite Alexei (Kabalyuk) on the revival and strengthening of 
the contacts of the monks.

Keywords: Athos, monastery, monasticism, Transcarpathia, 
spiritual life.
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УДК 94(437)„1918/1939”:930.253:061.2-057.87

ДОКУМЕНТИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА 
КАРПАТОРУСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ СТУДЕНТІВ 

„ПРОЛОМ” У ФОНДАХ ПРАЗЬКИХ АРХІВІВ
 (АРХІВ КАРЛОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ПРАЗІ 

ТА АРХІВ МІСТА ПРАГИ)

Костянтин Куцов,
аспірант кафедри археології, 

етнології та археології ДВНЗ «УжНУ», Ужгород.

Історія товариства „Пролом” („Общество карпаторусскихъ 
православныхъ студентовъ „Проломъ” въ Праге / „Spolek 
karpatoruských pravoslavných studentů „Prolom” v Praze”), 
створеного  29 листопада 1933 р. у Празі, уже певною мірою 
висвітлена у науковій літературі. Свого часу, зокрема, їй були 
присвячені енциклопедичні гасла авторства східнословацьких  
вчених Михайла Ричалки1 та Федора Ковача2. Наприкінці 1990-х 
рр. стислий огляд діяльності товариства (у контексті загального 
аналізу молодіжного руху у міжвоєнному Закарпатті) спроб-
увала зробити ужгородська дослідниця Марія Баяновська3, а в 
останні роки автором цих рядків було опубліковано кілька більш 
об’ємних досліджень, прямо чи опосередковано присвячених 
історії цієї організації4. 
1 Ричалка М. Матеріали до Словника культури українців Чехословаччини // Дукля [Пряшів]. 
– 1987. – № 3. – С. 76.
2 Ф.К. Пролом // Краєзнавчий словник русинів-українців. Пряшівщина / [гол. ред.-упоряд. 
Ф. Ковач]. – Пряшів: Союз русинів-українців Словацької республіки, 1999. – С. 283.
3 Баяновська М.Р. Роль молодіжних організацій в культурному відродженні Закарпаття 
(20-30-ті рр. ХХ-го століття) // Нуковий вісник Ужгородського університету. Серія: 
Історія. – Вип. 3 / [Редкол.: Король І. Ф. (голова) та ін.]. – Ужгород: Вид-во наукової та 
методичної літератури УжДУ, 1999. – С. 58.
4 Куцов К. Товариство закарпатських православних студентів «Пролом» у Празі: до 
80-річчя від дня заснування (1933 – 1939) // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2013 
рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник / Уклад. Н. М. Вачиля та ін. – Ужгород: 
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Головним недоліком усіх згаданих публікацій є слабка 
джерельна база, оскільки вони ґрунтуються, здебільшого, на 
опублікованих документах та матеріалах преси. Внаслідок цього 
деякі важливі факти з історії товариства залишилися поза увагою, 
а деякі взагалі були подані неточно. Фактографічні прогалини 
дають можливість заповнити нещодавно опрацьовані нами 
документи з фондів двох празьких архівів – Архіву Карлового 
університету (офіційна назва чеською – „Ústav dějin Univerzity 
Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy”) та Архіву міста Праги (офі-
ційна назва чеською – „Archiv hlavního města Prahy”). Пропо-
нована стаття має на меті ввести у наукових документи з вказа-
них архівних установ. Подавши їх загальну характеристику та 
проаналізувавши деякі з них, буде зроблено спробу визначити 
важливість даного джерельного матеріалу для подальших до-
сліджень з історії громадських об’єднань карпатоукраїнських сту-
дентів міжвоєнного періоду (під визначенням „карпатоукраїнські 
студенти”) тут і далі розуміємо студентів вищих навчальних за-
кладів, які походили з сучасної Закарпатської області (Україна) та 
Пряшівського краю (Словаччина) та визначали власну національ-
ність адекватними тому часу етнонімами: «русин», «підкарпатсь-
кий русин», «руський», «карпаторосс», «русский», «українець», 
«підкарпатський українець», «закарпатський українець» тощо). 

Отже, у Архіві Карлового університету (далі – UDUK-AUK) 
документи про діяльність „Пролому” зібрані у фонді 63 „Загаль-
но-студентський архів” („Všestudentský archiv”).  У даному фонді 
загалом зберігається документація та матеріали про діяльність 
більшості студентських організацій, які у період 1848-1953 рр. іс-
нували у Празі. 

У нашому випадку мова перш за все йде про коробку 

Вид-во В. Падяка, 2012. –  С. 363 – 371; Його ж. Становлення і діяльність Товариства 
карпаторуських православних студентів «Пролом» 1933 – 1939 рр. // Pravoslávie a súčas-
nost’ ІХ: Zborník príspevkov z IX. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých 
vedeckých pracovníkov. Prešov, 28 marec 2017 / V. Kocvár (ed.). – Prešov: Prešovská univerzita 
v Prešove, 2017. – С. 74– 80; Його ж. Міжконфесійні взаємини серед карпатоукраїнських 
студентів Чехословаччини у другій половині 1930-х рр. // Наукові Записки Богословсько-
історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна). – №5 / 
[Данилець Ю. (гол. ред.)]. – Ужгород: Всеукраїнське вид-во «Карпати», 2018. – С. 89-101. 
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(„картон”)  В-187, що має назву „Prolom – spolek karpatsko-ruských 
pravoslavných studentů”. Відповідно до дат, вказаних на коробці, 
у ній зібрані документи, які стосуються діяльності організації за 
період з 1933 р. до 1937 р.  Аналогічне датування коробки наведено 
й у путівнику по фонду «Všestudentský archiv», опублікованому 
понад 40 років тому1. У дійсності ж хронологія, представленої тут 
документації дещо ширша, оскільки найбільш пізній документ, 
що знаходиться у коробці, датований 21 грудня 1938 року2. За-
галом у коробці містяться 11 ненумерованих папок. Зауважимо, 
що частина аркушів всередині папок не зшиті. Також вони, як 
це характерно й для інших чеських архівів, не мають нумерації. 
У зв’язку з цим, при оформленні посилань на окремі аркуші, їх 
номери подаватимуться у квадратних дужках у тому порядку, в 
якому вони знаходилися під час їх опрацювання автором статті.

Папка під назвою „Spolek pravoslavných karpatoruských 
studentů PROLOM”, вочевидь, була впорядкована безпосередньо 
співробітниками UDUK-AUK, оскільки за зовнішнім виглядом 
вона суттєво відрізняється від інших архівних одиниць, які зна-
ходяться у коробці. У ній зібрано кілька примірників статуту 
товариства. Зокрема, тут містяться 6 машинописних копій пер-
шого варіанту статуту. Документ датовано 10 січня 1934 р., під 
ним стоять підписи трьох представників „підготовчого комітету” 
– студентів Карлового університету Івана Шлепецького3, Степана 

1 Polisensky Ondrej. Všestudetský archiv: Inventární seznam II (1848-1953). – Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1978 . –  S. 114
2 Мова йде про повідомлення правління т-ва „Пролом”, підписане „урядуючим головою” Петром 
Пацканом та секретарем Мефодієм Лемаком  про обов’язковість сплати членських внесків: 
Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy (UDUK-AUK). – F. 63: Všestudetský ar-
chiv (1848-1953). – Kart. B 187:  Prolom – spolek karpatsko-ruských pavoslavných studentů. – Sign. 
b.č.: Входящіе и выходящіе бумаги о-ва «Проломъ». Операціонный годъ 1938/39 (b.d.). – [L.2]
3 Іван Шлепецький (9.4.1907, Буківці [Сх. Словаччина] – 9.10.1976, Прага  [Чехія] – лікар, 
публіцист, громадський і культурно-освітній діяч. Закінчив гімназію в Ужгороді (1929), 
медичний ф-т Карлового університету у Празі (1948, MUD). У період студій – активний діяч 
русофільського студентського руху: засновник (1933) та голова (1933-1936, 1938-1939, 1945-
1936) т-ва «Пролом» у Празі, заст. голови «Объдинения Русской Молодежи на Словакии» 
(1933-1936) та «Центрального Союза Подкарпаторусских Студентов» (1935-1936), голова т-ва 
«Возрождение» (1945-1946), ред. журналу «Костёр» (1946) та ін. Пізніше – лікар-геніколог у 
Празі (1948-1949, 1951-1976), секретар Екзарха Московського патріархату у Чехословаччині 
та тимчасовий управитель справами Пряшівської православної єпархії (1949-1951): Куцов К. 
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Анталовського1 та Василя Анталовського2. Статут складається з 21 
параграфу та містить понад десять правок, зроблених від руки. 
Правки, найвірогідніше, були здійснені чиновником Земського 
уряду в Празі, який проводив попередній аналіз документу3. 

 Також у папці знаходяться статут товариства у вигляді окремої 
брошури, виданої у 1935 р. у Друкарні св. Іова у Владимирові. Цікаво, 
що сама брошура представлена у двох варіантах – 14-сторінковий 
формату А-6 у картонній обкладинці синього кольору, відомості про 
який вже є у науковій літературі4, а також невідомий раніше дослід-
никам 8-сторінковий примірник формату А-5 в обкладинці зі зви-
чайного книжкового паперу. Судячи з того, що цей варіант брошури 
навіть не пройшов пост-видавничу обробку (деякі аркуші не прорі-
зані), можна припустити, що він був виданий суто як сигнальний 
примірник. Поданий у обох брошурах текст – це остаточний варіант 
статуту „Пролому”, який 18 жовтня 1934 р. затвердив Земський уряд 

Іван Степанович Шлепецький : 105-річчя від дня народження публіциста, літературознавця, 
громадсько-політичного і культурно-освітнього діяча (1907-1976) // Календар краєзнавчих 
пам’ятних дат на 2012 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник / уклад. Н. М. Вачиля 
та ін. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2011. –  С. 123-126.
1Степан Анталовський (12.8.1907, Червеньово [Закарпатська обл.] – 15.11.1992, Прага 
[Чехія]) – лікар, публіцист, громадський діяч. Закінчив гімназію у Мукачеві (1927), медич-
ний ф-т Карлового ун-ту у Празі (1934, MUD). У період університетських студій nf gspysit 
– активний діяч русофільського студентського руху, у т.ч.: секретар „Общества Греко-
Католических Студентов” у Празі (1930), голова „Центрального Союза Подкарпаторусских 
Студентов” (1932-1934) та Центрального  Союзу Чехословацкького Студентства (Ústřední 
Svaz Českeslovenského Studentstva, 1935-1936); лікар у Празі (1934-1977), видавець газети 
«Дневникъ» (1935-1936, 1938); у повоєнний час – один із ініціаторів відновлення діяль-
ності т-ва „Пролом” (1945) та гол. його наглядової ради (1945-1946): Куцов К. Степан 
Васильович Анталовський: 105-річчя від дня народження лікаря, публіциста, громадського 
діяча (1907-1992) // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2012 рік.... – С. 223-226.
2Василь Анталовський (6.8.1908, Червеньово [Закарпатська обл.] – 15.01.1996, Ужгород 
[Закарпатська обл.]) – педагог, громадський діяч. Закінчив гімназію у Мукачеві (1928), 
філософський ф-т Карлового ун-ту у Празі (1934).  У період університетських студій – 
активний діяч русофільського студентського руху, у т.ч.: голова т-ва „Возрождение” у Празі 
(1930-1931), „Центрального Союза Подкарпаторуссских Студентов” (1930-1931), т-ва 
„Карпаторусскій Сокол” у Празі (1935-1936), один із засновників (1933) та секретар (1935-
1936) т-ва «Пролом» у Празі, ред. журналу „Живая  Мисль”  (Прага, 1932) та газети „Дневникъ” 
(Прага, 1932-1935): Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. – Ужгород, 2006.– С. 97.
3Рукописні правки містяться лише на першому з 6 примірників статуту: UDUK-AUK. – F. 63. – 
Kart. B 187. –  Sign. b.č.: Spolek pravoslavných karpatoruských studentů PROLOM (b. d.). – [L.13-14].
4Ричалка М. Названа праця. – С. 76; Куцов К. Становлення і діяльність Товариства 
карпаторуських православних студентів «Пролом»... С. 80.
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в Празі своїм розпорядженням № 1344-3. Сам документ датовано 24 
січня 1934 р. На відміну від попереднього варіанту від імені „підго-
товчого комітету” його підписали вже згадані Іван Шлепецький та 
Степан Анталовський, а от Василя Анталовського замінив Степан 
Добош1. Порівняльний аналіз документу дає підстави стверджува-
ти, що остаточний варіант статуту був відкоригований згідно заува-
жень Земського уряду. Зокрема, число параграфів документу збіль-
шилося до 222, як цього й вимагали згадані вище правки урядовців.

 Інші 10 папок цієї коробки, найімовірніше, були підготовлені 
самими активістами товариства. Кожна з них названа відповідно 
до операційних років діяльності „Пролому” (назви папок 
подано російською мовою за етимологічним правописом та 
виписано від руки каліграфічним почерком). Титул кожної з 
цих папок скріплено печаткою товариства, а  папки за 1933/34, 
1834/35 та 1935/36 операційні роки – ще й підписами тодішнього 
голови „Пролому” Івана Шлепецького. При цьому, цілком 
очевидно, що папки були підготовлені завчасно (так би мовити 
– на перспективу) ще на початку діяльності організації. На це, 
зокрема, вказує наявність папок за 1939/40, 1940/41, та 1941/1942 
та 1942/1943 операційні роки – тобто той період, коли діяльність 
товариства була заборонена. Отже зрозуміло, що жодного 
документу у вказаних папках нема3. Водночас чомусь пустою та-

1Степан Добош (8.12.1912, Обава [Закарпатська обл.] – 23.02.1975, Пряшів [Сх. Словачинна]) 
– літературознавець, освітній діяч. Закінчив гімназію у Мукачеві (1931), філософський ф-т 
Карлового університету  у Празі (1937),. У період університетських студій – активний діяч ру-
софільського студентського руху, у т.ч.: голова   т-ва «Возрождение» у Празі (1934-1935), заст. 
голови  т-ва «Пролом»  у Празі (1934-1935),  гол. „Центрального Союза Подкарпаторусских 
Студентов” (1936-1937). Пізніше – Викладач гімназії у Берегові (1937-1938), горожанських 
шкіл у Чинадієві (1938), Сваляві (1938-1939), гімназії у Мукачеві (1939-1944) директор торгі-
вельної академії у Мукачеві (11.1944 – 01.1945), інспектор ресорту Народної Ради Закарпат-
ської України в справах освіти (01-10.1945), перший ректор Ужгородського ун-ту (7-10.1945), 
викладач гімназій у. Біджові (1945-1946), Пряшеві (1946-1949), Липтовському Микулаші 
(1949-1951), медичного ін-ту у Кошицях (1951-1952), Вищої Школи педагогічної у Пряшеві 
(1954-1959), Кошицького ун-ту ім. П.Й.Шафарика (1959-1977): Галайда І. Сіяч на ниві на-
родній: до 85-річчя С.В. Добоша // Дукля [Пряшів].– 1997.– №6. – С. 70-74; Куцов К. Степан 
Добош – фундатор Ужгородьской універзіты // Русин=Rusín [Пряшів]. – 2008. – Č. 4. – С. 6-7;
2UDUK-AUK. – F. 63. – Kart. B 187. – Sign. b.č.: Spolek pravoslavných karpatoruských stu-
dentů PROLOM (b. d.). – [L.1-12]
3UDUK-AUK. –  F. 63. – Kart. B 187. – Sign. b.č.: Входящіе и выходящіе бумаги о-ва «Про-
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кож є й папка за 1937/38 операційний рік, а у папці за наступний 
рік – міститься лише 2 невеликих за обсягом документи1. Отож, 
можемо лише припустити, що документи за вказаний період 
були втрачені функціонерами товариства ще до моменту їх пере-
дачі до UDUK-AUK. 

Огляд вмісту папок дає підстави стверджувати, що в 
них представлено значну частину внутрішньої документації 
товариства за період 1933-1938 рр.: анкети членів товариства 
за різні роки, розрізнені документи фінансового характеру, 
але в основному – офіційне листування з різними установами, 
організаціями духовними та світськими особами щодо співпраці, 
надання матеріальної допомоги та інших питань. Звернемо 
також увагу, що крайнього датування папки, в яких присутня 
документація, не мають, тому деякі з представлених там 
документів можуть виходити за хронологічні межі відповідного 
операційного року.

На окремих з представлених у коробці документах хочеться 
зупинитися більш детально, оскільки вони містять цікаві деталі 
про діяльність товариства „Пролом”, а також деякі маловідомі 
факти з церковної історії Закарпаття 1930-х рр.

Світло на історію становлення „Пролому”, зокрема,  
проливають кілька документів, датованих початком 1934 р.: листи 
товариства до поліцейської дирекції у Празі, списки присутніх 
на загальних зборах, витяги з протоколів з протоколів загальних 
зборів тощо. Вони свідчать, що відома з преси дата заснування 
організації – 29 листопада 1933 р.2, аж ніяк не можна вважати офі-
ційною, оскільки  навесні 1934 р. двічі (10 березня та 22 квітня) 
відбувалися його „додаткові” установчі збори. На них, як видно 

ломъ». Операціонный годъ 1939/40 (b.d.). – [0 L.]; Ibid. – Sign. b.č.: Входящіе и выходящіе 
бумаги о-ва «Проломъ». Операціонный годъ 1940/41 (b.d.). – [0 L.]; Ibid. –  Sign. b.č.: 
Входящіе и выходящіе бумаги о-ва «Проломъ». Операціонный годъ 1941/42 (b.d.). – [0 
L.]; Ibid. – Sign. b.č.: Входящіе и выходящіе бумаги о-ва «Проломъ». Операціонный годъ 
1942/43 (b.d.). – [0 L.].
1 Ibid. – Sign. b.č.: Входящіе и выходящіе бумаги о-ва «Проломъ». Операціонный годъ 
1936/37 (b.d.). – [0 L.]; Ibid. – Sign. b.č.: Входящіе и выходящіе бумаги о-ва «Проломъ». 
Операціонный годъ 1937/38 (b.d.). – [2 L.].
2 Хроника // Карпаторусскій Голосъ [Ужгородъ]. – 1933. – 13 декабря. – С. 3.
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з документів, повторно ухвалювався статут товариства та обира-
лися його керівні органи1. Причини цього, на нашу думку, були 
пов’язані із недотриманням усіх необхідних юридичних проце-
дур під час фактичного створення організації у листопаді 1933 р..

Серед документів знаходимо також заяву-анкету вступ до 
товариства „Пролом”, заповнену 20 листопада 1935 р. студентом 
філософського факультету університету ім. Т.Г. Масарика у Брно 
Андрієм Смужаницею2, а також довідка, видана правлінням 
„Пролому” 1 жовтня 1936 р., про те, що згаданий студент є дійс-
ним членом товариства3. Вказані документи дають підставу зро-
бити висновок, що фактична діяльність „Пролому” поширюва-
лася і на інші університетські міста республіки.

Ще один цікавий документ – заява-анкета на вступ до 
товариства, подана 25 березня 1935 р. Петром Лінтуром4 – 
тодішнім студентом філософського факультету Карлового 

1UDUK-AUK. –  F. 63. – Kart. B 187. – Sign. b.č.: Входящіе и выходящіе бумаги о-ва «Про-
ломъ». Операціонный годъ 1933/34 (b.d.). – [L. 26-33]
2Андрій Смужаниця (26.11.1911, Нове Давидково [Закарпатська обл.] – 1951, Комсомольськ-на-
Амурі [Російська Федерація]) – освітній і громадський діяч. Закінчив гімназію у Мукачеві (1932) 
та філософський ф-т Масарикового ун-ту у Брно (1938). У період студій – активний учасник 
русофільського студентського руху: член т-ва „Пролом” у Празі (1935-1938), секретар гуртка 
„Друг” у Мукачеві (1936-1937), засновник (1936), секретар (1936-1937), соц. референт (1937-
1938) т-ва „Верховина” у Брно, гол. фінансової комісії „Центрального Союза Подкарпаторусских 
студентов ” (1937). Пізніше – викладач гімназій у Мукачеві (1938) та Білках (1938-1939), вчитель у 
Вел. Лучках (1939-1942). У період радянізації – делегат І-го з’їзду народних комітетів Закарпатської 
України (27.11.1944), викладач учительської семінарії (1944-1946) та директор дитячого 
будинку (станом на 1946) у Мукачеві. Репресований наприкінці 1940-х рр., помер у колонії-
поселенні: Навічно в пам’яті історії: Біографічний довідник делегатів першого з’їзду народних 
комітетів Закарпатської України / упоряд. О. Довганич. – Ужгород: ГРВВКІ, 2004. – С. 271-272.
3UDUK-AUK. – F. 63. – Kart. B 187. – Sign. b.č.: Входящіе и выходящіе бумаги о-ва «Про-
ломъ». Операціонный годъ 1934/35 (b.d.). – [L.50]; Ibid. – Sign. b.č.: Входящіе и выходящіе 
бумаги о-ва «Проломъ». Операціонный годъ 1936/37 (b.d). – [L.1].
4Лінтур Петро (4.5.1909, Горонда [Закарпатська обл.] – 2.2.1969, Ужгород,) –
літературознавець, фольклорист, педагог, громадсько-політичний діяч. Закінчив гімназію 
у Мукачеві (1930), філософський ф-т Карлового ун-ту у Празі (1937). У період студій 
– член правління т-ва «Возрожденія» у Празі (1932-1933, 1934-1935), „Центрального 
Союза Подкапаторусских Студентов”(1933-34, 1935-1936), т-ва „Пролом” (1935-1936). У 
пізніший час – викладач гімназії у Хусті (1937-1941), заст. голови Народної Ради Закар-
патської України (1944-1946), заввідділу культури і мистецтв Закарпатського облвикон-
кому (1946-1950), викладач (згодом – доцент) Ужгородського університету (1950-1969): 
Хланта І. В. Лінтур Петро Васильович // Енциклопедія Закарпаття. – С. 193-194.
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університету1. З цих документів бачимо, що П. Лінтур не лише не 
був атеїстом, як це безпідставно стверджують деякі дослідники2, 
але й ще зі студентських років брав діяльну участь у православ-
ному русі. Вважаємо, що саме конфесійна приналежність та по-
передня діяльність позначилися на його пізнішій роботі в якості 
заступника голови та керівника управління в справах культів На-
родної Ради Закарпатської України. 

Інформацію про взаємини товариства „Пролом” із іншими 
конфесійними організаціями карпатоукраїнських студентів 
доповнює лист „Общества Греко-Католических Студентов” від 
20 лютого 1935 р., підписаний тодішнім головою організації 
студентом-медиком Миколою Фіцаєм3 та студентом-правником 
Павлом Цібере4, на правах секретаря. У листі лідери греко-като-
лицького студентства офіційно запрошували православних колег 
взяти участь у церемонії освячення прапору товариства, запла-
нованій на 24 лютого 1935 р. у Храмі св. Клемента5 . Як відомо з 

1 UDUK-AUK. – F. 63. – Kart. B 187. – Sign. b.č.: Входящіе и выходящіе бумаги о-ва «Про-
ломъ». Операціонный годъ 1934/35 (1934-1935). – [L.37].
2Фенич В. «Чужі» серед своїх, «свої» серед чужих: греко-католики Мукачівської єпархії під 
час та після «возз’єднання» Закарпаття з Радянською Україною. – Ужгород, 2007. – С. 17.
3Микола Фіцай (10.3.1909, Ганичі [Закарпатська обл.] – ?) – активіст студентського 
руху. Закінчив гімназію у Мукачеві (1930), навчався на медичному ф-ті Карлового ун-ту 
у Празі (1930-1936). У період університетських студій – активний діяч русофільського 
студентського руху, у т.ч.: заступник члена правління т-ва „Возрожденіе” у Празі (1930-
1931), секретар (1933-1934), голова (1934-1935), ревізор (1935-1936) „Общества Греко-
Католических Студентов” у Празі. Подальша доля невідома.: UDUK-AUK. – F. 63. – Kart. 
В-525: Vozrožděnije – spolek karpatsko-ruských pavoslavných studentů. 1930-1937. – Sign. b 
č.: Korespondence (1930-1937). – [L. 39]
4Павло Цібере (5.5.1910, Залуш [Закарпатська обл.] – 28.7.1979, Мукачево [Закарпатська 
обл.]) – правник, громадсько-політичний діяч. Закінчив гімназію у Мукачеві (1930), 
юридичний ф-т Карлового ун-ту у Празі (1936, JUD). У період студій та пізніше – активіст 
т-ва „Возрожденіе” (1930-1939), заст. гол. „Центрального Союза Подкарпаторусских 
Студентов” (1933-1934), гол. «О-ва Греко-Католических Студентов» у Празі (1933-
1934, 1935-1937), член правління т-ва чехословацьких юристів «Všehrd» (1934-
1936), міжнародної організації студентів-католиків «Pax Romana» (1936-1937), секр. 
«Национального Совета Подкарпатской Руси» у Хусті (11.1938). Під час ІІ-ї св. війни 
– член Державної Ради ЧСР у Лондоні (1940-1944). В радянський час був репресований 
та відбув ув’язнення: Алмашій М., Поп І. Цібере Павло (Цібере Павел; Cibere Pavel) // 
Енциклопедія історії та культури карпатських русинів…. – C. 795-796.
5UDUK-AUK. – F. 63. – Kart. B 187. – Sign. b.č.: Входящіе и выходящіе бумаги о-ва «Про-
ломъ». Операціонный годъ 1934/35 (b.d.). – [L. 61].
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публікацій у тогочасній пресі, обряд освячення прапора дійсно 
відбувся 24 лютого 1935 р. Здійснив його особисто Пряшівський 
єпископ Павло (Ґойдич) ЧСВВ1 за участі празького пароха о. 
Василя Гопка2 та у присутності багатьох почесних гостей, у тому 
числі – представників різних студентських організацій3. Проте 
чи були присутні на церемонії офіційні делегати від товариства 
„Пролом” достеменно невідомо. 

З документів фінансового характеру на увагу заслуговують, 
зокрема, звернення правління товариства „Возрожденіе” до 
„Пролому” від 17 червня 1936 р. з проханням надати позику 
у сумі 800 Kč. Та розписка, видана 21 червня того ж року 
скарбником „Возрожденія” Олексієм Фариничем4 та засвідчена 
Василем Анталовським, про те що „Возрожденіе” отримало  з 

1Павло (Ґойдич) ЧСВВ (17.7.1888, Рускі Покляни [Сх.. Словаччина] – 17.7.1960, Лео-
польдов [Сх.. Словаччина]) – ієрарх греко-католицької церкви. У міжвоєнний період – чер-
нець монастиря св. Миколая у Мукачеві (1922-1924), помічник ігумена монастиря Чину 
св. Василія Великого в Ужгороді (1924-1926), апостольський адміністратор (1926-1927), 
єпископ (1927-1950) Пряшівської греко-католицької єпархії. Регулярно надавав матеріаль-
ну допомогу греко-католицьким студентам з Підкарпатської Русі та Сх. Словаччини, їх 
організаціям. У період заборони греко-католицької церкви у Чехословаччині – заарешто-
ваний та засуджений до довічного ув’язнення (1951). Помер у в’язниці: Поп І. Ґойдич Пав-
ло (Gojdič Pavel) // Енциклопедія історії та культури карпатських русинів…. – C. 165-166.
2Василь Гопко (21.4.1904, Грабське [Сх. Словаччина] – 23.7.1976, Пряшів [Сх. Словаччи-
на]) –  культурно-релігійний діяч, ієрарх греко-католицької церкви. Закінчив гімназію у 
Пряшеві (1923), Пряшівську г.-к. духовну семінарію (1928), філософський ф-т Братислав-
ського ун-ту (1940, ТhD); висвячений на священика (1929). У міжвоєнний час та пізніше – 
священик у Празі (1929-1936), викладач Пряшівської г.-к. духовної семінарії (1936-1947), 
помічний єпископ Пряшівської г.-к. єпархії (1947-1950, 1969-1976). У період заборони 
греко-католицької церкви у Чехословаччині – засуджений та відбував ув’язнення (1952-
1964): Магочій П.Р. Гопко Василь (Hopko Vasilij) // Енциклопедія історії та культури кар-
патських русинів…. – C. 140-141.
3Д-ръ Б. Торжествоенное посвященіе прапора о-ва карпаторусскихъ гр.-кат. студентовъ 
въ Праге // Русскій Народный Голосъ  [Ужгородъ]. – 1935. – 27 февраля. – С. 3;  Z ducho-
vního života // Čech [Praha]. – 1935. – 2 března. – S. 7.
4Олексій Фаринич (20.6.1911, Бехеров [Сх. Словаччина] – 1.7.1991, Пряшів [Сх. 
Словаччина]) – письменник, журналіст, громадський діяч. Закінчив гімназію у Мукачеві 
(1930), філософський ф-т Карлового ун-ту у Празі (1937). У період студій та пізніше – 
активіст т-ва „Возрожденіе” у Празі (1930-1939), член правління „Центрального Союза 
Подкарпаторусских Студентов” (1935-1938),  ред. часописів „Карпаторусскій голосъ” 
(1934), Нашъ карпаторусскій голосъ (1934-1935), „Карпатскій свѣтъ” (1938), викл. гімназій 
в Ужгороді (1937-1938) та Хусті (11.1938). Від кінця 1938 р. проживав на Пряшівщині: 
Ф.К. Фаринич Олексій // Краєзнавчий словник русинів-українців. Пряшівщина. – С. 356.
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каси „Пролому” 600 Kč , в якості позики1. Як відомо, 1936 рік був 
періодом міжконфесійного конфлікту (між православними та 
греко-католиками) у середовищі карпатоукраїнського студент-
ства. У цьому конфлікті „Возрожденіе” приймало саме сторону 
православних (улітку 1936 р. з лав „Возрожденія” навіть на пев-
ний час був виключений лідер греко-католицьких студентів П. 
Цібере)2. Зважаючи на наведені вище документи, така позиція 
могла обумовлюватися й тогочасною фінансовою залежністю 
„Возрожденія” від „Пролому”.

Чимало документів і матеріалів, зібраних у коробці, 
свідчать що діяльність „Пролому” була відома далеко за межами 
Чехословаччини. Зокрема, товариство вело активне листування 
із духівництвом та ієрархами Російської Православної Церкви в 
Америці3. Цікавий документ, до прикладу, зберігається у папці 
за 1936/37 операційний рік. Це – фрагмент  газети „Русско-
Американскій Православный Вѣстникъ” за квітень 1936 р., 
надісланий до Праги  о. Андрієм Шлепецьким4 – священиком із 
м. Сент Клер (штат Пенсільванія) та старшим братом тодішнього 
голови „Пролому”. У газеті був надрукований витяг з протоколу 
засідання єпархіальної ради Сан-Франциської та Західної єпархії 
РПЦА від 20 лютого 1936 р., на якому, серед іншого, були прийняті 
рішення про публікацію звернень товариства „Пролом” у 
православних часописах США та про організацію в приходах 
єпархії збору грошових пожертв на потреби товариства5.
1UDUK-AUK. – F. 63. – Kart. B 187. – Sign. b.č.: Входящіе и выходящіе бумаги о-ва «Проломъ». 
Операціонный годъ 1936/37 (b.d.). – [L.105]; UDUK-AUK. – F. 63. – Kart. B 187. – Sign. b.č.: 
Входящіе и выходящіе бумаги о-ва «Проломъ». Операціонный годъ 1935/36 (b.d.). – [L.130].
2Куцов К. Міжконфесійні взаємини серед карпатоукраїнських студентів Чехословаччини 
у другій половині 1930-х рр. – С. 96.
3UDUK-AUK. – F. 63. – Kart. B 187. – Sign. b.č.: Входящіе и выходящіе бумаги о-ва «Про-
ломъ». Операціонный годъ 1936/(b.d.). – [L. 3, 9-12, 18, 23. 40].
4Шлепецький Андрій (6.12.1894, Вел. Буковець [Сх.. Словаччина] – 31.10.1976, Сент 
Клер [США] – православний священик, письменник, публіцист, культурно-релігійний 
діяч. Від 1912 р. проживав у США. В міжвоєнний період – настоятель православних 
храмів в Манвієлі (1916-1929) та Сент Клер (1929-1976), голова «Соединения Русских 
Православных братств Америки» (1930-ті рр: Ф.К. Шлепецький Андрій // Краєзнавчий 
словник русинів-українців: Пряшівщина... – С. 382
5UDUK-AUK. – F. 63. – Kart. B 187. – Sign. b.č.: Входящіе и выходящіе бумаги о-ва «Про-
ломъ». Операціонный годъ 1936/(b.d.). – [L.88]
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Між документами за 1935/36 операційний рік знаходимо 
лист від Товариства св. Володимира у Бітолі від 5 лютого 1935 р. з 
пропозицією налагодити контакт між двома організаціями. А у 
папці за попередній рік міститься відповідь керівників „Проло-
му” на цей лист, датована 7 березня 1935 р. У ній празькі студен-
ти радо погодилися на пропозицію колег1. Оскільки діяльність 
Товариства св. Володимира на сьогоднішні день ще не є достатньо 
вивченою, згадані документи UDUK-AUK зможуть поповнити 
джерельну базу для майбутніх дослідників історії цієї організації.

Для дослідників церковної історії цікавим може виявити-
ся офіційний лист товариства від 20 серпня 1934 р. щодо надання 
повноважень о. Стефану Фенцику2 під час його поїздки до США, 
що відбулася того ж року. Керівники „Пролому” довірили чинно-
му священику Мукачівської греко-католицької єпархії „заступать 
(....) общество на всякихъ собраніяхъ, конгрессахъ, занимающихся  
современными дѣлами Карпатской Руси и обсужденіями ее буду-
щаго”3. Як відомо, наприкінці 1934 р. Мукачівський єпископ Олек-
сандр (Стойка)4 позбавив С. Фенцика священицького сану. Однією з 
причин такого рішення було названо „підозру у схизмі”5, під якою, 
1UDUK-AUK. – F. 63. – Kart. B 187. – Sign. b.č.: Входящіе и выходящіе бумаги о-ва «Про-
ломъ». Операціонный годъ 1935/36 (b.d.). – [L. 79]; Ibid. – Sign. b.č.: Входящіе и выходя-
щіе бумаги о-ва «Проломъ». Операціонный годъ 1934/35 (b.d.). – [L. 45].
2Стефан (Степан) Фенцик (13.10.1892, Вел. Лучки [Закарпатська обл.] – 30.3.1946, Ужго-
род [Закарпатська обл.]) –  г.-к. священик, громадсько-політичний і культурно-освітній 
діяч. У міжвоєнний період – викладач Ужгородської г.-к духовної семінарії (1918-1930), 
один із найактивніших громадсько-політичних діячів русофільського спрямування, серед 
іншого –  виконавчий секретар „Общества им. А.В. Духновича” (1923-1935), „вождь” та 
голова виконкому „Русской Национально-автономной партии” (1935-1938), депутат На-
ціональних Зборів ЧСР (1935-1938). Розглядався як один із претендентів на посаду єпи-
скопа Мукачівської г-.-к. єпархії (1931),  позбавлявся священицького сану (1934-1939): 
Поп І. Фенцик Степан (Фенцикъ Степанъ Андреевичъ, Fencik Stěpan, Fenczik István) // 
Енциклопедія історії та культури карпатських русинів / уклад.: П. Р. Маґочій, І. Поп; заг. 
ред. П.Р. Маґочія. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2010. –  С. 780-781.
3UDUK-AUK. – F. 63. – Kart. B 187. – Sign. b.č.: Входящіе и выходящіе бумаги о-ва «Про-
ломъ». Операціонный годъ 1933/34 (b.d.). – [L.59]
4Олександр (Стойка) (16.0.1890, Карачин [Закарпатська обл.] – 31.5.1943, Ужгород [За-
карпатська обл.]) –  греко-кат. церковний ієрарх. У міжвоєнний період – секретар єпископа 
(1918-1930), директор єпархіальної канцелярії (1930-1932), капітулярний вікарій (1931-1932), 
єпископ (1932-1943) Мукачівської греко-католицької єпархії: Поп І. Стойка Олександр (Стой-
ка Александеръ) // Енциклопедія історії та культури карпатських русинів… – С. 715-716.
5У єпископському розпорядженні №8503/34 цю підозру було названо другою з трьох причин 
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певно, розумілися контакти одіозного священика і громадського 
діяча з православним рухом. Згаданий нами документ доводить, що 
такі підозри не були безпідставними.

Серед аналізованих документів обширно представлено ли-
стування „Пролому” із правлінням Мукачівсько-Пряшівської, пе-
редусім – листи до єпископа Дамаскина1. Цілком зрозуміло, що 
переважна більшість з них стосувалася його фінансової допомоги 
„Пролому”. Але були й винятки. До прикладу, у листі від 5 груд-
ня 1935 р. студенти повідомили єпископа про обрання його по-
чесним членом „Пролому”, яке шістьма днями раніше відбулося 
на загальних зборах товариства2. А у листі 25 травня 1936 р. керів-
ники „Пролому” переказали єпископу прохання православних 
вірників з с. Великі Лучки  не переводити з тамтешнього свяще-
ника на іншу парафію3. Безперечно дане листування може бути 
корисним для дослідників благодійної діяльності православної 
церкви на Закарпатті та біографів єпископа Дамаскина.

Ще один документ про діяльність товариства „Пролом”, 
як окрема архівна одиниця, представлений у коробці В-191 
„Zahraniční studentské spolky”. Мова йде про книгу обліку ко-
ристування бібліотекою товариства. Безперечно, даний не є на-
стільки ж інформативним, як матеріали, зібрані у попередній 
коробці. Проте він є прямим свідченням що бібліотека „Проло-
му” була відкритою не лише для православних та русофілів, а й 
студентів з інших конфесійних та національно-мовних таборів. 
Адже, як видно із записів у книзі, користувачами бібліотеки, се-
ред інших,  були один із найактивніших діячів Союзу Підкарпат-

позбавлення о. С. Фенцика сану. Офіційна публікація тексту розпорядження: Суспензія Др-а 
Стефана Фенцика // Душпастырь [Ужгородъ]. – 1934. – нов.-децемберъ. –  № 11-12. – С. 237.
1Дамаскин, в миру – Драгутин Грданички (20.6.1892, Лесковац [Сербія] – 7.10.1969, Бел-
град [Сербія]) – ієрарх Сербської православної церкви. У міжвоєнний період – єпископ 
Мукачівсько-Пряшівський, чия юрисдикція поширювалася на православні парафії Під-
карпатської Русі та Сх. Словаччини; регулярно надавав фінансову допомогу організаціям 
студентів-русофілів, почесний член т-ва „Пролом” (1935). Детально про його діяльність 
посаді див.: Данилець Ю. Місіонерська діяльність єпископа Дамаскина (Грданички) на 
Підкарпатській Русі // Pravoslávny biblický zborník. Горлице. – І/2015. – С. 103-113.
2UDUK-AUK. – F. 63. – Kart. B 187. – Sign. b.č.: Входящіе и выходящіе бумаги о-ва «Про-
ломъ». Операціонный годъ 1936/37 (b.d.). – [L. 42]
3 Ibid. – [L. 14]
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ських Руських (Українських) Студентів Петро Бедей1 та вже згаду-
ваний лідери „Общества Греко-Католических Студентов” Павло 
Цібере та Микола Фіцай 2.

У Архіві міста Праги документів із досліджуваної нами теми 
значно менше. Власне, наразі, йдеться лише про одну „Spolek 
karpatoruských pravoslavných studentů „Prolom” v Praze”, що 
зберігається у фонді 5 „Magistrát hlavního města Prahy II” (фондо-
вий підрозділ № 5/1 „Spolkový katastr”). Справа є невеликою за 
обсягом і містить загалом 26 документів. Це в основному – подані 
до поліції оголошення про скликання щорічних загальних зборів 
та звіти про персональний склад керівних органів. Разом з тим 
окремі із зібраних тут документів є унікальними, оскільки містять 
відомості про організацію, відсутні в інших джерелах, відкриваю-
чи нові значущі факти з її історії. Зокрема, це стосується доку-
ментів про діяльність організації у повоєнний час (адже дотепер 
жоден із дослідників не згадував, що „Пролом” існував й кілька 
років після війни). Серед документів цього періоду хочеться звер-
нути увагу на повідомлення про збори з відновлення діяльності 
товариства, що відбулися 16 грудня 1945 р. Цей документ, серед 
іншого, свідчить, що у процесі відновлення брали участь що-
найменше четверо осіб, які були активістами довоєнного „Про-
лому”3. Таким чином було збережено зв’язок між поколіннями 

1Петро Бедей (8.12.1908, Бедевля [Закарпатська обл.] – ?) – активіст студентського руху. 
Закінчив гімназію у Берегові (1931), навчався на мед. ф-ті Карлового ун-ту (1931-1932) 
та агроном. відділенні Вищої тех. школи (1932-1939) у Празі. У студентські роки – писар 
(1931-1932), соц. референт та заст. голови (1935-1936) Союзу Підкарпатських Руських 
(Українських) Студентів, гол. празької філії т-ва „Просвіта” (1935-1936); паралельно – 
вчитель у Покутті (1936-1937), а у період автономії – уряд. комісар заводу „Бантлін” у 
Перечині (1938-1939). Станом на 1.12.1939 жив у Празі, був членом філії «Українського 
Національного об’єднання» у Протектораті. Подальша доля невідома : ДАЗО. – Ф. 28. – 
Оп. 4. – Спр. 251: Особиста справа вчителя Бедей Петра (7 вересня 1936 р. – 11 березня 
1937 р.). – Арк. 2, 10-11, 14. NAР. – F. 820. – Kart. 63: Ukrajinská národní jednota v ČSR se 
sídlem v Praze (za okupace krajská organizace Ukrajinské národní jednoty v Německu). 1926-
1942. – Sign. 409: Seznamy členů Ukrajinské národní jednoty v protektorátě (1939). – L. 76.
2UDUK-AUK. – F. 63. – Kart. B 191: Zahraniční studentské spolky (b.d.). – Sign. b.č.: Общество карп. 
–русскихъ православныхъ студентові „Проломъ”. Каталогъ занимаемыхъ книгъ (b.d.). – L. 1, 6-7
3Archiv hlavního města Prahy. – F. 5: Magistrát hlavního města Prahy II; f. čast. 5/1: Spolkový 
katastr. – Sign.: SK X/428: Spolek karpatoruských pravoslavných studentů „Prolom” v Praze 
(1933 – 1952). – L. 12.
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православного студентства, обірваний внаслідок війни. Найбільш 
пізній документ у папці (повідомлення про вилучення товари-
ства з реєстру громадських організацій Праги) датовано 19 груд-
ня 1952 р1. Таким чином з усіх карпатоукраїнських студентських 
організацій, які з міжвоєнного часу існували в Празі, найпізніше 
припинилася саме офіційна діяльність товариства „Пролом”.

Підсумовуючи викладене, можна із впевненістю конста-
тувати, що введені у науковий обіг документи з фондів Архіву 
Карлового університету та Архіву міста Праги – не лише є важ-
ливою джерельною базою для досліджень з історії карпатоу-
країнського студентського руху, а можуть стати в нагоді усім, хто 
займається проблематикою церковної історії Закарпаття і Че-
хословаччини першої половини ХХ століття.

РЕЗЮМЕ
Товариство „Пролом” – русофільська організація, що у 1933-

1939 та 1945-1952 роках існувала у Празі та об’єднувала право-
славних студентів-українців із Підкарпатської Русі (Закарпаття) 
та Східної Словаччини (Пряшівщини). Пропонована публікація 
має на меті ввести у науковий обіг документи і матеріали про 
діяльність товариства, які зберігаються у фондах двох архівних 
установ Праги – Архіву Карлового університету та Архіву міста 
Праги і дотепер залишаються маловідомими для дослідників. 
Матеріали у фондах Архіву Карлового університету (статутні до-
кументи, листування з різними особами та організаціями, фінан-
сові документи та ін.) охоплюють 1933-1938 рр., а  документи 
Архіву міста Праги (щорічні звіти до поліції та супутні матеріа-
ли) також й повоєнний період. Аналіз деяких з цих документів 
та їх співставлення з іншими джерелами дають можливість авто-
ру деякі маловідомі деталі про діяльність організації, встановити 
причинно-наслідковий зв’язок між важливими подіями з історії 
карпатоукраїнського студентського руху 1930-х років.

Ключові слова: студенти, русофіли, університет, Закарпаття.
 

1 Ibid. – L. 28.



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

169

SUMMARY
DOCUMENTS ABOUT THE ACTIVITY OF THE CARPATHIAN-
RUSYN ORTHODOX STUDENTS‘ ASSOCIATION „PROLOM” 

IN THE PRAGUE ARCHIVES (ARCHIVES OF CHARLES 
UNIVERSITY IN PRAGUE AND ARCHIVES OF PRAGUE)

Association „Prolom” – a Russophile organization that existed 
in Prague in 1933-1939 and 1945-1952 and brought together Orthodox 
Ukrainian students from Subcarpathian Rus (Transcarpathia) and 
Eastern Slovakia (Prešov Region). The proposed publication aims to 
introduce into scientific circulation documents and materials on the 
activities of the Society, which are stored in the funds of two archival 
institutions of Prague - the Charles University Archives and the 
Archive of the City of Prague, which until now remained unknown to 
researchers. The materials at the Charles University Archives (statutes, 
correspondence with various individuals and organizations, financial 
documents, etc.) cover the years 1933-1938, and the documents of 
the Archives of the City of Prague (annual police reports and related 
materials) also include the post-war period. The analysis of some of 
these documents and their comparison with other sources give the 
author some recondite details about the activity of the organization, 
establish a causal connection between important events in the history 
of the Carpatho-Ukrainian student movement of the 1930s.

Keywords: students, Russophiles, university, Transcarpathia.
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УДК 141.33

 
ИЗУЧЕНИЕ ИСИХАЗМА В ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРАК-

ТИКЕ ОДЕССКИХ УЧЕНЫХ ХІХ – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ

Валерий Левченко,
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры

 украиноведения, историко-правовых и языковых дисциплин 
Одесского национального морского университета, Одесса.

В середине ХIХ века в русском академическом (богослов-
ском и светском) сообществе произошло «открытие» различных 
аспектов многовековой истории исихазма1. Вследствие этого в 
противовес консервативно-рационалистическому восприятию 
исихастской практики, в первую очередь богословами и духовен-
ством православной церкви, исихастское движение постепенно 
стало обретать формы научного описания. В связи с этим начи-
ная со второй половины XIX в. история исихазма стала объек-
том обстоятельных исследований специалистов богословской, 
философской, литературоведческой и исторической наук. Как 
следствие тема изучения истории исихазма привлекла внимание 
многих ученых и по состоянию на сегодняшний день привела к 
появлению большого числа научных изысканий2.

В когорту ученых, увлекшихся темой исследования разных 
аспектов исихазма, в указанный период времени, также вошли 

1 См.: Мейендорф И. Ф. О византийском исихазме и его роли в культурном и историче-
ском развитии Восточной Европы в XIV в. // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: 
Наука. Ленинградское отделение, 1974. Т. XXIX. С. 291–305 и др.
2 См.: Кришталёва Л. Г., Хоружий С. С. Библиография мистико-аскетической (исихаст-
ской) традиции Православия // Синергия. Проблемы аскетики и мистики Православия. 
М., 1995. С. 295–361; Сидоров А. И. Архимандрит Киприан Керн и традиция православ-
ного изучения поздневизантийского исихазма / Киприан (Керн), архим. Антропология св. 
Григория Паламы. М., 1996. С. VIII–LXXVIII; Лурье В. М. Послесловие // Мейендорф 
Иоанн, протопресвитер. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. Введение в изучение 
/ Под ред. И. П. Медведева и В. М. Лурье. СПб., 1997. С. 327–372 и др.



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

171

представители одесского академического сообщества. Теме изу-
чения исихазма одесскими учеными ХІХ – начала ХХ вв. не было 
посвящено отдельных работ, но частично определенные аспекты 
этой темы были отражены в научной литературе1. Предлагаемое 
исследование является первым опытом специального изучения 
историографической практики исихазма одесскими учеными 
ХІХ – начала ХХ вв.

Актуальность данного исследования состоит в определении 
и содержательном описании научного опыта изучения исихазма 
представителями научной корпорации Одессы в ХІХ – начале ХХ 
вв. Рассматривая труды одесских ученых относительно разных 
аспектов исихазма, планируем сделать попытку характерис тики 
взглядов авторов о теоретических и практических аспектах ос-
мысления феномена исихазма, а также по вопросам ас ке  тизма 
и подвижничества, так как эти философско-антро поло гические 
концепции являются необходимым условием вся  кого христиан-
ского совершенствования и ключевым раз де лом православной 
антропологии. Изучению содержания инте ллектуального на-
следия одесских ученых в контексте иссле дования исторического 
опыта теории и практики исихазма предшествует краткое описа-
ние их биографий и основных на правлений научных изысканий.

Обращение к истории изучения исихазма времен Российс-
кой империи позволяет констатировать значительное число ис-
следований, их диапазон аспектов и глубину изучаемого в них 
явления. К числу таких работ наравне с трудами богословов: 
игумена Модеста (Срельбицкого)2, патриарха Константинополь-
ского Филофея3, архимандрита Порфирия Успенского4, еписко-
1 См.: Экономцев И., прот. Исихазм и восточноевропейское Возрождение // Богословские 
труды. Сборник двадцать девятый. М., 1989. С. 59–73; Климков О. С. Опыт безмолвия: 
Человек в миросозерцании византийских исихастов. СПб.: Алетейя, 2001. 284 с. и др.
2 Модест, игумен. Святый Григорий Палама, митрополит Солунский, поборник пра-
вославного учения о фаворском свете и о действиях божиих. Киев: типография А. 
Гаммершмида, 1860. [6], 131 с.
3 Филофей, патриарх Константинопольский. Житие святителя Григория Паламы. Сергиев 
Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2005. 224 с.
4 Порфирий, епископ Чигиринский. Афон. История Афона. Киев: типография В. Л. Фронц-
кевича, 1877. Ч. 1: Афон языческий. 228 с., 1 л. карт.; Ч. 2: Афон христианский, Мирский. 
179 с.; Ч. 3. Афон монашеский. Отделение 1. 383 с. (Восток христианский); Порфирий, 
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па Алексия (Дородницына)1, относятся обобщающие феномен 
исихазма исследования светских ученых, среди которых заметное 
место занимают одесские ученые.

В середине XIX в. в русском академическом сообществе на-
чинает формироваться интерес к разным аспектам исихазма, ко-
торый постепенно нарастал и привел к появлению первых тру-
дов, посвященных данной проблематике. Первым из одесских 
исследователей, кто обратил внимание на различные аспекты 
исихастского движения, был архимандрит Порфирий (Успен-
ский)2 (1804–1885) – путешественник, востоковед, визан толог, ар-
хеолог и переводчик.

В середине 1845 г. архимандрит Порфирий отправился на 
Афон, где пробыл до июня 1846 г., посетив все Афонские мо-
настыри и тщательно изучив их библиотеки. Он составил под-
робный список рукописей, хранящихся на Афоне, многие из 
которых переписал. В библиотеках афонских монастырей он 
подробно исследовал источники по истории православной церк-
ви, которые со временем составили основу опубликованных им 
собранных рукописных материалов. Результатом деятель ности 
Порфирия (Успенского) явился его труд по истории Афонской 
горы, охватывающий период с древнейших времен до середины 
XIX в.3. Среди пласта репрезентованных источников были пред-
ставлены документы, касающиеся споров по разным вопросам 
истории и сути исихастского движения. Несмотря на то, что изда-

епископ Чигиринский. Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты архимандри-
та, ныне епископа, Порфирия Успенского в 1845 году. Ч. 1, отд. 1–2. Киев: типография 
В. Л. Фронцкевича, 1877. 736 с.; Порфирий, архимандрит. Первое путешествие в Афон-
ские монастыри и скиты в 1846 году: духовно-просветительское издание, Ч. 2. Отделение 
2. М.: Типография И. Ефимова, 1880. 314 с. и др.
1 Алексий (Дородницын), епископ. Византийские церковные мистики XIV века (Препод. Гри-
горий Палама, Николай Кавасила и препод. Григорий Синаит) // Православный собеседник. 
1906. № 1. С. 98–108; № 2. С. 224–240; № 3. С. 409–428; № 5. С. 120–141; № 7–8. С. 456–479.
2 О научной деятельности преосвященного Порфирия написано довольно много работ: 
Герд Л. А. Еп. Порфирий Успенский: из эпистолярного наследия // Архивы русских визан-
тинистов в Санкт-Петербурге / Под ред. И. П. Медведева. СПб., 1995. С. 8–21.
3 Порфирий, епископ Чигиринский. Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты 
архимандрита, ныне епископа, Порфирия Успенского в 1845 году. Ч. 1, отд. 1–2. Киев: 
типография В. Л. Фронцкевича, 1877. 736 с.
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ние этого труда было осуществлено через двадцать два года после 
проведения поездки на Афон, его появление, как пишут многие 
исследователи современности, было клю чевым фактом в исто-
риографии исихазма. Протоиерей Иоанн (Экономцев) отмечал 
этот факт, как крупное научное событие, которое стимулировало 
дальнейшее развитие исследований в этой области в Российской 
империи1. По мнению прото пресвитера Иоанна Мейендорфа, 
богословский материал об исихастских спорах в трудах преосвя-
щенного Порфирия был очень обширным, значительно более 
содержательным, чем вся книга игумена Модеста, и вводил впер-
вые в научный оборот важнейшие тексты2. Философ О. С. Клим-
ков отмечал, что собранные архимандритом Порфирием новые 
источники способствовали более емкому и глубинному понима-
нию миросозерцания Григория Паламы и его последователей, 
а также их оппонентов3. В свою очередь отметим, что, затраги-
вая историю исихастских споров, епископ Порфирий писал: «...
учение афонских исихастов не было новостью 14-го века; нет, оно 
издревле таилось не только у них, но и везде, где были безмолв-
ники»4. Эта фраза демонстрирует его глубокое понимание теоре-
тического обоснования сути исихастского движения.

Опубликованные труды преосвященного Порфирия 
(Успенс кого) получили высокую оценку в научном сообществе на 
рубеже ХIX–ХХ вв., но не вызвали должного интереса в духовных 
кругах, что требует специального объяснения. Его труды не вос-
принимались коллегами как работы по православному богосло-
вию и очень редко замечались и обсуждались в церковных кру-
гах, что привело к тому, что они не получили положительного 
отзвука в литературе духовной среды. Характерным в этом плане 
является отзыв иеросхимонаха Антония Булатовича, который 
1 Экономцев И., прот. Исихазм и восточноевропейское Возрождение // Богословские 
труды. Сборник двадцать девятый. М., 1989. С. 59.
2 Мейендорф И. Жизнь и труды святителя Григория Паламы: Введение в изучение. СПб.: 
Византинороссика, 1997. С. 315.
3 Климков О. С. Опыт безмолвия: Человек в миросозерцании византийских исихастов. 
СПб.: Алетейя, 2001. С. 24.
4 Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Ч. III. Афон Монашеский. Отделение 
второе. СПб., 1892. С. 238–239.
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еще в свою бытность на Афоне сказал: «В этих объемистых, тол-
стых книгах покойный Епископ Порфирий (не тем будь помянут 
он на том свете) шаг за шагом осмеивает и отрицает путем науч-
ных данных чуть не каждое афонское предание о том или ином 
чуде, проявляет очень мало благоговения к афонским святыням, 
осмеивает святогорцев в их подвигах и т. д. ...Может ли ослабнуть 
любовь Руси к Афону... от ничтожных писаний либерального Бо-
гослова Епископа Порфирия?!»1.

В сложившейся ситуации, скорее всего, причина мог ла быть 
только в личности самого епископа Порфирия, кото рый был 
известен в среде духовенства, главным образом, своей экстра-
вагантностью и, подчас крайним, богословским либерализмом 
и другими характерными чертами. Например, историк визан-
тийского и древнерусского искусства, создатель иконографиче-
ского метода изучения памятников искусства, в том числе и на 
Афоне, академик Н. П. Кондаков оставил такую характеристику 
научного портрета преосвященного Порфирия: «Архимандрит, 
впоследствии епископ, Порфирий Успенский в течение своих 
двух путешествий на Афон и в свое долгое там пребывание успел 
сделать так много, как вряд ли бы сделала це лая экспедиция. 
Живая любознательность, необычайное трудолюбие и истинная 
любовь к своему делу руководили этим феноменальным ученым, 
полным живых мыслей, широких и светлых взглядов, но, к сожа-
лению, Порфирий принужден был постоянно спешить в своих 
работах, и никогда не был уверен в своем деле, в судьбе собствен-
ной и своих ученых занятий, к тому же лишен временами даже 
необходимых материальных средств, и постоянно лишен всякого 
сочувствия к ученым трудам, достававшимся ему особенно тяже-
ло, по отсутствию школы, по причине небрежной исторической 
подготовки и убогого семинарского обучения наукам. Порфирий 
принимался за мно гое самоучкою, полагал на дело гораздо бо-
лее труда и достигал гораздо меньших результатов, чем бы сле-

1 Предисловие // Посмертные вещания преподобного Нила Мироточивого Афонского 
/ Пер. с греч. рукописи [и предислов. иеросхим. Антония]. Редактировал... архим. 
Александр. Изд. Келлии Благовещенской старца Парфения на Афоне, 1912. С. XXI.
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довало, при высоких талантах исследователя, живости его ума 
и находчивости даже среди непривычной среды»1. В последние 
десятилетия научной деятельности преосвященного Порфирия 
посвящено довольно много исследований2, но, к сожалению, все 
еще нет целостного портрета этой в высшей степени своеобраз-
ной личности.

Став первым исследователем среди представителей одесс-
кого академического сообщества в области исихазма епископ 
Порфирий по стечению определенных обстоятельств являет-
ся не первым, кто осуществил публикации по данной теме. 
Пальма первенства в публикации трудов по вопросам иси-
хастского движения среди ученых Одессы принадлежит Ивану 
Степановичу Некрасову (1836–1895) – исследователю истории 
древнерусской литературы, доктору русской словесности (1873), 
заслуженному профессору (1893), декану (1874–1891) и ректо-
ру (1890–1895) Императорского Новороссийского университета.

И. С. Некрасов учился на историко-филологическом фа-
культете Императорского Московского университета, кото рый 
окончил в 1859 г. со степенью кандидата. С 1 октября 1859 г. по 
сентябрь 1863 г. он состоял в должности преподавателя по рус-
скому языку и словесности во 2-м Московском кадетском корпу-
се. Затем на протяжении с 4 сентября 1863 г. по 16 августа 1864 
г. в статусе старшего учителя русской словесности был на служ-
бе в 4-й Московской гимназии. В период с сентября 1867 по май 
1868 гг. занимал должность преподавателя русского языка и сло-
весности в Московском сиротском доме. 13 мая 1868 г. Советом 
Императорского Новороссийского университета И. С. Некрасов 
был избран и по предложению попечителя Одесского учебного 
округа утвержден исправляющим должность доцента по кафе-
дре истории русского языка и литературы. После публичной за-
щиты магистерской диссертации «О зарождении национальной 
литературы в Северной Руси» 9 февраля 1870 г. Советом Импе-
1 Кондаков Н. П. Памятники христианского искусства на Афоне. СПб.: Императорская 
академия наук, 1902. С. 4.
2 См.: Герд Л. А. Еп. Порфирий Успенский: из эпистолярного наследия // Архивы русских 
византинистов в Санкт-Петербурге / Под ред. И. П. Медведева. СПб., 1995. С. 8–21 и др.
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раторского Новороссийского университета он был утвержден 
в магистерской степени, а 16 февраля того же года утвержден 
штатным доцентом по кафедре русской словесности. 10 февра-
ля 1873 г. в Совете Императорского Московского университета 
публично защитил докторскую диссертацию «Опыт истори-
ко-литературного исследования о происхождении древнерус-
ского Домостроя» и был утвержден в степени доктора русской 
словесности. Приказом министра народного просвещения от 21 
апреля 1873 г. был утвержден в звании ординарного профессора 
по кафедре русской словесности с 27 февраля 1873 г. Приказом 
министра народного просвещения от 16 ноября 1874 г. утвержден 
деканом историко-филологического факультета Императорско-
го Новороссийского университета с 22 октября 1874 г. на три года. 
Впоследствии неоднократно переизбирался на эту должность и 
занимал ее до 1891 г.1.

В первые годы своей научной деятельности И. С. Некрасов 
исследовал древнерусскую агиографию. Его сочинения, изданные 
в 1860-х – 1870-х гг. представляют научную ценность и сегодня, 
что объясняется постановкой важных методологических вопро-
сов. Одним из них был вопрос относительно достоверности фак-
тов в изучаемых источниках. Ученый исходил из того, что жития 
святых, которые являлись предметом изучения агиографии, в от-
личие от летописей были, прежде всего, литературными памят-
никами, в которых сохранились лишь отдельные факты. Работая 
над вопросом исследования достоверности фактов, И. С. Некра-
сов ставил перед собой задачу, в первую очередь, определения 
наиболее достоверной редакции жития святых, в чем существен-
но преуспел и подтвердил правоту своих идей2.

Активные исследования И. С. Некрасова первичных редакций 
жизнеописаний жития святых привели его, кроме изучения исто-
рико-богословской, исторической, социально-культурной и ли те-
ратурной точек зрения, к выявлению богословских и историко-цер-
1 Государственный архив Одесской области (ГАОО). Ф. 45. Оп. 8 (1895). Д. 16. Л. 246–255.
2 Александров А. В. Изучение агиографии в Новороссийском университете: И. С. Некрасов // 
Тезисы 2-й обл. ист.-краеведч. науч.-практ. конф., посвящ. 200-летию основания Одессы и 
25-летию создания Укр. о-ва охраны памятников истории и культуры. Одесса, 1994. С. 3–4.
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ковных аспектов святости подвижников в истории литературы 
Древней Руси. Жития составляют едва ли не самую обширную часть 
христианской литературы, со своими закономерностями развития, 
эволюцией структурных и содержательных параметров и т. д., и в 
этом плане являются предметом литературно-филологического 
рассмотрения. Поэтому И. С. Некрасов в магистерской диссертации 
«Зарождение национальной литературы в Северной Руси»1 пос-
вятил этому вопросу отдельную часть – «О первичных редакциях 
жизнеописаний подвижников северной Руси ХV, ХVІ и ХVІІ века».

В последующем своем труде – «Пахомий Серб, писатель XV 
века»2 – в контексте изучения влияния Сербии и Афона на рус-
скую литературу в ХІV и ХV веках И. С. Некрасов сосредоточил 
внимание на выявлении некоторых фрагментов истории исихазма 
на Афоне: «В ХІV и ХV веках Афонская гора на столько еще была 
затронута умственными интересами, что могла иметь очень боль-
шое вли яние на Россию в литературном отношении. Известно, 
что к ХІV веку Афонские монастыри вышли из борьбы с Михаи-
лом Палеологом за соединение с Римом. ... В этом веке на Афоне 
было много лиц отлично образованных. К этому веку принадле-
жит еще Григорий Синаит, который «в приличное время возраста 
был хорошо образован во внешнем любомудрии» и «был весьма 
искусен в каллиграфии», которая, как известно, составляла одно 
из важнейших занятий монастырей в средние века, благодаря ко-
торым дошли до нас лучшие списки классиков. Он занят был во-
просами об умной молитве, о созерцании, о таинственном. ... Кро-
ме Григория Синаита в этом веке на Афоне были такие лица... 
как Григорий Палама..., посвятивший себя изучению философ-
ских наук, занимавшийся изучением созерцательной молитвы»3.

Как следствие в 1860-е – 1870-е гг. основное внимание И. С. Не-
красова было сосредоточено на выявлении исихастских черт в ли-
1 Некрасов И. С. Зарождение национальной литературы в Северной Руси // Записки 
Императорского Новороссийского университета. Том четвертый. Выпуски 1–6. Одесса: 
Типография П. Францова, 1870.  С. 1–173.
2 Некрасов И. С. Пахомий Серб, писатель XV века // Записки Императорского 
Новороссийского университета. Т. 6. Одесса: Типография Ульриха и Шульце, 1871. С. 1–99.
3 Некрасов И. С. Пахомий Серб, писатель XV века // Записки Императорского Новороссийского 
университета. Т. 6. Одесса: Типография Ульриха и Шульце, 1871. С. 2–3.
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тературе Древней Руси. Венцом его исследований богословских 
и историко-церковных аспектов святости подвиж ничества явля-
ется написанная им рецензия на сочинение К. А. Докучаева-Ба-
скова «Подвижники и монастыри крайнего Севера»1. Эта рецен-
зия была высоко оценена Императорской Санкт-Петербургской 
академией наук, которая 25 сентября 1892 г. присудила ученому 
золотую медаль премии графа С. С. Уварова, установленную для 
рецензентов2.

В 1890-е гг. в Российской империи появляется целый ряд 
глубоких теоретических исследований по исихазму. Для них 
характерен исторический подход к исихастским спорам, кото-
рые рассматриваются уже, в первую очередь, как проявление 
внутренних процессов в Византии, отражение идейной борьбы, 
имевшей свою предысторию в XII, XI и IX вв.

Один из одесских ученых – Федор Иванович Успенский 
(1845–1928) – историк, византинист, академик (1900), директор 
Русского археологического института в Константинополе (1894–
1914), редактор «Византийского временника» (1915–1928)3, связал 
эту борьбу с противоборством двух партий: «национальной» и 
«прозападной»4, которую он олицетворял с интеллектуальной 
византийской элитой, ностальгирующей по языческому про-
шлому5. В философском плане Ф. И. Успенский квалифицировал 
исихастские споры как эпизод борьбы аристотеликов (к ним он 
отнес Григория Паламу) с приверженцами Платона6, вызвав тем 
самым длительную полемику по этому вопросу.

В том же 1893 г. в Одессе стараниями Ф. И. Успенского вышел 
ценнейший источник как по истории византийской культуры во-
1 Докучаев-Басков К. А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера. Хергозерская, Мака-
рьевская пустынь. Санкт-Петербург: Типография Ф. Елеонского и Ко, 1890. 28 с.
2 ГАОО. Ф. 45. Оп. 8 (1895). Д. 16. Л. 259 об.
3 См.: Лозовик Г. Н. Федор Иванович Успенский (1845–1928) // Историк-марксист. 1928. 
Т. 9. С. 110–114 и др.
4 Экономцев И., прот. Исихазм и восточноевропейское Возрождение // Богословские 
труды. Сборник двадцать девятый. М., 1989. С. 59.
5 Успенский Ф. Очерки по истории византийской образованности. СПб.: Типография 
В. С. Балашева, 1891. С. 66, 371–372.
6 Успенский Ф. Очерки по истории византийской образованности. СПб.: Типография 
В. С. Балашева, 1891. С. 311.
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обще, так и по теме исихазма в частности – «Синодик в неделю 
Православия»1. В нем ученый кратко суммировал принципиаль-
ные расхождения между Паламой и его оппонентами, а также 
«провозгласил анафемы Варлааму и Акиндину», с обозначением 
основных положений их мировоззрений. Ф. И. Успенский, став-
ший, наряду с В. Г. Васильевским, основателем «русской школы 
византологии» и занимавший «одно из первых мест»2 в отече-
ственной византинистике, посвятил одну из своих работ столкно-
вению Паламы с Варлаамом. Главным в этом конфликте служит, 
по его мнению, политико-религиозный аспект столкновения 
«партий» – «православно-национальной» и «западнической»3. 
«Жизненным нервом всей борьбы, сосредоточенной около име-
ни Варлаама, было западничество в самом широком смысле это-
го слова – в политике, вероучении», а поэтому «победа Григория 
Паламы должна быть признана победою национальной партии 
над латинствующей и западнической»4. Ф. И. Успенский первым 
высказал гипотезу, по которой на Константинопольском соборе 
в июне и августе 1341 г. не состоялось настоящей победы учения 
св. Григория Паламы. Дело ограничилось осуждением Варлаама, 
что, в свою очередь, не означало одобрения св. Григория Паламы5.

В идеологическом же плане Ф. И. Успенский рассматривал 
столкновение идей Паламы с Варлаамом как конфронтацию 
платонизма и аристотелизма: «Церковь усвоила себе аристо-
телевское направление и с конца XI до конца XIV в. поражала 
анафемой тех, кто осмеливался стоять за Платона»6. Однако, 
как верно отмечает современный исследователь О. С. Климков7, 

1 Успенский Ф. Синодик в неделю православия. Сводный текст с приложениями. Одесса: 
Типография Одесского военного округа, 1893. 98 с.
2 Памяти академика Федора Ивановича Успенского (1845–1928). Л.: Издательство 
Академии наук СССР, 1929. С. 51–52.
3 Климков О. С. Опыт безмолвия: Человек в миросозерцании византийских исихастов. 
СПб.: Алетейя, 2001. С. 26–27.
4 Успенский Ф. Очерки по истории византийской образованности. СПб., 1892. С. 7.
5 Мейендорф И. Жизнь и труды святителя Григория Паламы: Введение в изучение. 
Санкт-Петербург: Византинороссика, 1997. С. 44.
6 Успенский Ф. Очерки по истории византийской образованности. СПб., 1892. С. 273, 364.
7 Климков О. С. Опыт безмолвия: Человек в миросозерцании византийских исихастов. 
СПб.: Алетейя, 2001. С. 26.
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эта точка зрения вызывает справедливую критику со стороны 
А. Ф. Лосева: «Концепция Ф. Успенского противоречива и неяс-
на. ... Объясняется это тем, что Ф. Успенский, вероятно, не очень 
отчетливо различал христианского платонизма и  аристотелизма 
от язычества»1. По словам современного исследователя А. И. Си-
дорова: «...для Ф. И. Успенского характерен и своего рода при-
земленный эмпиризм, не позволяющий уловить духовную суть 
идейных споров XIV в.»2. Это замечание находит свое подтверж-
дение и в словах самого Ф. И. Успенского, высказанных по поводу 
духовной практики исихастов: «...практика факирская, занесен-
ная из Индии...»3. в общем Ф. И. Успенский отмечал, что в изуче-
нии исихастских споров совсем не была замечена «философская 
основа, проходящая через все стадии борьбы и объясняющая 
противоположные богословские выводы»4. Таким образом, от-
метим, что по состоянию в конце ХIХ в. отношение к исихазму 
оставалось весьма неоднозначным как в научном сообществе, так 
и среди представителей духовенства.

В трудах одесских ученых начала ХХ в., посвященных прояв-
лению исихазма в христианской культуре, просматривается основ-
ная тенденция, которая утверждает о его определяющем влиянии 
на развитие русской культуры. Особого внимания среди научной 
литературы, рассматривающей разные аспекты исихазма, заслужи-
вают труды, содержащие его философское осмысление. Хронологи-
чески первым среди них является «Послания старца Артемия (XVI 
века)»5, автором которого является Сергей Григорьевич Вилинский 
(1876–1950) – филолог-славист, историк древнерусской литературы, 
профессор (1909–1919) и проректор (1912–1916) Императорского 

1 Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993. С. 868.
2 Сидоров А. И. Архимандрит Киприан Керн и традиция православного изучения поздне-
византийского исихазма // Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. 
М., 1996. С. XXIV.
3 Успенский Ф. И. История византийской империи. Т. III. М.-Л.: Издательство Академии 
наук СССР, 1948. С. 708.
4 Успенский Ф. И. Очерки по истории византийской образованности. История крестовых 
походов. М.: Мысль, 2001. С. 224–225.
5 Вилинский С. Г. Послания старца Артемия (XVI века). Одесса: Экономическая типогра-
фия, 1906. 425 с.
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Новороссийского университета, про  фессор университета имени Т. 
Масарика в Брно (1927)1.

По мнению С. Г. Вилинского, в духовной культуре русско-
го общества XVI столетия можно выделить три направления: 
«во-первых, стремление объединить духовную жизнь Москов-
ского государства и утвердить старину, как основу духовного 
преуспеяния общества; во-вторых, стремление к освобождению 
от византийского влияния и, наряду с этим, проникновение вли-
яния западного, выразившегося сначала в острой фор ме рацио-
налистических ересей; в-третьих, направление мисти ческого ха-
рактера, шедшее из Византии и отразившееся главным образом в 
учении заволжских старцев»2. «Но византийскому влиянию, или, 
по крайней мере, той форме внешней обрядности и благочестия, 
в какую оно сложилось у нас, являлось противодействие со сто-
роны еще одного – третьего – направления, именно, так называ-
емого мистического направления. И оно также не в XVI веке за-
родилось, а может быть ведено едва ли не с конца XIV века, если 
судить по времени появления русских списков славянских пере-
водов византийских мистиков; собственно говоря, история этого 
направления на Руси еще не достаточно изучена и выяснена, но 
по всем имеющимся данным можно заключить о его также визан-
тийском происхождении. Григория Синаита и Григория Паламу 
обыкновенно считают во главе этого направления в Византии, от-
куда оно перешло и в славянские земли и на Русь. ...Впервые ясно 
это направление выразилось у преп. Нила Сорского и его уче-
ников… заволжские старцы, отвергая внешнее понимание хри-
стианства, требовали углубления, проникновения в самый дух 
христианства, а это разрушало односторонность установившихся 
воззрений»3. «Чего же они искали в мистицизме? …Не впадая 
ни в вольномыслие, ни в туманные построения мистицизма, ни 

1 См.: Александров О. В., Іванова О. А. Вілінський Сергій Григорович // Професо-
ри Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. Т. 2: А–І. Одеса: 
«АстроПринт», 2000. С. 60–65 и др.
2 Вилинский С. Г. Послания старца Артемия (XVI века). Одесса: Экономическая типогра-
фия, 1906. С. 298.
3 Вилинский С. Г. Указ. соч. С. 314–315.
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в крайности обрядности, они создали учение, которое по глубо-
кому пониманию христианства и по высоте изображенных в нем 
идеалов имеет значение и до наших дней»1. «В этом отношении, 
– утверждал С. Г. Вилинский, – наиболее важное значение имеет 
учение Григория Синаита»2. С. Г. Вилинский видит особенность 
мистицизма Нила Сорского, по сравнению с византийскими его 
предшественниками, в том, что он преимущественно направлен 
«не в сторону отвлеченных умствований, а скорее в сторону того, 
что было для Григория Синаита «праксис». Действительно, о со-
зерцании Нил Сорский говорит очень мало и очень редко; его 
рассуждения о созерцании, по своему содержанию, совсем не 
подробны и не трактуют о таких, напр., предметах, как восемь 
объектов созерцания у Григория Синаита... Общее содержание 
произведений Нила Сорского и общее направление его мыслей 
– строго-аскетическое»3. Таким образом, говоря о значении «По-
сланий» в литературе средневековой Руси, выдающийся исследо-
ватель творчества старца Артемия С. Г. Вилинский отмечал, что 
«послания эти являются памятником, характеризующим одно 
из культурных направлений XVI века – заволжскую доктрину в 
ее применении к литературной борьбе против проникновения 
шедших с Запада течений»4.

Старец Артемий, как его нередко называют в литературе, 
разделял идеи византийско-афонского исихазма, проникавшие 
на Русь со времени исихастского возрождения XIV в. Его воспри-
ятие религии не укладывалось в привычные рамки того времени, 
где господствовало обрядоверие и раболепство по отношению к 
«священной» власти. С. Г. Вилинский отмечал, что «Гуманность 
чувства и возвышенное, одухотворенное понимание религии 
в такой же мере свойственны Артемию, как были свойственны 
и Нилу Сорскому, и в этом смысле он – вполне продолжатель 
направления последнего»5. Сложность его натуры и восприим-

1 Вилинский С. Г. Указ. соч. С. 341.
2 Вилинский С. Г. Указ. соч. С. 316.
3 Вилинский С. Г. Указ. соч. С. 339–340.
4 Вилинский С. Г. Указ. соч. С. 352.
5 Вилинский С. Г. Указ. соч. С. 348.
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чивость к противоречивым влияниям в различные периоды его 
творческой деятельности могут служить соблазном к упрощен-
ному восприятию значения старца в умственных исканиях эпохи. 
Это хорошо осознавал С. Г. Вилинский, отмечавший, что «в такое 
время легко встретить и личность, которая в своей духовной жиз-
ни обнаруживала бы влияние разнородных направлений; приме-
ром подобной личности может служить старец Артемий»1. Буду-
чи глубоким ученым, С. Г. Вилинский сумел обозначить главный 
духовный стержень в его религиозном творчестве, приняв во 
внимание все перипетии духовно-жизненного пути старца: «От-
ношение Артемия к тогдашним течениям умственной жизни 
русского общества может быть в немногих словах выражено сле-
дующим образом: отправная точка его развития – влияние раци-
оналистического направления, своего рода свободомыслие, при-
ведшее его к исканию истины; в этом искании Артемий встречает 
учение мистиков, воспринимает его и понемногу освобождается 
от влияния рационалистического учения… Учение заволжских 
старцев окончательно определило воззрения Артемия и прояви-
лось в его посланиях. Полемическая деятельность, где Артемию 
пришлось отстаивать догматы и обрядность православия, внеш-
ним образом сближает его со сторонниками консервативного на-
правления, но это сближение только внешнее, ибо Артемий во-
все не был защитником старины и даже в защите им обрядности 
виден заволжский старец»2.

В своем творчестве С. Г. Вилинский также рассматривал 
разные аспекты жизни и творений Григория Синаита, личность 
которого представлена в трудах одесского ученого не только как 
аскета и келейного подвижника, но и как деятельного наставни-
ка, планомерно стремящегося к расширению влияния исихаст-
ского учения и делающего для этого все возможное. Здесь уже 
заложены перспективы последующего выхода идей исихазма за 
пределы монастырских келий и их трансформации в богослов-
ско-философском мышлении Паламы и его пос ледователей, 

1 Вилинский С. Г. Указ. соч. С. 344.
2 Вилинский С. Г. Указ. соч. С. 352.
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что, в свою очередь обеспечивает исихастской идеологии побе-
ду в общественно-политической и культурной жизни Византии. 
«Учение Григория Синаита во многих частях сходно с учением, 
развитым Григорием Паламой: последний также принимает не-
обходимость «праксис», как подготовления к «феории», а затем 
– «феория», условие которой – хранение ума и умная молитва»1. 
«Преимущественное внимание мистиков было обращено на вну-
треннюю сторону религии. Исходным пунктом в их отношениях 
к установленной религиозной догме была мысль о возможности 
единения человека с Божеством по восстановлении утраченного 
человеком высшего духовного блаженства. Отсюда происходило 
и их возвышенное, одухотворенное понимание религии, иногда 
может быть и несколько разнившееся от традиционных церков-
ных воззрений»2. По мнению С. Г. Вилинского, «мистический 
элемент у Григория Синаита вообще весьма силен и, подобно 
Симеону Новому Богослову, таинственное общение с Божеством 
есть для него реальный факт, доступ к которому открывается 
только избранным; это общение перерождает и возвышает ду-
ховную природу человека, восстановляя первобытное блаженное 
состояние ее»3.

Помимо вышеупомянутых авторов одесского академического 
сообщества, посвятивших исихазму отдельные исследования, эту 
тему под особым углом зрения рассматривал в своих трудах из-
вестный ученый Александр Павлович Доброклонский (1856–1937) 
– историк церкви, доктор церковной истории (1916), профессор 
по кафедре истории церкви (1899–1920) и декан историко-фило-
логического факультета (1913–1920) Императорского Новорос-
сийского университета, профессор Белградского университета 
(1920–1937), председатель Общества русских ученых (1928–1937)4.

Итоговым результатом работы А. П. Доброклонского в 

1 Вилинский С. Г. Указ. соч. С. 320.
2 Вилинский С. Г. Указ. соч. С. 319.
3 Вилинский С. Г. Указ. соч. С. 337.
4 См.: Мирошниченко В. О. Доброклонський Олександр Павлович // Професори Одесь-
кого (Новоросійського) університету. Біографічний словник. Вид. 2-е, доп. Т. 1. Одеса, 
2005. С. 60–65 и др.
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одесский период стала работа «Преп. Феодор, исповедник и игу-
мен Студийский»1 – монументальный труд, ярко раскрывший 
церковную историю периода иконоборчества, в котором автор 
разработал и осветил целую эпоху византийской истории, напи-
санную на основе многочисленных источников и сравнительного 
анализа списков церковных памятников. Этот труд представляет 
собой два объемных тома, более двух тысяч страниц убористой 
печати, который лег в основу докторской диссертации, защи-
щенной 7 марта 1916 г.2.

На протяжении 1903–1916 гг. главной задачей всех научных 
командировок А. П. Доброклонского было собирание рукопис-
ных материалов для докторской диссертации о Феодоре Студи-
те3. Помощь в сборе материалов для докторского исследования 
ученому оказывал монах Матфей (в миру М. П. Ольшанский) Рус-
ского Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне. Об этом сви-
детельствуют два письма историка от 7 апреля 1905 г. и 19 дека-
бря 1907 г., связанные с написанием им докторской диссертации4.

29 декабря 1915 г. фундаментальный труд А.П.Доброклон-
ского о жизни одного из известнейших византийских церковных 
деятелей Феодора Студийского, представленный на соискание 
премии имени тайного советника М. Н. Ахматова, был признан 
Императорской академией наук заслуживающим премии, но, за 
неимением «в ее распоряжении свободных денежных наград», удо-
стоен почётного отзыва. И только более чем через четыре месяца 
Святейший Синод определением от 13–21 мая 1916 г., согласно 
заключению Учебного комитета, признал представленное на 17 
конкурс для соискания премий митрополита Московского Мака-

1 Доброклонский А. П. Преп. Федор, исповедник и игумен Студийский. Ч. 1–2. Одесса, 
1913–1914. Он же. Преп. Феодор, исповедник и игумен Студийский. Ч. 1: Его эпоха, жизнь 
и деятельность // Записки Императорского Новороссийского университета. Т. 113. Одесса, 
1913. ХХ, 972, ХС, 10 с.; Ч. 2: Его творения // Записки Императорского Новороссийского 
университета историко-филологического факультета. 1914. Вып. VIII. 569 с.
2 ГАОО. Ф. 45. Оп. 4. Д. 1255. Л. 12 об.–13.
3 Доброклонский А. П. Моя краткая автобиография // Записки Русского научного 
института в Белграде. 1938. Вып. 15. С. ІV.
4 Переписка библиотекаря Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне отца 
Матфея с учёными востоковедами России и других стран. Святая Гора Афон, 2015. С. 238.
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рия сочинение «Преподобный Феодор, исповедник и игумен Сту-
дийский» заслуживающим полной премии, с выдачей одной ты-
сячи рублей (отношение Учебного комитета от 2 июня 1916 года)1.

Критики в целом положительно отзывались о диссер-
тационном исследовании А. П. Доброклонского. Одним из 
первых положительную оценку его труда дал киевский колле-
га Н. А. Гроссу2, а вслед за ним и московские историки церкви 
– А. И. Алмазов и Д. И. Введенский3. Из лагеря одесских «свет-
ских» историков звучали хвалебные и довольно критические за-
мечания. Рецензия представителя молодой генерации одесских 
историков А. В. Рыстенко была подана с положительной оценкой 
«капитального исследования»4, которое тянулось более семи лет, 
за исключением одного «условного» замечания относительно на-
учно-справочного аппарата: «...автор, в интересах читателя, при-
ложит хотя бы краткий указатель ко всему труду»5. Византинист 
Ф. И. Успенский указал на противоречия во взглядах и выводах 
и не согласился с общей оценкой деятельности героя книги6. 
Историк-новист Е. Н. Щепкин отметил, что автор «...дает чисто 
статистический очерк киновитства при Феодоре Студите, мало 
считаясь со всем, что было до этого игумена; например, при из-
ложении богослужения в обители Феодора не касается вопроса 
об отношении его к церковному уставу... В противоположном 
такому приему науке древностей историк ждет и динамичного 
изложения, т. е. характеристики направлений в развитии мона-
1 ГАОО. Ф. 45. Оп. 4. Д. 1255. Л. 12 об.–14, 38–39 об.
2 Гроссу Н. А. П. Доброклонский, Преп. Феодор, исповедник и игумен Студийский. I 
часть. Его эпоха, жизнь, деятельность и творения, Одесса, 1913 // Труды Императорской 
Киевской духовной академии. Кн. 1. 1914. С. 614–628.
3 ГАОО. Ф. 157. Оп. 1. Д. 133. Л. 3.
4 Рыстенко А. [Рец.] Проф.  А. П. Доброклонский. Преп. Феодор, исповедник и игумен Сту-
дийский. І часть: Его эпоха, жизнь и деятельность. Одесса, 1913. ХХ, 972, ХС, 10 с.; ІІ часть. 
Его творения. Выпуск 1. Одесса, 1914. 572 с. // Известия Одесского библиографического 
общества при Императорском Новороссийском университете. 1915. Т. 4, вып. 1. С. 18–26.
5 Проф. Рыстенко А. [Рец.] Проф. Доброклонский А. П. Преп. Феодор, исповедник и игумен 
Студийский. I часть: его эпоха, жизнь и деятельность. Одесса, 1913, ХХ+972+ХС+10; II 
часть: его творения. Вып. I. Одесса, 1914, 572. Отдельный оттиск «Одесского библиогра-
фического Общества», вып.1, за 1915 г. С. 8.
6 Успенский Ф. И. Рец. на:  Доброклонский А. П. Преподобный Феодор, исповедник и 
игумен студийский // Византийский временник. 1915–16. Т. 22. С. 172–184.
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шеского строя до и после Феодора Студита и указания на значе-
ние в этом процессе той фазы, которая представлена реформа-
ми Феодора Студита. По некоторым вопросам Д[оброклонский] 
как-то не подводит итога своему анализу и лишает этим Феодора 
Студита цельной оценки»1. Определённая степень правды в сло-
вах Е. Н. Щепкина в отношении незавершенности этого иссле-
дования есть, потому что А. П. Доброклонский продолжал сбор 
выписок и справок из древних рукописей в качестве материала 
для ІІ выпуска ІІ тома монографии о творениях Феодора Студита, 
которые в формате рукописи были оставлены в Одессе, из-за не-
возможности вывезти их во время эвакуации2.

В труде А. П. Доброклонского рассматривается один из эле-
ментов монашеской жизни сквозь призму его восприятия Григо-
рия Паламы. Несмотря на восхваление пророческого служения 
монашества, св. Григорий относится к нему с трезвостью, достаточ-
ной, чтобы восставать против злоупотреблений, в том числе, против 
разделения монашества на «малую схиму» и «великую схиму», уже 
существовавшего в его время. По мнению св. Григория, эта иерар-
хия ничего не прибавляет к основе монашеской жизни: изначально 
неизвестная, она была введена позднейшими учителями, которые, 
впрочем, не сумели даже установить настоящего различия между 
двумя пострижениями и заставили кандидатов в «великую схиму» 
повторять те же самые отречения и обеты. Ссылаясь на авторитет св. 
Феодора Студита, св. Григорий Палама в письме к Павлу Асеню осу-
ждает этот новый обычай. «Некоторые, – пишет он, – стараются не 
выходить наружу и не показываться толпе, проводя большую часть 
жизни как бы в некоем святилище, дабы показаться великими людь-
ми, ведущими исключительный образ жизни». Учитель безмолвия 
советует своему корреспонденту «научиться улучшать с пользой 
свой образ жизни благодатию Христовой, а не переменой облика»3. 

1 Щепкин Е. Аскетизм христианского Востока (обзор новой литературы) // Исторические 
известия Исторического общества при Московском университете. 1916. № 2. С. 39–48.
2 Доброклонский А. П. Моя краткая автобиография // Записки Русского научного 
института в Белграде. 1938. Вып. 15. С. VІІ.
3 Мейендорф И. Жизнь и труды святителя Григория Паламы: Введение в изучение. 
Санкт-Петербург: Византинороссика, 1997. С. 210.
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Ссылаясь на св. Феодора Студита, св. Григорий имел в виду неодно-
кратно повторяемое в его творениях высказывание: «Не усомнися, 
когда говорят, будто сначала малая схима, а потом великая. Ибо 
одна схима, как и крещение – якоже и святые отцы установили»1.

Через призму истории и социологии некоторые аспекты иси-
хазма представлены в историографическом исследовании «Аске-
тизм христианского Востока (обзор новой литературы)»2 Евгения 
Николаевича Щепкина (1860–1920) – историка, общественного де-
ятеля, профессора (1898–1906, 1917–1920) Императорского Ново-
российского университета3. «Для истории и оценки христианства, 
как системы практической религиозности, монашество важно 
своей попыткой в рамках многолюдных групп осуществлять иде-
ал христианского совершенства. Для истории церкви монашество 
– боевой авангард против ересей, светского деспотизма, против 
трех сил мира – милитаризма, частного землевладения и капита-
лизма. Для историка общественных союзов и социолога монаше-
ство просто опыт религиозно-этического коммунизма по доброй 
воле, насаждаемого в среде индивидуалистически организованно-
го общества. Отрекаясь и отвлекая себя от мира по путям психи-
ческой полярности и по приемам контрастов, монашество через 
столетия Corpus’a juris, феодализма, меркантилизма, индустриа-
лизма пронесло, как свой позитив к негативу, отрицание частной 
собст венности, личных влечений, личной воли, даже инстинкта 
воспроизведения собственной личности в потомстве, которое заме-
нялось размножением союза посредством подбора и адаптации 
по духовному средству. ... Аскетизм одухотворенный, идеомотор-
ный, с внемировым, трансцендентным устремлением прививался 
новичкам, как педагогический прием и моральная гимнастика, а 
в эпохи, особенно резко попиравшие христианский идеал, стано-
1 Доброклонский A. П. Преподобный Феодор, исповедник и игумен Студийский. Ч. 1: Его 
эпоха, жизнь и деятельность // Записки Императорского Новороссийского университета. 
Т. 113. Одесса, 1913. 449 сл.
2 Щепкин Е. Аскетизм христианского Востока (обзор новой литературы) // Исторические 
известия Исторического общества при Московском университете. 1916. № 2. С. 25–50.
3 См.: Щепкин Евгений Николаевич (1860–1920): Биобиблиографический указатель / 
Сост.: И. В. Максименко, В. В. Самодурова; науч. ред. Т. Н. Попова; авторы вступ. ст. 
И. В. Максименко, Т. Н. Попова. Одесса, 1998. 129 с. и др.
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вился орудием приспособления, видом угнетения жизни, личной 
и социальной, в биологическом духе зимней спячки леса и живот-
ных организмов»1, так высказывал свое понимание истории под-
вижничества Е. Н. Щепкин – «прогрессивный» ученый начала ХХ в.

Подводя итог краткому обзору трудов одесских уче ных по 
исследованию различных аспектов исихазма не упоминаем имя 
одного из корифеев историко-богословской науки Г. В. Флоров-
ского (1893–1979). Несмотря на то, что его социализация и ста-
новление как ученого происходили в научном сообществе Одес-
сы начала ХХ в., его исследования исихазма появились после 
1920 г. за рубежом. Именно в «эмигрантский» период его жизни 
произошла эволюция взглядов2 относительно представлений о 
православной вере – путем отрицания наследия В. С. Соловье-
ва он солидаризировался с историко-философским феноменом 
патристической ориентации, в корне стремясь узнать и принять 
истинное учение святых отцов3.

Анализируя и переосмысливая поздневизантийскую иси-
хастс кую литературу, одесские ученые в своих трудах попыта-
лись раскрыть средневековое византийско-русское исихастское 
нас ледие на основе формирования разных направлений оте-
чественной культуры: истории, литературы, социологии, фило-
софии, в частности философских течений русского духовного 
ренессанса конца XIX – начала XX веков. Начавшееся в XIX веке в 
Российской империи, изучение исихазма привело к постановке 
целого ряда фундаментальных богословских, фило софских, исто-
рических, литературных, со цио  логических и искусствоведческих 
проблем, из которых особую актуальность приобрели вопросы 
исторического выбора восточнославянских народов, основ и ха-
рактера их культуры и цивилизации, природы и сути православ-
ной веры. Таким образом, одесские ученые стали соучастниками 
«открытия» для себя исихазма одновременно с русским академи-

1 Щепкин Е. Аскетизм христианского Востока (обзор новой литературы) // Исторические 
известия Исторического общества при Московском университете. 1916. № 2. С. 25–26.
2 См.: Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937.
3 О богословии и биографии о. Флоровского см.: Георгий Флоровский: священнослужитель, 
богослов, философ / Общ. ред. Ю. П. Сенокосова. М. 1995.
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ческим богословием и светской наукой.
Осуществленная попытка рассмотрения истории изучения 

исихазма одесскими учеными в научной литературе, в которой 
традиции исихазма получили плодотворное развитие в контек-
сте русской мысли второй половины XIХ – начала ХХ в., заслужи-
вает на дальнейшее комплексное исследование.

РЕЗЮМЕ
В статье осуществлена попытка исследования истории из-

учения исихазма одесскими учеными в научной литературе, 
в которой традиции исихазма получили плодотворное раз-
витие в контексте русской мысли второй половины XIХ – на-
чала ХХ в. Одесские ученые епископ Порфирий Успенский и 
Ф. И. Успенский изучали рукописные источники, относящиеся 
к богословским спорам XIV в., и опубликовали их фрагменты. 
Значительный вклад в философское прочтение идей византий-
ско-афонского исихазма, проводя методическую работу, внес 
крупнейший одесский ученый С. Г. Вилинский. Помимо выше-
упомянутых авторов, посвятивших исихазму отдельные исследо-
вания, эту тему под различным углом зрения рассматривали в 
своих трудах такие известные ученые Одессы как И. С. Некрасов, 
А. П. Доброклонский и Е. Н. Щепкин.

Ключевые слова: исихазм, историография, Одесса, акаде-
мическое сообщество.

РЕЗЮМЕ
ВИВЧЕННЯ ІСИХАЗМУ В ІСТОРІОГРАФІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

ОДЕСЬКИХ ВЧЕНИХ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ
У статті здійснена спроба дослідження історії вивчення іси-

хазму одеськими вченими в науковій літературі, в якій традиції 
ісихазму отримали плідний розвиток в контексті руської думки 
другої половини XIХ – початку ХХ ст. Одеські вчені єпископ Пор-
фирій Успенський і Ф. І. Успенський вивчали рукописні джерела, 
які стосуються богословських суперечок XIV ст., та опублікували 
їх фрагменти. Значний внесок у філософське прочитання ідей 
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візантійсько-афонського ісихазму, проводячи методичну робо-
ту, зробив найвідоміший одеський вчений С. Г. Вілінський. Крім 
вищезазначених авторів, які присвятили ісихазму окремі дослі-
дження, цю тему під різним кутом зору розглядали в своїх пра-
цях такі відомі вчені Одеси як І. С. Некрасов, О. П. Доброклон-
ський та Є. М. Щепкін.

Ключові слова: ісихазм, історіографія, Одеса, академічне 
товариство.

SUMMARY
THE STUDY OF HESYCHASM IN THE HISTORIOGRAPHIC 
PRACTICE OF ODESSA SCIENTISTS OF THE 19TH – EARLY 

20TH CENTURIES
The article attempts to study the history of the study of Hesy-

chasm by Odessa scientists in the scientific literature, in which the 
traditions of Hesychasm were fruitfully developed in the context of 
Russian thought in the second half of the 19th and early 20th centu-
ries. Odessa scholars - Bishop Porfiry Uspensky and F. I. Uspensky 
– studied handwritten sources related to theological disputes of the 
XIV century and published fragments of them. A significant contribu-
tion to the philosophical reading of the ideas of the Byzantine-Athos 
hesychasm, conducting methodological work, was made by the larg-
est Odessa scientist S. G. Vilinsky. In addition to the aforementioned 
authors who devoted separate studies to Hesychasm, this topic was 
examined from different angles by such famous scientists as I. S. 
Nekrasov, A. P. Dobroklonsky and E. N. Shchepkin.

Keywords: Hesychasm, historiography, Odessa, academic com-
munity.
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УДК 271.4«1918-1938»

Z KIŠINĚVA DO PRAHY. PODÍL VLADIMÍRA GRUZÍNA NA 
BUDOVÁNÍ ČESKÉ PRAVOSLAVNÉ EPARCHIE V OBDOBÍ 

PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY (1918–1938)1

Pavel Marek, 
Prof. PhDr. PaedDr., Ph.D.,

Emeritus, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česko

Úvod
Jedním ze stereotypů české historiografie je označování první 

Československé republiky za „ostrov demokracie“ ve střední Evropě. 
I když to není tak docela pravda, nástupnický stát po habsburské 
monarchii měl řadu deficitů v politické, hospodářské i kulturní sféře a 
jeho politický systém zatěžovaly některé jevy jsoucí přímo v rozporu 
s principy demokracie (např. systém „Pětky“, fenomén „Hradu“, 
„sloupová“ struktura společnosti, partokracie atd.), na druhé straně 
je třeba přiznat, že elity státu byly otevřené např. vůči politické 
emigraci z jiných zemí bez ohledu na jejich politické názory, pokud se 
ovšem nejednalo o extremisty. Proto našli v republice útočiště např. 
také běženci z bývalé Ruské říše, především ukrajinské nebo ruské 
národnosti, po Leninově puči z roku 1917,2 nebo němečtí utečenci po 
nástupu Hitlera k moci v r. 1933. Meziválečným Československem tak 
prošla řada výrazných osobností, které za sebou zanechaly významnou 

1 Práce vznikla v rámci výzkumného úkolu GAČR č. 16-01723S – Biskup Gorazd – teolog, 
organizátor, člověk. Život a dílo.
2 СЛАДЕК, Зденек: Русская и украинская эмиграция в Чехословакии. Советское славяноведение, 
1991, č. 6, s. 24–36; CHINYAEVA, Elena: Ruská emigrace v Československu: vývoj ruské pomocné akce. 
Slovanský přehled, 79, 1993, s. 14–24; VEBER, Václav (ed.): Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v 
letech 1918–1945, 1. Praha, Karolinum 1993. 127 s.; CHINYAEVA, Elena: Russians outside Russia. the 
émigré community in Czechoslovakia 1918–1938. Mnichov, Oldenbourg Verlag 2001. 284 s.; MACH, 
Jaromír: Ruští intelektuálové v emigraci a jejich institucionální základna v Praze. Brno 2012. Rkp. di-
sertační práce na FF MU;  http://biblio.lib.kherson.ua/ru-russkaja-and.htm- cit. 22. 1. 2019; http://www.
atelim.com/masarykova-univerzita-filozofick-fakulta-historick-stav.html?part=25 – cit. 22. 1. 2019.
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stopu i ve své „druhé domovině“.1 Mezi emigrací z východu byla také 
řada duchovních a mnichů pravoslavné církve; za všechny jmenujme 
alespoň biskupa Sergije (Korolev, 1881–1952). Na některých místech, 
např. v Praze, Brně, Bratislavě aj. působili v diaspoře, avšak řada 
z nich se zapojila do budování pravoslavné církve v Československu 
a v tradičně katolické zemi vlastně vykonávala misijní práci. Působení 
mise Ruské pravoslavné církve v zahradničí za vedení archimandrity 
Vitalije (Maximenko, 1870–1960) v Ladomirové má klíčový význam 
pro etablování pravoslavné církve na východním Slovensku.

Cílem naší práce není mapovat téma pravoslavné emigrace 
z Ruské říše v meziválečném Československu v plné jeho šíři, ale 
jako hlubší dílčí sondu do této problematiky předkládáme poznatky 
získané v rámci studia díla biskupa Gorazda (Pavlík, 1879–1942), 
týkající se životních osudů jednoho z emigrantů Vladimíra Gruzína, 
patřícího do okruhu jeho blízkých spolupracovníků. Jedná se o 
první pokus shrnout poznatky o jeho práci ve prospěch budování 
pravoslavné církve v Československu.

1. „Drzý mladík“ z Kišiněva
Upřímně řečeno, životní osudy JUDr. Vladimíra Gruzína (1. 

dubna 1902 Bolceani, okr. Kišiněv–18. října 1967 Praha) skládáme 
dost obtížně.2 Víme, že pocházel z oblasti na pomezí mezi Ukrajinou 
a Rumunskem (Besarábie), z vesnice poblíž moldavského Kišiněva,3 
který od r. 1812 spadal do Ruské říše. Narodil se do rodiny 
pravoslavného kněze Grigorije Gruzína.4 Po náhlém úmrtí otce, kdy 

1 K pramenné základně srov. Václav PODANÝ, Václav – BARVÍKOVÁ, Hana (eds.): Emigrace z Ruska 
v meziválečném Československu. Prameny v českých, moravských a slezských archivech. Praha, AV ČR 
2000. 492 s.; Труды русской, украинской и белорусской эмиграции, изданные в Чехословакии в 
1918–1945 гг. (Библиография с биографическими данными об авторах). Т.1, ч.1–3. Прага 1996.
2 Rusky psaná literatura Gruzínovo jméno fakticky nezná, ojedinělé zmínky jsme našli v 
ПОДГАЕЦКА, Татьяна: Русская религиозная и церковная периодика межвоенных лет 
на територии Чехословакии. In: ШРУБА, Манфред – КОРОСТЕЛЕВ, Олег: Псевдонимы 
русского зарубежья. Материалы и исследования. Москва, Новое Литературное Обозрение, 
заметка 210. Autorka připomíná Gruzínovy články v ladomirovskémn Pravoslavném církevním ka-
lendáři na roky 1929 a 1930 o sv. Václavovi, sv. Prokopu Sázavském a protojereji Nikolaji Ryžkovovi.
3 Archiv Ministerstva zahraničí (dále AMZV) ČR Praha, 2. odbor, 1918–1939, kart. 62 – vnitřní 
úřední zápis.
4 Podle údajů z r. 1930 měl Vladimír sestru Zinajdu a dva bratry Jevgenije a Michila. V tomto 
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se rozhodovalo o jeho dalších osudech, na přání matky Marie (roz. 
Dubovecké) vstoupil do duchovního učiliště, aby mohl pokračovat 
v otcových stopách. Po Leninově politickém převratu z roku 1917 se 
v zemi všechno měnilo. Vladimír vzal osud do svých rukou a v r. 1919 
se rozhodl jít jinou cestou. Přešel na gymnázium, kde složil maturitu.1 
Jednalo se o důsledek obvyklé duchovní krize, která provází 
dospívajícího člověka, ale v tomto případě ji znásobil také průnik 
modernismu do teologie a rozčarování způsobeného dopady světové 
války; obdobné pocity tehdy prožívalo např. i katolické duchovenstvo 
v západní Evropě. V r. 1927 Gruzín své duševní rozpoložení 

období matka žila v rodině dcery v Bukurešti, první bratr byl soudním úředníkem v Kišiněvě a 
druhý pracoval jako finanční úředník. Národní archiv Praha (dále NA), f. Policejní ředitelství 
Praha II – evidence obyvatelstva, PŘ 1941–1951, sig. 1167/5, kart. 2656; Tamtéž, PŘ 1921–
1930, Všeobecná spisovna, sig. G 1154/2, kart. 859.
1 Sám tuto etapu své životní cesty komentoval slovy: „Jsem synem pravoslavného kněze a od 
mladých let byl jsem dán svým nebožtíkem otcem (zemřel r. 1911) na duchovní učení. Přece však 
musím říci upřímně – již r. 1918 pozbyl jsem dřívější odhodlanosti státi se služebníkem Církve a oddal 
jsem se cele matematice (která, mimochodem řečeno, živila mě po celou dobu učení, neb byl jsem 
dobrým matematikem) a rozhodl jsem se. Že budu studovati techniku. Proto již r. 1920 složil jsem 
maturitní zkoušku (neboť seminář neabsolvoval jsem celý, nýbrž vyšel jsem z 4. třídy pro okolnosti 
výše uvedené) a přijel jsem do Prahy.“ Archiv pravoslavné církve (dále APC) v Olomouci, f. Matěj 
Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, různá – dopis V. Gruzína biskupu Gorazdovi, 
6. 7. 1927. – V jiném dopise biskupu Gorazdovi tato slova zopakoval, a ještě doplnil a rozvedl: 
„Divné osudy Boží přivedly mne, cizozemce z dalekých končin, do Čech a spojily můj život s životem 
mladé pravoslavné církve české. Již od útlého mládí byl jsem vychováván jak svým nebožtíkem otcem 
(pravoslavným knězem), tak i matkou k bázni Boží a již tehdy jevil jsem velký zájem o službu Církvi, 
pokud jeden to moje léta mi dovolovala. Již v šesti letech znal jsem bohoslužby církevní a nebylo 
pro mne milejšího zaměstnání, než býti vždy s otcem v domě Božím při službách a při konání jiných 
bohoslužebných úkonů. Byl jsem proto dán svojí matkou (otec můj zemřel, když mi bylo devět let) 
do duchovního učiliště, abych se stal knězem a služebníkem Církve. Jedinou touhou a přáním mým 
v prvních letech učení bylo absolvovati duchovní učiliště a seminář a postoupiti na Duchovní akad-
emie, nejvyššího to duchovního ústavu v Rusku. Za studií v duchovním učilišti a semináři zastával 
jsem funkce žalmisty (psalomščika) a tak seznámil jsem se prakticky a dokonale netoliko s církevním 
řádem bohoslužebným, ale i s bohatým nábožensky a dogmaticky obsahem bohoslužebných knih. 
To jen utvrdilo mne v přijatém rozhodnutí a mohu říci, že láska k církevním bohoslužbám již nikdy 
ve mně neochladla, ačkoliv za několik let přišly časy, kdy vážně zakolísal jsem ve svém rozhodnutí, 
a dokonce jsem je změnil. […] Rozhodl jsem se, že budu studovati matematickou fakultu, a za rok 
změnil jsem své rozhodnutí pro techniku. V lednu 1919 vystoupil jsem ze semináře a vstoupil jsem do 
gymnázia. Na duchovní povolání a na svoji dosavadní touhu jsem již vůbec zapomněl. V červnu 1920 
složil jsem maturitní zkoušky a náhle jsem se rozhodl, že odjedu do Prahy, o níž jsem se dověděl jako 
o kulturním slovanském středisku teprve v létě 1920. O cestě do Prahy nikdy jsem vážně nemyslel, 
a věru nemohl bych dne 12. října 1920 důkladně vysvětliti, proč jsem se ocitl v Praze.“ Tamtéž, 
kart. Biskup Gorazd, korespondence, duchovní – dopis V. Gruzína biskupu Gorazdovi, 24. 11. 1927.
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vysvětloval biskupu Gorazdovi (Pavlík) slovy: „Bylo to v druhém roce 
světové války, v době, kdy se povážlivě začaly viklati pilíře náboženství v duších 
věřících, ale nedokonale pevně utvrzených ve své víře lidí. Vlna modernismu, 
která vynesla na povrch životního moře kult věd exaktních a zatlačila 
náboženství, ba skoro i Boha samého, do hlubin, zachvátila i mne. Náboženství 
stalo se nemoderním; naopak pohrdání náboženstvím a vším, co mělo spojitost 
s Církví, bylo posledním křikem módy. Bylo mi tehdy 15 let a duchovně byl jsem 
osamocen, neboť nové proudy prorazily si cestu i do seminářských zdí. Profesoři 
v době předrevoluční, a zvláště po vypuknutí revoluce, neměli již dřívějšího vlivu 
na duše svých chovanců a ztráceli vůčihledně na své autoritě právě proto, že 
byli ’nemoderní‘, že nešli s proudem doby. V této duchovní osamocenosti prožil 
jsem první krizi, ačkoliv se stejnou ochotou a láskou zúčastňoval jsem se služeb 
Božích, přece dřívější odhodlání státi se knězem ponenáhlu bledlo v mé duši, až 
konečně zmizelo, jak se mně tenkráte zdálo, nadobro.“1

V polovině října 19202 Vladimír Gruzín opustil zemi zmítanou 
porevolučními zmatky a emigroval do Československa. Původně 
se chtěl věnovat matematice, ale studium ho neuspokojovalo, takže 
fakultu záhy opustil a přešel na pražské Vysoké učení technické. 
Ani tentokrát však studium nedokončil a k překvapení svého 
okolí se v r. 1922 stal kostelníkem v chrámu sv. Mikuláše v Praze 
na Staroměstském náměstí.3 Zřejmě právě zde přišel do styku 
1 Tamtéž.
2 Dokumentace v pražském ministerstvu zahraničí Gruzínův příjezd do Československa klade 
do září 1922. AMZV Praha, 2. odbor, 1918–1939, kart. 62 – vnitřní úřední zápis, 1926. Zřejmě 
se jedná o chybu.
3 Opět můžeme situaci komentovat autentickou Gruzínovou reflexí: „Přijel jsem do Prahy kde, 
mohu to říci bez sebechvály, s úspěchem studoval jsem na technice. Než technika nedala mi to, 
co jsem v ní hledal; čím hlouběji vnikal jsem do milované dříve matematiky, a nauk s ní spo-
jených, ztrácelo se mé nadšení a přecházelo v lhostejnost. Hledal jsem příčiny toho a dlouho 
nemohl jsem pochopiti ničeho. Až jednou, bylo to počátkem ledna 1922, zabloudil jsem na svých 
bezúčelných procházkách Prahou do chrámu na Starém Městě. Nestal se tam ovšem žádný záz-
rak, nýbrž se v mém nitru probudilo se to, co, zdálo se, dávno již umřelo, avšak ve skutečnosti 
jen dřímalo – to, čím prožil jsem skoro celý dosavadní život. Od té doby mé myšlenky pohybovaly 
se intenzívněji v jednom směru, až konečně, k velkému překvapení svých kolegů a některých 
pánů asistentů, náhle nechal jsem studia na technice a dal jsem se najmouti za kostelníka ke sv. 
Mikuláši. Chtěl jsem vyzkoušeti své rozhodnutí. Byl jsem kostelníkem od ledna 1922 do června 
1922, přitom od polovice února zastával jsem též funkce psalomščika. Přirozeně, nebyl jsem na-
dšen svým postavením a nehodlal jsem věnovati mu celý svůj život. Chtěl jsem pracovati v církvi 
tak, abych viděl výsledky svého mnohaletého učení.“ APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, 
kart. Biskup Gorazd, korespondence, různá – dopis V. Gruzína biskupu Gorazdovi, 6. 7. 1927.
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s českým pravoslavným prostředím, s Milošem Červinkou (1863–
1936) a archimandritou Sawatijem (Vrabec, 1880–1959).1 Když byla 
založena Česká náboženská obec pravoslavná v Praze a Červinka 
chtěl vytvářet předpoklady pro vybudování autokefální pravoslavné 
církve v Československu, mladý Gruzín přijal jeho nabídku a 1. ledna 
1923 vstoupil do služeb obce jako výpomocná administrativní síla v 
kanceláři.2  „Zabral jsem se do práce a nevšímal si toho, co se dělo okolo 
mne. Měl jsem před sebou mladou Církev, která žádala práce, obětavé práce; a 
tehda jsem, konečně, jsem si uvědomil, že jsem nalezl to, co jsem marně hledal 
v matematice a na technice.“3

Příliš mnoho informací o tom, jak si Vladimír Gruzín při své 
práci v České náboženské obci pravoslavné v Praze vedl, nemáme k 
dispozici, avšak absence zpráv v tomto případě může být důkazem 
pro skutečnost, že zadání svých nadřízených plnil vzorně a do prvních 

1 MAREK, Pavel – BUREHA, Volodymyr – DANILEC, Jurij: Arcibiskup Sawatij (1880–1959). 
Nástin života a díla zakladatelské postavy pravoslavné církve v Československé republice. 
Olomouc, UP 2009. 249 s.
2 Chrám sv. Mikuláše v Praze byl tehdy ve správě Církve československé (husitské), která ho propů-
jčovala k bohoslužbám také pravoslavné komunitě ruských a ukrajinských emigrantů a českým pra-
voslavně věřícím sdruženým nejprve ve spolku Československá obec pravoslavná a od roku 1922 
v náboženské obci nazvané Česká náboženská obec pravoslavná. Založil ji JUDr. Miloš Červinka 
a po návratu z Volyně v ní jako duchovní správce působil archimandrita Sawatij (Vrabec). V tomto 
kontextu je proto Gruzínův příklon k české, a ne ruské, náboženské komunitě zvláštní. Sám svůj 
krok zdůvodňoval tvrzením, že chtěl v církvi aktivně pracovat (což mu Češi nabídli) a ne „uzavříti 
se do své svatyně a nedopouštěti tam nikoho zvenčí“, jak mu prý všichni ruští církevní činitelé do-
poručovali. Tento důvod pak ještě zpřesnil: „Při své práci však, nemohl jsem si nevšimnouti, že moji 
krajané staví se odmítavě k českému pravoslaví a že s pohrdáním opakují známá slova: ’Může-li 
býti co dobrého z Nazaretu?‘ Viděl jsem, že se usiluje o to, aby české pravoslaví bylo odstaveno až 
na druhou kolej a aby mu nebyla dána možnost se rozvíjet. Nechápal jsem, že může ruský člověk 
tak jednati, a přece jsem se, bohužel, několikrát přesvědčil, že jest to smutná pravda. Strnul jsem 
nad tím vším a dlouho potom slyšel jsem odsuzující hlas, který jako by přicházel z daleka, ale přece 
zněl zřetelně a prorážel až ke kostím: ’I ty jsi Rus!‘“ Chtěl jsem svým krajanům dokázat, že se 
mýlí a věnoval jsem mnoho času studiu českých dějin. Napsal jsem články do Vitalijova (Maximen-
ko) kalendáře, aby se sami mohli přesvědčit o českých náboženských tradicích. Jediným výsled-
kem mých snah však bylo, že se rozšířily řady mých nepřátel. Všude mě snižovali „jako renegáta, 
že prý jsem se zaprodal Čechům a zradil vlastní národ a ruskou církev. Byli lidé, kteří viděli ve 
mně nešťastníka politováníhodného a snažili se opatrně a něžně navrátiti mne ’na cestu pravdy‘. 
[…] Nevěřili mi, že to dělám nezištně a novými a novými podezřeními ubíjeli ve mně chuť a na-
dšení k práci. Nechal jsem je. Bylo mnoho jiné práce.“ APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, 
kart. Biskup Gorazd, korespondence, různá – dopis V. Gruzína biskupu Gorazdovi, 6. 7. 1927.
3 APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, různá – dopis V. 
Gruzína biskupu Gorazdovi, 6. 7. 1927.
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diferencí mezi „starými“ a „novými“ pravoslavnými1 nezasahoval a 
akceptoval jak Sawatijovu chirotonii v Cařihradu, tak přijetí jurisdikce 
ekumenického patriarchy z rukou patriarchy Meletia IV. (Metaxakis, 
1871–1935). Pro náboženskou obec Gruzín sestavil Direktář 
bohoslužeb: řadové čtení prokimenů, epištol, evangelií a parimií 
církevního roku. Dále Řád sv. liturgie pro kněze sloužící s episkopem. 
Jeho dílem jsou obřady: Společná služba nedělní – Večerně, Jitřní; 
Bohoslužby pašijového týdne; Bohoslužby velikonoční, aj.2 Svou prací 
si vybudoval pozici schopného a dobrého znalce všeho, co souviselo 
s liturgií. Dovedl zúročit jak prostředí, v němž vyrůstal, tak pobyt 
v bohosloveckém učilišti. Rozhodně překračoval pozici vymezenou 
pracovním zařazením v kanceláři. 

Když v r. 1924 do pravoslavné obce v Praze z Církve českoslo-
venské přestoupila jako expozitura první skupina věřících kolem 
chudobínského duchovního Josefa Žídka (1889–1968),3 Gruzín se jí 
ujal a pomáhal s jejím začleněním do struktur pravoslavné církve. 
Suploval roli jakéhosi metodika v oblasti liturgie a zajistil pro ni texty 
i s návody na konání bohoslužeb a obřadů vytištěné v ladomirovské 
tiskárně ruské pravoslavné mise. Gruzín neváhal Žídka v zapadlém 
moravském Chudobíně několikrát navštívit. Osobně se s ním sblížil 
a úzce kooperovali při projektu vydání tzv. Modlitebníku. Když chtěl 
Žídek do práce zapojit také biskupa Gorazda, v té době intenzivně 
se zabývajícího liturgickými otázkami, Gruzín jeho návrh odmítl. 
Argumentoval tím, že biskup má „příliš velké plány“, pro něž však 
1 Pravoslavné hnutí v českých zemích bylo po roce 1920 rozštěpeno. První proud tzv. „starých pravo-
slavných“ reprezentovala skupina věřících, kteří se k této konfesi hlásili už před 1. světovou válkou a 
byli seskupení v organizacích kolem zmíněného Miloše Červinky a po r. 1923 arcibiskupa Sawatije 
(Vrabec). Skupina tzv. „mladých pravoslavných“ se zformovala v r. 1920 na půdě Církve českoslov-
enské (husitské) a v jejím čele stál biskup Gorazd (Pavlík). Jednalo se o konvertity, původně katolíky, 
kteří přešli v r. 1920 do národní československé církve, a nakonec se přiklonili k srbskému pravo-
slaví. Oba proudy sice v r. 1924 fúzovaly, ale diference mezi nimi vyústily v r. 1925 ve vnitřní převrat 
v České náboženské obci pravoslavné, jejíž vedení převzal biskup Gorazd (Pavlík), a skupina kolem 
Miloše Červinky a arcibiskupa Sawatije (Vrabec) byla za pomoci státních orgánů vytlačena na okraj 
dění v pravoslavné církvi v Československu. Střetávání obou pravoslavných proudů, odlišně juris-
dikčně orientovaných, mělo velký vliv na dění v pravoslavném hnutí v zemi.
2 APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, duchovní, zelená 
krabice – vysvědčení pro Vladimíra Gruzína, 15. 6. 1926.
3 Srov. MAREK, Pavel: Josef Žídek. Nástin života a díla reformního kněze, zakladatelské 
postavy pravoslavné církve na Moravě. Olomouc, UP 2010. 351 s.
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ještě nedorostl. Zdá se, že druhou překážku představovala absence 
osobních sympatií: „Nedám mnoho za člověka, který nic jiného nedělá, 
než křičí o sobě, o své činnosti, a o svých velikých úmyslech. Lituji, že jsem 
poslal mu část svého Direktáře. Však víc nedostane nic. Znám jenom Vás 
a Vám budu posílati příručky pro expozitury.“1 Gruzín asistoval také 
u Žídkova návrhu na zřízení bohoslovecko-liturgického výboru 
pražského arcibiskupství.2 Měl řídit ediční činnost církve, dohlížet 
na stavby nových chrámů a připravovat bohoslužebné příručky, 
modlitební knihy a kalendáře. Gruzín převzal funkci redaktora 
časopisu nazvaného Poučení pastýřů duchovních, zamýšleného jako 
metodická pomůcka pro sjednocení liturgie v náboženských obcích.3

Skutečnost, že Vladimír Gruzín v rámci České náboženské 
obce pravoslavné svým působením překračoval hranici vymezenou 
pouhou administrativní funkcí výpomocného úředníka dokazuje 
také jeho mise na Podkarpatskou Rus realizovaná na konci roku 1925. 
Na východ republiky odjel na základě pověření ze strany arcibiskupa 
Sawatije (Vrabec) s úkolem zmapovat pro pražské arcibiskupství 
situaci v tamním pravoslavném hnutí a ze zjištění vyvodit závěry 
a návrhy, které budou orientovat jeho úsilí do budoucna ve směru 
k vytvoření autokefální pravoslavné církve na celém území republiky. 
Zdá se, že v kontextu jeho působení v obci se jednalo sice přece jen 
o jednorázovou záležitost, nicméně jeho zpráva z 19. listopadu 19254 
nepochybně reprezentuje zajímavou sondu do současné situace 
v pravoslavné církvi v tomto regionu. Je jedinečná z hlediska 
původce, neboť většinou se dochovaly referáty o stavu hnutí sepsané 
úředníky státního aparátu. Její význam nijak neoslabuje ani fakt, že po 
obsahové stránce není zcela vyvážená, neboť Gruzín tehdy pracoval 
ve službách arcibiskupa Sawatije (Vrabec). Právě naopak, jedná se 
o jeden z mála pohledů „z druhé strany“, neboť historiografie dává 
1 Archiv arcibiskupství olomouckého (dále AAO) v Olomouci, f. Chudobínský archiv, kart. E 
7/3 – dopis Vladimíra Gruzína Josefu Žídkovi, 29. 1. 1925.
2 Jehož členy byli vedle Gruzína a Žídka také Miloš Červinka, Alexandr Solovjev, Martin Kře-
háček a Josef Bílý (1883–1953).
3 AAO v Olomouci, f. Chudobínský archiv, kart. E 7/3 – podkladový materiál Josefa Žídka, 9. 
3. 1925.
4 AMZV Praha, 2. odbor, 1918–1939, kart. 62 – zpráva V. Gruzína ze služební cesty ve dnech 
6. – 12. 11. 1925 na Podkarpatskou Rus, podaná arcibiskupu Sawatijovi, 19. 11. 1925.
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vesměs prostor názorům ovlivněným stoupenci jurisdikčních nároků 
srbské pravoslavné církve v Československu.

Co Gruzín v předvečer českotřebovského zásadního zvratu 
v církvi na Podkarpatské Rusi zjistil. Stručně a jasně řečeno, identifikoval 
chaotické poměry v pravoslavném hnutí způsobené dvěma faktory. 
1) V zemi probíhal zápas mezi dvěma pravoslavnými centry. První 
představovalo pražské arcibiskupství vedené archiepiskopem Sawatijem 
(Vrabec), zřízené v r. 1923 cařihradským patriarchou Meletiem IV. 
(Metaxakis). Druhé středisko tvořili stoupenci srbské pravoslavné církve 
a její angažovanosti na Podkarpatské Rusi. V jejím čele stál formálně 
mnich Alexij (Kabaljuk, 1877–1947),1 avšak jeho hybnými silami byli 
momentálně duchovní Luka Olchovyj (1892–1978) a Dimitrij Beljakov 
a laik JUDr. Alexej Gerovskij (1883–1972). Prvoplánově soupeřily o 
prosazení cařihradské a srbské jurisdikce na území československé 
republiky, ale jejich zájem směřoval především k podchycení věřících 
přestupujících z řeckokatolické do pravoslavné církve. Masový 
charakter přestupové vlny narážel na překážky technického rázu 
zakotvené v příslušném zákonu, proto se průběh akce vymkl kontrole 
a plodil anarchii. 2) Za druhý největší problém Gruzín označil boj o 
kostely a církevní majetek mezi řeckokatolickou církví a pravoslavným 
hnutím, jehož vůdčí osobnosti považovaly za přirozené, že v okamžiku, 
kdy v lokalitě do nové církve přecházela většina obyvatel, převáděla 
do svého užívání i sakrální objekty a jejich zázemí. Dosavadní vlastník 
nemovitostí, řeckokatolická církev se pochopitelně bránila, takže 
důsledkem byly incidenty provázené fyzickými srážkami věřících 
se zásahy policie a správních orgánů. Ty narůstaly geometrickou 
řadou v okamžiku, kdy státní správa rozhodla o nutnosti církevní 
majetek užívaný v rozporu s ustanoveními zákona vracet původnímu 
majiteli. Přitom pravoslavné hnutí podle Gruzínových zjištění zasáhlo 
asi stovku obcí se 150 000 věřícími, týkalo se 82 kněží (z nich 65 bylo 
navázáno na pražské arcibiskupství), takže nešlo o marginální záležitost. 

1 ДАНИЛЕЦЬ Юрий: Обраний Божим Провидінням. Життєпис преподобного Олексія 
Карпаторуського сповідника. Чернівці, Місто 2013. 168 с.; СТАНКАНИНЕЦ, Георгий: 
Схиархимандрит Алексий (Кабалюк). ЖМП, 1948, № 2, c. 69–70.
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Gruzín identifikoval tři subjekty, které do nepřehledných 
poměrů zasahovaly a snažily se o stabilizaci situace: pražské 
arcibiskupství, Kabaljukova (resp. Dositejova) konsistoř a správní 
orgány – místní a celostátní. Reflexí jejich kroků dospěl k závěru, 
že za jediného konstruktivního činitele v pravoslavném hnutí na 
Podkarpatské Rusi lze považovat arcibiskupa Sawatije (Vrabec) 
a jeho aparát. Zatímco státní orgány údajně váhaly a nepřijímaly 
žádná účinná opatření směřující k řešení vzniklého stavu, místní 
správa z části vyčkávala, z části zaujala pasivní rezistenci, a prosrbská 
konsistoř vše, co sama neorganizovala, negovala s cílem přimět 
srbskou pravoslavnou církev k intervenci do podkarpatoruských 
poměrů, jedině pražské arcibiskupství, vsadivší na kartu důsledného 
dodržování platných zákonů, vyvíjelo aktivity směřující k organizaci 
živelného pravoslavného hnutí a k jeho přeměně ve standardní církev. 
Za nejdůležitější z nich Gruzín považoval organizaci náboženských 
obcí na základě statutu schváleného státním aparátem. Velmi ho 
však znepokojovalo, že jak správní aparát, tak prosrbská konsistoř 
proces konstituování náboženských obcí mařila a tím chaos v zemi 
v náboženské oblasti vlastně prodlužovala.

Vladimír Gruzín byl na Podkarpatskou Rus vyslán především 
s cílem vytyčit pro pražské arcibiskupství akční plán postupu, který 
tamní náboženské poměry pomůže uklidnit a současně arcibiskupství 
umožní zaujmout v zemi vůdčí pozici organizátora církve. Proto jsou 
relevantní jeho závěry. Gruzínova doporučení adresovaná arcibiskupu 
Sawatijovi (Vrabec) k vyřešení stávajícího chaosu můžeme shrnout 
do několika tezí. 1. Problematiku přestupů mezi církvemi je nutné 
řešit podle stávajících zákonných norem, přijímání nových není 
nutné. Pokud správní orgány identifikují, že věřící respektovali 
platné normy, místní správa přechodu majetku řeckokatolíků do 
rukou pravoslavných nebrání.1 2. Věřící je nutné vést ke stavbě 
nových kostelů. Arcibiskupství jim musí pomoci vymoci od státu 
finanční dotace a toto úsilí usměrnit, aby peníze obdržely ty z obcí, 

1 Jednalo se o závěr, který Gruzín odvodil analýzou konkrétní situace v jednotlivých obcích. Mů-
žeme ho považovat za přechodné stanovisko, které bylo překonáno dalším vývojem. Už v době, 
kdy byl formulován, docházelo k vracení zabraných kostelů a majetku zpět do vlastnictví uniatů.
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které to nejvíce potřebují. Nelze čekat, že příspěvek obdrží všechny 
obce. 3.  Hlavní pozornost je nutné nasměrovat ke zřízení a výstavbě 
náboženských obcí. Každá z nich má disponovat státně schváleným 
statutem a její duchovní dekretem o ustanovení vystaveným 
arcibiskupem Sawatijem (Vrabec). Toto opatření zamezí protistátní 
agitaci ze strany kněží a církve, umožní kontrolu výkonu pastorace 
a duchovní povede k větší zodpovědnosti za obec. Arcibiskup bude 
obci přidělovat finanční prostředky ze státní dotace pro pravoslavnou 
církev, přičemž její výše bude korespondovat s reálnými potřebami 
církve. 4. Je nezbytné, aby arcibiskup Sawatij na Podkarpatské Rusi 
vykonal vizitaci spojenou s ustavením episkopálního výboru. Tento 
krok zvýší jeho autoritu a přispěje k překonání rozkolu v církvi. 5. 
Tento cíl bude sledovat také vydávání Pravoslavného věstníku jako 
periodika vydávaného v ruském jazyce a naplňujícího ideu jednoty 
Československé republiky. Časopis je třeba podpořit státní dotací.

Za leitmotiv Gruzínovy zprávy můžeme označit přesvědčení, že 
stát je povinen pravoslavnou církev na Podkarpatské Rusi morálně 
a materiálně podporovat a ona na druhé straně musí být vůči 
němu loajální, potírat všechny odstředivé separatistické tendence a 
distancovat se od útoků na vládu a český národ, které aktuálně vyústily 
v koncipování Gerovského stížnosti na pražskou vládní politiku vůči 
Podkarpatské Rusi určené Společnosti národů v Ženevě. V příloze 
Gruzínovy zprávy arcibiskupu Sawatijovi nacházíme jeho komentář, 
resp. analýzu této stížnosti, která je tvrdým obviněním chování 
„separatistů à la Dr. Gerovský, Olchový, Beljakov et. Comp.“, kteří nesou 
hlavní odpovědnost za chaos na Podkarpatské Rusi: „Tito lidé rozvrátili 
karpatoruský národ tak, že státní správa dlouho nepřivede záležitosti na 
správnou kolej.“1 Gruzín vyzývá k paralyzaci jejich činnosti. Kritizuje, 
že tato skupina předložila projekt pravoslavné církve na Podkarpatské 
Rusi zcela nezávislé na zákonech Československé republiky, a přitom 
jedním dechem si nárokuje podporu a ochranu. Její neomalenost jde 
tak daleko, že se neštítí Československou republiku, její vládu a český 
národ označovat za viníka „neštěstí“ Podkarpatorusů a vyzývat 

1 AMZV Praha, 2. odbor, 1918–1939, kart. 62 – příloha ke zprávě V. Gruzína ze služební cesty 
ve dnech 6. – 12. 11. 1925 na Podkarpatskou Rus, 19. 11. 1925.
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k nedodržování zákonů a násilnému domáhání se domnělých práv.
Gruzínovu zprávu vnímáme, jak jsme už naznačili, za jako 

jednu z výpovědí o situaci v pravoslavném hnutí na Podkarpatské 
Rusi v polovině 20. let 20. století. Pisatelova doporučení pro orientaci 
pražského arcibiskupství ve směru k němu považujeme za realistická 
a rozumná. Na druhé straně úkol, který Gruzín od arcibiskupa 
Sawatije (Vrabec) obdržel, podle našeho názoru jasně vypovídá o 
tom, jak málo byla tato formálně nejvýše postavená hlava pravoslavné 
církve v Československu orientována v problematice, která patřila 
do sféry jejího rozhodování. Arcibiskup si vůbec neuvědomoval, 
že ve skutečnosti je už dlouho na „vedlejší koleji“ a že řízení osudů 
pravoslavné církve na československém území bylo svěřeny do 
jiných rukou. Gruzínova zpráva už v době svého vzniku byla vlastně 
antikvárním dokumentem a z jejích závěrů se uskutečnila pouze 
Sawatijova inspekční cesta na Podkarpatskou Rus.

2. Cesta do služeb biskupa Gorazda (Pavlík)
Zlom do života 25letého mladíka Vladimíra Gruzína přinesly 

události v pravoslavné církvi v letech 1925–1926 poté, kdy po 
všeobecném shromáždění v České Třebové řízení církve převzalo 
nové vedení v čele s biskupem Gorazdem.1 V zápase dvou jurisdikčně 
a názorově odlišných proudů („starých“ a „nových“ pravoslavných) 
uspěla frakce proselytů přicházející z Církve československé. Gruzín 

1 Všeobecné shromáždění České náboženské obce pravoslavné v listopadu 1925 v České 
Třebové je třeba chápat jako uzavření fáze rozbrojů mezi oběma pravoslavnými frakcemi na 
její půdě, které narůstaly po fúzi obou skupin v předchozím roce. Ke kritickému období let 
1924/5 se Gruzín v citovaném dopise biskupu Gorazdovi z r. 1927 vracel těmito slovy: „Přišel 
rok 1924. Celu tíhu své práce přenesl jsem na docílení smíru a v tom ohledu nebyla moje práce 
tak jalovou, jako s Rusy. Měl jsem učitele a společníka v ep. Venjaminu (Fedčenko), s nímž jsme 
připravili mnohé předpoklady pro smír 1924. Episkop Venjamin už se Vaší Osvícenosti zastával; 
ovšem tehda nemohlo býti řeči o sjednocení se pražské obce pravoslavné s moravskými obcemi 
československými, nýbrž jen o sjednocení opačném. Bohužel, ep. Venjamin nebyl už zde, kdy do-
stavily se výsledky jeho a mé práce, a kdo ví, možná že by to bylo dopadlo celkem jinak. Byl jsem 
rád, že jednota jakž takž jest uskutečněna a dal jsem se do práce, abych připravil nejnutnější 
potřebné věci. […] V první polovici r. 1925 cítil jsem, že ovzduší jest naplněno elektřinou a upo-
zorňoval jsem několikráte na blížící se katastrofu, a konečně předložil jsem písemný ultimátum, 
že opustím práci, jestli do konce května nebudou učiněna náležitá opatření. Avšak jsem se pře-
počítal: katastrofa přišla o mnoho dříve.“ APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, kart. Biskup 
Gorazd, korespondence, různá – dopis V. Gruzína biskupu Gorazdovi, 6. 7. 1927.
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se ocitl v táboře poražených. V prvních týdnech po převratu v obci 
se na jeho pracovní pozici nic dramaticky nezměnilo, neboť krátkou 
dobu po 23. únoru 1926 (kdy bývalé vedení obce muselo v důsledku 
úředního zásahu vyklidit kancelářské prostory obce za asistence 
policie) vedle sebe existovala dvě administrativní ústředí obce, 
Gorazdovo nově zvolené a Sawatijovo, které výsledky voleb v České 
Třebové neuznalo. Hlavní organizátor práce v církvi Červinka věřil, 
že toto dvojvládí je pouze přechodnou epizodou a vše rychle vrátí do 
starých kolejí. Pravděpodobně právě v této době Gruzín, prezentující 
se jako tajemník arcibiskupství,1 zachovávající věrnost2 arcibiskupu 
Sawatijovi (Vrabec), udělal dva zásadní kroky, které jeho postavení 
dále zkomplikovaly. První spočíval v podání soudní žaloby3 na 
„Gorazdovu“ ČNOP, neboť měl od předchozího vedení obce příslib 
vyplacení částky zhruba pěti tisíc Kč za práci v roce 1925 ze subvence 
přidělené církvi státními úřady. Když ji nedostal a urgence zůstávaly 
bez odpovědi, reagoval rázně. Gorazdova administrativa nechtěla 
1 GRIGORIČ, Vladimír: Pravoslavná církev v Republice československé. Historicko-kanonické po-
jednání o Pravoslavné Církvi v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jakož in na Slovensku a Podkar-
patské Rusi v přítomné době, s připojením některých dat o Pravoslaví v dějinách národa českoslo-
venského a karpatoruského. 1. vyd. Praha, nákl. Vladislava Čerycha 1926, s. 110. – Podle záznamů 
v pražském ministerstvu zahraničí souběžně s prací v kanceláři byl posluchačem Husovy evangelické 
bohoslovecké fakulty v Praze. Doklady o jejím absolvování nemáme. Žil z příjmů částečného úvazku 
v kanceláři, podporu nepobíral ani ze státních zdrojů pomoci uprchlíkům, ani od Výboru pro pod-
poru ruských uprchlíků. AMZV Praha, 2. odbor, 1918–1939, kart. 62 – vnitřní úřední zápis, 1926.
2 Svou věrnost křídlu arcibiskupa Sawatije (Vrabec) Gruzín zdůvodnil těmito slovy: „Teď po-
važuji za nutné vysvětliti, proč nepřešel jsem do jiné jurisdikce jako kus kancelářského inventá-
ře, kterýžto přechod, zajisté, znamenal by pro mě jen zlepšení hmotného postavení – mluvím zde 
ústy mých známých a přátel, kteří vždy mi to měli za zlé. Neučinil jsem tak proto, že takový pře-
chod byl by divným a těžko vysvětlitelným pro ony osoby, jež setrvaly při starém vedení jen z lás-
ky k církvi. Nemohl jsem tak učiniti již z ohledu na ty upřímně věřící osoby, které byly pevně pře-
svědčeny, že pravda je na jejich straně. Vykládalo by se to, že jednám jen pro hmotné prostředky 
a já nechtěl, aby popřípadě podle mě posuzovali i ostatní činitele církve, neb bylo by to zlo horší 
prvního. […] Co se týče bolavé otázky – jurisdikce – nikdy jsem neměl možnost vysloviti se tak, 
jak bych chtěl, neboť ve svých pracích byl jsem vázán určitou cenzurou, avšak vždy jsem jednal 
podle svého svědomí. Jsem pevně přesvědčen, že mimo všechny zákony, opravňující tu či onu juri-
sdikci, existuje jeden vyšší nehybný mravní zákon, podle něhož pravoslavní věřící v Českosloven-
sku mají právo, aby v jejich církvi konečně zavládl mír a aby rozvoj a organizace církve nebyly 
ničím brzděny; před tímto zákonem, který hájí církev a její prospěch, mizí ostatní zákony, hájící 
jurisdikci, a sama jurisdikce stává se prázdným heslem.“ APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, 
kart. Biskup Gorazd, korespondence, různá – dopis V. Gruzína biskupu Gorazdovi, 6. 7. 1927.
3 APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, různá – strojopis 
ČNOP neuznává nároku p. Vl. Gruzína z následujících důvodů.
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peníze vyplatit se zdůvodněním, že českotřebovské shromáždění 
anulovalo všechna usnesení obce přijatá do konce roku 1925, tedy i 
příslib pro Gruzína. Druhým zásadním krokem rozumíme vydání 
zmíněné knihy Pravoslavná církev v Republice československé, 
která, zjednodušeně řečeno, byla apologií dosavadního Červinkova 
a Sawatijova pravoslavného díla v republice a kriticky reflektovala 
Gorazdovo „náboženské bloudění“. Vše nasvědčuje tomu, že rukopis 
měl rozpracován už v době před převratem v obci, nyní ho jen 
dokončil a vydal.

Za těchto okolností není nijak překvapivé, že biskup Gorazd se 
na Gruzína, mluvčího Sawatijova směru, díval jako na „drzého mladíka“, 
emigranta bez ukončeného vyššího vzdělání, který do všeho strká 
nos, a je autorem „hanopisu“, knihy „skandalózního obsahu“ naplněné 
invektivami na biskupa Dositeje (Vasić) i jeho samotného, a vynikající 
„úžasným překrucováním faktů, nezodpovědným podezříváním a přímo 
výmysly. […] Co Vladimír Grigorič udělal, nezodpoví nikdy před Bohem“.1 

Byli bychom však naivní, pokud bychom za situace, v níž se 
po práci v církvi dychtící Vladimír Gruzín ocitl, očekávali postup 
zabarvený sentimentem. Vyhrocení rozporů v obci osobně vnímal 
jako velkou ránu, která však byla současně podnětem pro racionální 
úvahu o budoucím vývoji poměrů v církvi. Velmi rychle mu došlo, 
že se vlastně ocitl na křižovatce, resp. převratem ve vedení obce 
dostal na vybranou: buď spojí svou další budoucnost s arcibiskupem 
Sawatijem (Vrabec), který se stal den ze dne nejen nechtěným, ale svým 
způsobem i pronásledovaným, i izolovaným, nebo, lidově řečeno, 
provede kotrmelec a přejde na stranu biskupa Gorazda (Pavlík) 
podporovaného státem a srbskou pravoslavnou církví. Názorový 
převrat mu zajistí podíl na budování české pravoslavné eparchie. 
Jinými slovy řečeno: Vladimír Gruzín v r. 1926 správně postřehl, že 
pokračovat v další podpoře arcibiskupa Sawatije je směřovat do slepé 
uličky („ponenáhlu umíráme“). V tomto poznání je třeba vidět začátek 
úsilí o vybudování mostu nad propastí, která ho dělila od biskupa 
Gorazda. Dodatečně mu sám přiznal, že musel překonávat zábrany. 
Pravdivost uvedené hypotézy jasně potvrzují slova z Gruzínova 

1 Nešťastná brožura o pravoslavné církvi v ČSR. Za pravdou, 6, 1926, č. 33, 19. 8., s. 132.
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dopisu biskupu Gorazdovi: „Tak jsem zůstal při starém, neboť žádný 
na světě mi nemůže vytknouti, že jsem odešel odkudkoliv v době, kdy byla 
nouze největší. Uznávám, že byly to chvíle malomyslnosti, když jsem chtěl 
opustiti práci pro to, že jsem nemohl dosáhnouti cíle. Byl jsem sám a neviděl 
jsem vedle sebe člověka, který by chtěl a mohl ruku v ruce jíti se mnou ke 
kýženému cíli a padal jsem duchem. Avšak zavedené vyšetřování probudilo 
mne z uvažování o dalekých cílech a ukázalo nutnost okamžité práce, aby 
bylo zachováno to, co zachovati se dá. […] Já viděl v tom práci pro Církev 
vůbec, a nikoliv osoby za tím stojící. Jinak jednati, než jsem jednalo 23. února 
1926 já nemohl, neboť tehda bylo uraženo to, co bylo pro mě svatým, hodnost 
episkopa, a Církev této urážky nepotřebovala. A řeknu upřímně, já nikdy 
nezbavím se těch dojmů, jež na mě učinily toho dne určité osoby. […] 1. 
června 1926 opustil jsem práci, neboť nenašel jsem možnosti odstraniti to 
vše, co nevyhnutelně přijíti mělo a co, bohužel přineslo tolik škody církvi. 
Proto dal jsem oficiální výpověď a odešel jsem,1 […] neboť cítil jsem, jak 
ponenáhlu umíráme, jak stáváme se sektou a jak ztrácíme morální oprávnění, 
abychom setrvali v boji.“2

Shora zmíněný most by však propast nepřeklenul, pokud by se do 
jeho stavby nepustila také druhá strana. Biskupa Gorazda Gruzínovo 
chování v r. 1926 pochopitelně popudilo. Na druhé straně si realisticky 
uvědomoval, že pro naplnění cíle, který sledoval, bude potřebovat 
nejen dostatek času, ale musí mít také schopné, fundované a oddané 
spolupracovníky. Nešlo přehlédnout, že Gruzín už v tomto období 
měl výsledky v oblasti zavádění pravoslavné liturgie vedené v českém 
jazyce. Bohoslužebné texty uměl nejen celkem solidně přeložit, ale 
také upravit a adaptovat pro místní poměry. Na své privátní náklady 
je nechal vytisknout. Vyrůstal v pravoslavném prostředí, důvěrně 

1 Koncem června 1926 se však Gruzín do Červinkovy kanceláře opět vrátil, tentokrát však ne 
jako její zaměstnanec, ale jako „exponent“ Vladislava Čerycha, který ho řídil a zřejmě i platil. 
Tehdy byl také členem doprovodu arcibiskupa Sawatije (Vrabec), který se na podzim 1926 vydal 
na Podkarpatskou Rus s cílem přenést do tohoto prostoru těžiště práce arcibiskupství pražského, 
které vlastně v českých zemích ztratilo půdu pod nohama. Přiznal, že pracovní úkoly plnil vzor-
ně, ale bez nadšení. Uvědomoval si to, co jsme už uvedli, že Sawatijův proud se ocitl na slepé 
koleji, a za prostředkování V. Čerycha a J. Žídka hledal cestu ke skupině pravoslavných kolem 
biskupa Gorazda, resp. nyní oficiálnímu, státem podporovanému, vedení pravoslavné církve. 
2 APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, různá – dopis V. 
Gruzína biskupu Gorazdovi, 6. 7. 1927.
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znal ducha i praxi pravoslavné církve, a své předběžné teologické 
vzdělání, byť formálně neukončené, prohluboval studiem staré i nové 
náboženské literatury. Biskup si současně uvědomoval, že přichází do 
styku s talentovaným a velmi schopným mužem pohybujícím se navíc 
v okolí továrníka Vladislava Čerycha (1898–1948),1 dosud stojícího 
na Sawatijově straně. Reflektoval, že jak Čerych,2  tak jeho tehdejší 
přítel Žídek u něj lobbují v Gruzínům prospěch; nechtěli připustit, 
aby nemohl pracovat ve prospěch českého pravoslaví. Gorazdovi 
docházelo, že za určitých okolností by jak Gruzín, tak Čerych mohli 
pracovat pro „obnovenou“ ČNOP. 

Průběh smiřovaček prostřednictvím dochovaných dopisů 
nelze rekonstruovat, avšak z narážek v korespondenci biskup 
Gorazd – Čerych se dá soudit, že biskup prvoplánově postupoval 
vůči Gruzínovi tvrdě a požadoval jeho jednoznačnou rezignaci 
na minulost, resp. na vstřícný postoj vůči arcibiskupu Sawatijovi 
(Vrabec). Velkou roli v této Gorazdově taktické hře hrála Gruzínova/
Grigoričova kniha o dějinách pravoslavné církve z roku 1926 a 
zřejmě už zde se zrodila myšlenka jejího přepracovaného vydání 
z roku 1928. Biskup rázně odmítl Gruzínovu nabídku zprostředkovat 
smír s arcibiskupem Sawatijem. Gruzínův názorový obrat spojený 
s prosbami o odpuštění mu otevřel cestu k možnosti pokračovat a 
navázat na předchozí práci v církvi. Jeho dopis biskupu Gorazdovi z 

1 Vladislav Čerych (data o roce jeho narození se rozcházejí, některé zdroje uvádějí rok 1892) – prožil 
dětství a mladá léta v Josefově. Studium na pražském Vysokém učení technickém nedokončil. Po 
otci Oldřichovi (1866–1926) převzal prosperující továrnu na zpracování bavlny. Původně byl ka-
tolíkem, ale konvertoval k pravoslavné církvi. V r. 1920 vstoupil do Československé obce pravo-
slavné, později České náboženské obce pravoslavné. V r. 1932 se zasloužil o stavbu pravoslavné 
kaple sv. Jiljí v Josefově. Jednalo se o vnuka Antonína Čerycha (1829–1902), stařešinu rodu pozdě-
ji spřízněného s jinou podnikatelskou rodinou Bartoňů z Dobenína. Srov. https://www.vilacerych.
cz/historie/ladislav-cerych/ - cit. 17. 1. 2019; Neobyčejný příběh vily Čerych. Odcházení a návraty. 
Česká Skalice, Centrum rozvoje 2012. 155 s. – Úřední zápis MZV v Praze z r. 1926 ho charak-
terizuje jako excentrickou osobu podivínského povahy. „Za vážného činitele v hnutí pravoslavném 
považován býti nemůže.“ AMZV Praha, 2. odbor, 1918–1939, kart. 62 – vnitřní úřední zápis, 1926. 
U podnikání nezůstal dlouho, věnoval se svým zálibám (cestování) a veřejné činnosti. Po předčasné 
smrti manželky se staral o výchovu dvou dcer Milice a Alexandry. Po druhém sňatku s Jihoslovankou 
Milenou Malinger na konci 30. let se přestěhoval do Brna.
2 APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, různá – dopis V. 
Čerycha biskupu Gorazdovi, 17. 5. 1927.
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6. července 1927 hodnotíme jako bezpodmínečnou kapitulaci;1 Gruzín 
pochopitelně stáhl také svou žalobu na obec. Gruzínův přechod do 
tábora „mladých“ pravoslavných ovšem nebyl výsledkem biskupova 
nátlaku, ale jeho vlastní racionální úvahy. Svůj myšlenkový postup 
nastínil opět v citovaném dopise pro biskupa Gorazda: „Proto, pokud 
představitelé cařihradské jurisdikce zastávali fakticky vedení církve, pokud 
tvůrčí práce byla na jejich straně, pokládal jsem za svoji povinnost hájiti tento 
status quo, a byl jsem přitom přesvědčen, že hájím Církev. Proto také, když 
záležitosti doznaly v tomto ohledu značné změny, po dlouhém připravování 
řekl jsem p. továrníkovi Čerychovi v lednu t. r., že nyní považuji, že my 
nejsme oprávněni státi v cestě té církevně-organizační práce, kterou zastává 
Vaše Přeosvícenost, a že považuji za hříšné, abychom dále bojovali pro prestiž 
patriarchátu, pro jurisdikci, která ani Církvi prospěti nemůže. […] Řekl 
jsem dále p. továrníkovi Čerychovi, že ze všech možných východisek 
z dané situace všeobecné uznání srbské jurisdikce považuji za 
nejprospěšnější pro pravoslavnou církev v Československu.“2

3. Ve strukturách Gorazdovy církve
Usmířením s biskupem Gorazdem a uznáním jeho vize budování 

pravoslavné církve v Československu si Vladimír Gruzín otevřel cestu 
k plnému uplatnění v jejím vnitřním životě. Jeho jméno nacházíme u 
všech významných událostí, které ji posouvaly dopředu ve smyslu 
organizační výstavby. S trochou nadsázky musíme konstatovat, a to 
i po událostech z poloviny 30. let 20. století, o nichž se ještě zmíníme, 
že se stal pro biskupa Gorazda takřka nepostradatelným poradcem a 
konzultantem při přípravě dokumentů upravujících zejména vnitřní 
život církve. Biskupa inspiroval k řadě rozhodnutí a opatření ve prospěch 
výstavby české pravoslavné eparchie. Bez nároku na detailní vyčerpání 

1 Vladimír Gruzín vydal prohlášení obsahující pět bodů: 1. uznání jurisdikce srbské pravoslavné 
církve s rezignací na požadavek okamžitého udělení autokefality; 2. uznání biskupa Gorazda za 
svého nadřízeného; 3. prosba o odpuštění všeho, co vědomě nebo nevědomě napsal proti bisk-
upovi, a o odpuštění chyb, jichž se dopustil; 4. prosba o odpuštění všeho, co bylo namířeno proti 
jednotě pravoslaví v Československu; 5. ujištění o upřímnosti tohoto prohlášení. APC Olomouc, 
f. Matěj Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, různá – dopis V. Gruzína biskupu 
Gorazdovi, 6. 7. 1927.
2 APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, různá – dopis V. 
Gruzína biskupu Gorazdovi, 6. 7. 1927.
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celé této široké škály obětavé a invenční práce se pokusíme o její evokaci.
Dříve než se pustíme do tohoto výčtu, je třeba se zastavit 

u problému Gruzínova pracovního zařazení v církvi, které není 
v důsledku absence pramenů zatím zcela jasné. Víme, že v r. 1927 se 
po usmíření s biskupem Gorazdem stal jeho osobním tajemníkem. 
Počátkem roku 1928 nastoupil jako referent do kanceláře synodální 
rady České náboženské obce pravoslavné, kde setrval pravděpodobně 
do konce července 1930, byť už v lednu téhož roku podal výpověď 
v důsledku neshod s mladými absolventy bohosloveckého studia 
v srbských seminářích, které biskup Gorazd zaměstnal v administrativě 
obce do doby, než dojde k vytvoření eparchie a systemizaci pracovních 
míst. Měl představu, že bude v církvi pracovat v Gorazdově gesci jako 
vědecký pracovník1 a v organizačních strukturách budoucí eparchie se 
uplatní v postavení protodiakona. Vše nasvědčuje tomu, že do roku 
1932, kdy pracovně přešel do profánní sféry, mimo církev, působil jako 
jerodiakon v Praze.2 Máme doloženo, že na pražských školách také 
1 Gruzínův projekt sledoval v podstatě tři cíle: 1. Vyřešení problému v kanceláři synodální 
rady, v níž se cítil šikanován a konfrontován s demagogickými postoji kolegů. Situace vyús-
tila v dilema: buď v ní zůstane Gruzín, nebo tři absolventi. Gruzín je chtěl vyřešit taktickým 
ústupem. 2. Cítil poslání k vědecké práci, ale současně trpěl vědomím, že nemá dokončené 
formální vzdělání. „Prostě nemám odvahy přistoupiti k vážné práci, jíž chci posvětiti život bez 
řádného přípravného studia“. Chtěl zahájit studium na teologické fakultě, s nímž se však práce 
v kanceláři dala obtížně skloubit. 3. Domníval se, že církvi může pomoci badatelskou prací více 
než kancelářskou. „Chci totiž zpracovati dobu a tradici cyrilometodějskou, svatováclavskou a 
husitskou. Myslím, že toho budu mít dost na celý život. Jen kdyby mi Bůh pomohl vykonati to 
vše tak, jak bych si toho přál ku prospěchu církve a národa.“  Na rok 1930 předložil plán práce: 
spis o duchovním soudu, církevní dějiny pro měšťanské školy, nostrifikační zkouška a drobné 
práce pro časopis. APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, 
duchovní, zelená krabice – dopis V. Gruzína biskupu Gorazdovi,
2 Doklady o Gruzínově postřižení na monacha nemáme sice k dispozici, ovšem dochovala se 
jeho žádost z 27. 11. 1927 adresovaná biskupu Gorazdovi o postřižení do hodnosti rjasofora 
s tím, že se chce stát prvním monachem kláštera v Praze, jehož projekt biskupovi současně 
předložil. V následujícím roce se v dopisech posílaných biskupovi podepisoval jako jerodiakon. 
APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, duchovní, zelená krabice – dopis 
V. Gruzína biskupu Gorazdovi, 24. 11. 1927. – Gruzín biskupa informoval, že už od arcibisk-
upa Sawatije (Vrabec) obdržel několik výzev, aby se stal duchovním, nicméně pouze o nich 
uvažoval a pět let se zkoušel, přemýšlel a váhal. Nakonec usoudil, že mu bude nejbližší služba 
mnicha. Žádal také o vysvěcení na diákona u biskupa. Zajímavé je Gruzínovo vyznání: „Již v r. 
1923 vábilo mne monašství, které mi imponovalo svojí svobodou a úplnou a bezvýhradnou odd-
aností práci pro Církev; ovšem ne monašství asketické v duchu některých monastýrů východních 
a četných západních, nýbrž monašství zasvěcené Bohu práce pro lid, svobodné od světských 
povinností, často s touto prací neslučitelných. Věděl jsem, že jest to vážný životní krok, a proto 
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vyučoval pravoslavné náboženství jako katecheta. Nicméně, jak jsme 
už naznačili shora, jeho hlavním úkolem vedle jáhenské služby byla 
expertní činnost ve prospěch církve, které ho provázela až do roku 
1940, resp. až do konce existence pravoslavné církve v českých zemích; 
archivní dokumenty z období po r. 1940 bohužel nemáme k dispozici.

Jedním z prvních a také nejvýznamnějších projektů na půdě 
Gorazdovy Česká náboženské obce pravoslavné se Vladimír Gruzín 
představil hned v r. 1927, kdy biskupovi předložil plán na založení 
pravoslavného monastýru v Praze v objektu Na prádle. Klášter pojal 
jako kulturní, církevně-naučné a bohoslužebné středisko pravoslavné 
církve. Nutnost jeho zřízení zdůvodnil těmito slovy: „Jest, myslím, 
přímou povinností našich dnů pokračovati v díle slavných předků a začíti 
tam, kde pro nepřízeň vnějších okolností přestali velcí synové národa českého; 
musíme obnoviti pravoslavný monastýr sv. Prokopa Sázavského, musíme 
veškeré úsilí naše věnovati tomu, aby ve slovanské Praze opět po staletích 
povstal pravoslavný slovanský monastýr, který – podobně jak svého času 
monastýr Na Slovanech byl oporou a střediskem husitů – byl by i dnes 
střediskem, z něhož by s pomocí Boží sv. pravoslaví šířilo se do všech končin 
zemí českých.“1 Jeho interpretace české nábožensko-historické tradice 
byla sice pragmaticky přizpůsobena účelu, avšak z hlediska budování 
pravoslavné církve se jednalo o návrh plně korespondující se zájmy 
českého pravoslaví. Nabídl se za prvního monacha a vypracoval 
jak projekt jeho činnosti, tak zejména financování prostřednictvím 
zvláštního fondu, do něhož vložil své privátní prostředky a trochu 
idealisticky věřil, že jeho výši podstatným způsobem rozmnoží zisk 
z prodeje druhého vydání jeho dějin pravoslavné církve; plánoval, 
že se kniha dostane jak na domácí, tak zahraniční trh, včetně 
zámořského. Projekt, jemuž biskup Gorazd a jeho spolupracovníci 
věnovali mnoho času a námahy, nakonec ztroskotal na neochotě 
majitele objekt Na Prádle prodat pravoslavné církvi. V důsledku 

pět let jsem zkoušel sám sebe, až dospěl jsem k závěru, že nejsem stvořen pro život manželský; 
což pak se ostatního týče, pevně věřím Bohu, že mi pomůže, abych unesl tento svůj kříž.“ 
1 APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, duchovní, zelená krabice – dopis 
V. Gruzína biskupu Gorazdovi, 29. 12. 1927. – Tuto problematiku sleduje náš příspěvek nazvaný 
Pravoslavné kláštery v historii a kultuře Československa ve 20. století, který by měl být otištěn ve 
sborníku prací přednesených na konferenci Svatouspenské kijevo-pečorské lavry v Kijevě v r. 2018.
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objektivních i subjektivních okolností se nezdařily ani další pokusy 
v této oblasti, takže pravoslavná církev, pokud odhlédneme od území 
Podkarpatské Rusi, malé monastýry zakládala až od 90. let 20. století.

Ve vnitřním životě pravoslavné církve Vladimír Gruzín našel 
své uplatnění zejména ve třech oblastech. 1) Zásadním způsobem 
vstupoval buď z úřední povinnosti nebo na základě výzvy biskupa 
Gorazda do přípravy norem a předpisů upravujících vnitřní život 
církve. 2) Z vlastního zájmu nebo na základě pověření církve se 
angažoval při vydávání bohoslužebných textů a příruček pro duchovní 
a věřící; víceméně pravidelně přispíval do ústředního tiskového 
orgánu církve. 3) Biskup Gorazd ho pověřil rozvíjením kontaktů 
s některými zahraničními pravoslavnými církvemi, resp. biskupovým 
jménem s nimi korespondoval a vyřizoval úřední záležitosti. K této 
klasifikaci Gruzínových aktivit připojíme několik poznámek.

Jedním z prvních úkolů nového vedení České náboženské 
obce pravoslavné po roce 1926 byla přeměna obce v autonomní 
eparchii srbské pravoslavné církve jako předstupně autokefálního 
církevního společenství. Proto je pochopitelné, že vedení církve 
věnovalo přípravě nové ústavy mnoho času. Zdánlivě snadný úkol, 
pokud ho chápeme jako technickou záležitost, se v dalších měsících 
proměnil v traumatizující úsilí, do něhož vstupovala řada subjektů. 
Proto se ho podařilo naplnit až v r. 1929. Vladimír Gruzín sice nepatřil 
k těm, kteří ústavu tvořili, ale nakonec v r. 1928 mu připadl úkol 
připravit její konečnou podobu: měl text redigovat a upravit před 
schvalováním pravoslavnými církvemi a státním aparátem. Do role 
ústřední postavy Gruzína naopak postavila příprava Jednacího řádu 
pro pravoslavné náboženské obce v r. 1940. Předlohu, kterou obdržel od 
biskupa k vyjádření, zcela zásadně rozšířil a přepracoval, takže se stal 
bez nadsázky ve vztahu k jednacímu řádu jeho anonymním autorem. 
V r. 1935 na Gorazdův podnět zpracoval soupis služebních povinností 
(pracovní náplně) pro funkce žalmisty, dirigenta sboru a kostelníka.

Nicméně těžiště1 Gruzínových aktivit přece jen představovala 
1 Jen okrajově, protože se k věci nedochovaly archivní materiály, musíme zmínit Gruzínovy zá-
sahy (1939) do obsahu pravoslavného katechismu, který biskup Gorazd vydal v r. 1940. GORA-
ZD: Pravoslavný katechismus. Praha, Odborné knihkupectví Ferdinand Svoboda, nástupce Jaroslav 
Samec 1940. 237 s.; 2. vyd. Tesaloniky, Orthodoxos Kypseli 1993. 215 s. – Stejně tak lze pouze 
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práce navázaná nějakým způsobem na liturgii. Zdá se, že jeho autorský 
vklad spočíval především v překladech z cizích jazyků, zřejmě 
z ruštiny a určitě z církevní slovanštiny, ale za stěžejní považujeme 
jeho podíl na redigování vydávaných textů, na schopnosti sladit je 
se standardy běžnými v pravoslavném prostředí; znal je, studoval 
novou knižní teologickou produkci, a byl schopen zásady aplikovat 
na konkrétní české prostředí a jeho požadavky. V této oblasti musíme 
zmínit Gruzínův podíl na přípravě obřadní příručky trebniku, který 
spadal z časového hlediska do r. 1927. Jednalo se o kolektivní práci 
biskupa Gorazda, pomocného duchovního Čestmíra Kráčmara a 
Vladimíra Gruzína, kteří vycházeli z cizích vzorů, nicméně jejich 
zásahy do podoby knížky byly tak zásadního rázu, že vzniklo 
osobité dílo. Jeho jedinečným a současně charakteristickým rysem, ve 
srovnání s běžnými příručkami tohoto typu v jiných církvích, spočívá 
ve zkracování bohoslužebných textů v duchu biskupova konceptu 
vytváření českého pravoslaví jako specifické a dočasné varianty 
odlišující české pravoslavné prostředí od zahraničního; biskup 
Gorazd, postupující se souhlasem srbské pravoslavné církve, v něm 
reagoval na zvláštnosti českého prostředí jako misijního území.1 

Gruzínovo jméno nacházíme také u snad vrcholného díla2 
zpracovaného v české pravoslavné církvi v letech mezi světovými 
válkami, u Lidovém sborníku modliteb a zpěvů pravoslavné církve 
(1933),3 který je označován za základní liturgickou příručku v církvi 
s unifikačním posláním a vyšel v českých poměrech v impozantním 

letmo připomenout Gruzínův pokus o napsání učebnice církevních dějin v l. 1929–1930, k níž mu 
dal biskup Gorazd směrnice. V jeho archivu se dochoval pouze náčrt úvodní části v rozsahu 18 
stran rukopisu pod názvem Pravoslavné křesťanské církevní dějiny, Praha, eparchiální rada 1930. 
1 Ke kauze vydání trebniku srov. MAREK, P.: Josef Žídek, s. 178–180. – Podobu trebniku ducho-
vní Žídek reflektoval velmi kriticky, Gruzínovy překlady vnímal jako nepřesné a z jazykového 
hlediska málo zdařilé, neboť autor prý se držel příliš slov a vět textu předlohy a nevnímal ducha 
překládaných pasáží. – Příručka není v současné době běžně dostupná.
2 Srov. AXMAN, Pavel O.: Kniha z nejdůležitějších. [Lidový sborník] In: Pravoslavný kalendář 
1995. Praha, Pravoslavné vydavatelství 1994, s. 87–89; Za šedesát let nezestárl. [Lidový sbor-
ník] Hlas pravoslaví, 50, 1994, č. 5, s. 538–542; ALEŠ, Pavel: Za šedesát let nezestárl. Hlas 
pravoslaví, 50, 1994, č. 5, s. 538–544; ALEŠ, Pavel: Sjednoceni v modlitbě i chvále i prosbě. 
Hlas pravoslaví, 25, 1969, č. 6, s. 131.
3 Lidový sborník modliteb a bohoslužebných zpěvů pravoslavné církve. Praha (Hlinsko), 
Eparchiální rada pravoslavné církve 1933. 752 s. Srov. MAREK, P.: Josef Žídek, s. 180–181; 
SÍS, V.: Gorazdův „Lidový sborník“. Národní listy, 74, 1934, č. 292, 23. 10., s. 5.
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nákladu 2 000 výtisků.1 Do historie církve vstoupil jako tzv. Gorazdův 
sborník a církev s ním pracovala i v poválečném období, kdy vyšel ve 
druhém upraveném vydání.2 V řadě náboženských obcí byl používán 
až do 90. let 20. století, a i dnes je součástí jejich archivů. Také Sborník 
svým obsahem a rozsahem přesahoval možnosti vyplývající z tvorby 
jednotlivce, na jeho obsahu se podílela řadu autorů, včetně Gruzína. 
Zatímco biskup garantoval hudební a zpěvní část díla, jeden z jeho 
tehdejších nejbližších spolupracovníků (Gruzín) sjednotil a upravil 
jeho textovou část obsahující zkrácené překlady liturgií (sv. Jana 
Zlatoústého, Jitřní, Večerní atd.). Lidový sborník měl mimořádný 
význam pro etablování konceptu českého pravoslaví, resp. v rámci 
misijních cest biskupa Gorazda po jednotlivých náboženských obcích.

Gruzínovy vstupy do sféry pravoslavné liturgie, jak jsme je 
zde i v předchozím výkladu doložili, tvořily nedílnou součást jeho 
hlubšího zájmu o tuto oblast. V církvi ho uznávali jako odborníka a 
jeho znalostí a přehledu využívali jak pro ediční činnost, tak v řídících 
strukturách církve. Jistě nebylo náhodné, že byl biskupem Gorazdem 
společně s Čestmírem Kráčmarem a Josefem Žídkem vybrán do 
liturgické komise ustavené na zasedání 25. března 1928 v Olomouci. 
Na její půdě předložil návrh na vydávání metodického čtvrtletníku 
pro kněze a sbormistry pod názvem Pravoslavný pastýř. Na druhé 
straně bychom při hodnocení Gruzínovy práce v církvi neměli 
zapomínat na jeho roli historika českého pravoslaví, přičemž, jak jsme 
už naznačili, jeho vize badatelské práce byla mnohem širší. To ostatně 
přesvědčivě dokládá jeho historická kniha Slovanský svatý Václav,3 
která vyšla v jubilejním roce připomínky tisíciletého výročí úmrtí 
patrona českého národa v r. 1929.4

1 APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, různá – dopis 
tiskárny J. Wagner, Hlinsko, biskupu Gorazdovi, 29. 8. 1935.
2 Lidový sborník modliteb a bohoslužebných zpěvů pravoslavné církve: učebnice a učebné pomůcky 
pro vyučování pravoslavnému náboženství. 2. upr. vyd., ed. Antonín Jiří NOVÁK. Praha, Pravo-
slavná církev v Československu 1951, s. 158–159. Srov. Božská liturgie našeho svatého otce 
Jana Zlatoústého. Přeložili Marek KRUPICA a Jiří STRÁNSKÝ. Litoměřice, Vodnář 2006, s. 37.
3 GRUZÍN, Vladimír: Slovanský svatý Václav = Slavjanskij svjatyj Vjačeslav: 929–1929. Praha, 
B. Vlašek 1929. 190 s.
4 Odbornou úroveň knihy hodnotí katolický teolog, biblista, filolog a filozof Josef Vajs (1865–
1959) na stránkách Časopisu katolického duchovenstva, 1930, č. 3–4, s. 310–311. Viz web de-
positum.cz. Vytýká jí, že je silně protikatolická, vidí, že jsou v ní „věci“ dobré i špatné, pravdivé 



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

213

4. Historikem pravoslavné církve v Československu 
Bez většího přehánění, Vladimíra Gruzína je možné označit 

za prvního autora, který se pokusil o historickou syntézu vývoje 
pravoslaví na území tvořícím první Československou republiku. 
Jakkoliv jsou jeho vstupy do dějin církve v oblasti liturgické a 
organizační práce významné, dnes žije v povědomí odborné 
veřejnosti především jako autor knížky nazvané Pravoslavná 
církev v Republice československé z r. 1926 a ještě více jejího druhého, 
přepracovaného vydání z r. 1928 nesoucího titul Pravoslavná církev ve 
státě Československém;1 obě verze vyšly pod pseudonymem Vladimír 
Grigorič. Je zřejmé, že texty knihy byly inspirovány krizí v církvi, 
do níž eskalovaly události let 1925–1926, kdy došlo k fúzi dvou 
názorových proudů hlásících se k pravoslavnému vyznání a řešících 
problém jurisdikční orientace České náboženské obce pravoslavné. 
Obě frakce ve vazbě na cařihradskou a srbskou pravoslavnou církev 
nebyly schopné se dohodnout, v církvi rostlo napětí a všem bylo jasné, 
že se schyluje k bouři, resp. rýsovalo se rozuzlení, z něhož jeden směr 
vyjde jako vítěz, a druhý bude poraženým. Gruzín, stojící v táboře 
zastánců přijetí jurisdikce vselenského patriarchátu, se rozhodl 
vystoupit na veřejnost pravoslavné církve a získat ji pro podporu 
Červinkovy a Sawatijovy skupiny. Došel k závěru, že se jí nedostává 
takové publicity, jakou měli jejich oponenti z Gorazdova směru.2 
Proto jeho nástin dějin pravoslavné církve není pouze pokusem o 
výklad její starší minulosti, ale v prvé řadě evokuje současné dění 
v pravoslavném hnutí v Československu, resp. v období od roku 
1918 do data vydání knihy, a je apologií dosavadní činnosti České 

i nepravdivé. Je to směsice pojmů a názorů.  
1 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. opravené vydání. Praha, V. Čerych 1928. 174 s.
2 Sám Gruzín důvody k napsání knihy shrnuje do třech argumentů: 1. Vše, co bylo dosud 
napsáno o pravoslavné církvi v Československu, je tendenční, neobjektivní, snažící se prokázat 
nároky srbské pravoslavné církve na jurisdikci nad pravoslavnými v zemi. 2. Pravoslavná 
církev, rozuměj Česká náboženská obec pravoslavná, je ignorována a autoři budí dojem, že 
pravoslaví je záležitostí Gorazdova proudu v Církvi československé. 3. Informace o pravoslaví 
na veřejnosti prezentovala dosud pouze jedna strana, která vytvářela veřejné mínění, tj. Gorazdův 
směr. Nastal čas, kdy je třeba tuto skutečnost vyvážit.
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náboženské obce pravoslavné v konfrontaci s úsilím gorazdovského 
pravoslavného směru v Církvi československé (husitské). Pokud 
bychom se pokusili o typologické vymezení práce, jedná se více 
o historicko-polemický spis, než o klasický výklad historických 
událostí; sám autor opakovaně uvádí, že pasáže věnované období 
do poloviny 19. století jsou „částí podřadnou“, čímž rozumí jejich 
kompilační charakter, kusý přehled vytvořený na základě literatury,1 
jehož tendencí je prokázat dějinnou „náchylnost“ Čechů k pravoslaví 
– ze Západu vyšly pouze první impulzy k přijetí křesťanství, ale 
vše další je výsledkem vlivů z Východu, odvíjených od základu, tj. 
cyrilometodějské mise. Uvážíme-li skutečnost, že autor ještě před 
pěti lety o českých zemích nic nevěděl a musel navíc zvládnout český 
jazyk (což se mu mimochodem v písemném projevu podařilo na 
velmi solidní úrovni), musíme obdivovat odvahu, s jakou se do tak 
náročného úkolu pustil.

Kvalitativně odlišný text nabízí jádro práce, třetí až pátá kapitola, 
které jsou věnovány etablování pravoslaví na území budoucí první 
republiky od 70. let 19. století s důrazem na období 1918–1926. Je 
cenný především tím, že se opírá o prameny, z nichž mnohé dnes už 
neexistují a autor v duchu své pozitivistické metodologie je přesně 
cituje nebo určité pasáže také přepisuje. Kromě toho Gruzín díky 
svému působení ve strukturách České náboženské obce pravoslavné 
má statut přímého svědka událostí, pozorovatele, ale svým způsobem 
i jejich spolutvůrce. Protože se jedná o dílo tendenční, s pojetím jeho 
výkladu událostí nemusíme souhlasit, ale na druhé straně dostáváme 
do rukou dokument nabízející sondu do tábora jedné ze soupeřících 
stran. Gruzínovu práci oceňujeme jako historický dokument. Je svým 
způsobem jedinečný, neboť kruh kolem Miloše Červinky a biskupa 

1 Pro napsání přehledu starších církevních dějin Gruzín čerpá údaje z prvního dílu Palackého Dějin 
národa českého v Čechách a na Moravě (1848, 1908), třetího svazku Tomkova Dějepisu města 
Prahy (1893), prvního dílu Zapovy Česko-moravské kroniky (1862), prvního dílu Přikrylova 
spisu o sv. Cyrilu a Metodějovi (1905), německého vydání Pelclova Života císaře Karla IV. a 
prací ruských autorů Ivana Palmova (Českije brat’ja v svoich konfessijach: Do našala sbliženija 
ich s protestantami v konce pervoj četverti 16 stoletija. Tom 1. Vypusk 1, Glavnejšije istočniki i 
važnejšija posobija. Praga: [s.n.], 1904. 23, 463 s.) a zejména Vladimíra Ivanoviče Lamanského 
Видные деятели западно-славянской образованности в XV, XVI и XVII веках. Историко-
литературные и культурные очерки. In: Славянский сборник. Вып. I. – СПб., 1875. 
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Sawatije (Vrabec) nevydával (na rozdíl od Gorazdovy frakce) vlastní tisk 
a dochovanost dalších dokumentů archivní povahy je pouze torzovitá.

V čem konkrétně dnes vidíme přínos této knihy, kterou nemůže 
pominout žádný historik zabývající se minulostí pravoslavné 
církve v meziválečném Československu a jež je mladou generací 
badatelů považována za primární zdroj informací. 1) Gruzínova 
kniha poprvé shrnuje úsilí skupiny „starých“ pravoslavných, kteří 
byli v návaznosti na předválečnou Pravoslavnou besedu nositelem 
tradice pravoslaví v českých zemích. V kontextu dobové publicistiky, 
propagandistických spisů a polemik ji rehabilituje a uvádí do pozice 
entity vytvářející postupně, plněním dílčích cílů, předpoklady pro 
vybudování standardní autokefální pravoslavní církve v rámci celé 
Československé republiky. Dokazuje, že elity postupovaly cestou 
shora, nejprve založily organizační ústředí, centrum, a potom 
přikročily k zakládání náboženských obcí a budování jejich zázemí 
pro věřící. Jejich právem bylo vybrat si na této cestě mateřskou 
církev. Po zklamání nadějí vkládaných do srbské pravoslavné 
církve přijaly jurisdikci cařihradského ekumenického patriarchátu. 
Pravoslaví v Československu se vyvíjelo mimo bezprostřední vliv 
srbské pravoslavné církve. 2) Gruzín v knize předkládá svůj výklad 
tzv. pravoslavné krize v Církvi československé (husitské).1 Hodnotí 
počínání pravoslavného proudu uvnitř církve vedeného biskupem 
Gorazdem (Pavlík), ale primárně se věnuje zájmu srbské pravoslavné 
církve převést ji do společenství pravoslavných církví. Klíčovou 
roli přitom přikládá působení mise vedené vladykou Dositejem 
(Vasić, 1878–1945). Dochází k nesprávnému závěru, že problematika 
jurisdikce jako jeden z opěrných bodů budování pravoslavné církve 
byla do hnutí vnesena v r. 1924 biskupy Dositejem a Gorazdem 
poté, co ztroskotalo úsilí srbské pravoslavné církve o transformaci, 
pravoslavizaci Církve československé. Otázku jurisdikce chápe 
víceméně jako faktor politické povahy, je mu nástrojem k zajištění 
spojení pravoslavné církve v Československu se srbskou pravoslavnou 
1 Tuto fázi v dějinách Církve československé dnes reflektuje na základě široké pramenné zá-
kladny práce MAREK, Pavel: Česká reformace 20. století? K zápasu Církve československé 
(husitské) o vizi moderního českého křesťanství v letech 1920–1924. Olomouc, Univerzita Pa-
lackého 2015. 386 s. 
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církví a k převzetí vůdčí role v pravoslavném hnutí v zemi. 3) Zcela 
zásadní je Gruzínovo popření nároků srbské pravoslavné církve na 
uplatnění jejích domnělých jurisdikčních práv nad pravoslavnou 
komunitou žijící na území Československa. Jeho výklad je opřen 
především o kritiku Gorazdova článku otištěného v Národních 
listech 27. července a 10. srpna 1924, který se pak v překladu dostal 
do Věstníku srbské pravoslavné církve v dubnu 1925 a byl přetištěn 
také v periodiku Za pravdou 17. a 24. září 1925. Protože není cílem 
našeho článku řešit problematika sporu o jurisdikci, jen stručně 
poznamenejme, že Gruzín vyvrací hlavní body, o něž se argumentace 
ve prospěch srbského nároku opírala: tj. podřízenost pravoslavných 
v českých zemích od konce 19. století srbskému faráři u sv. Sávy 
ve Vídni a tím i dalmatinskému episkopu v Zadru; právní význam 
výnosu pražského místodržitelství ze 14. června 1897 týkajícího 
se matričních zápisů; na historických datech prokazuje jurisdikční 
pravomoci cařihradského patriarchátu na území Podkarpatské Rusi. 
4) Předkládá svou verzi kauzy vnitřního převratu v České náboženské 
obci pravoslavné provedeného na všeobecném shromáždění v České 
Třebové v listopadu 1925. Identifikuje procedurální pochybení 
státního aparátu, jenž byl do sporu mezi pravoslavnými skupinami 
zatažen bez ohledu na deklarace nevměšování do vnitřních záležitostí 
církví. Českotřebovské usnesení vnímá jako akt v rozporu s platnými 
zákony. 5) Předkládá vizi organizačního postupu vedení obce po 
vzniku pražského arcibiskupství a interpretuje tomos patriarchy 
Meletia IV. (Metaxakis) v této záležitosti.

Již shora jsme uvedli, že Gruzínova kniha přispěla k prohloubení 
krize v pravoslavné církvi v Československu. Zaznamenali jsme její 
reflexi ze strany biskupa Gorazda. Biskupův postoj ovlivnil názor 
skupiny pravoslavných, kterou reprezentoval. Výrazem zásadního 
odmítnutí Gruzínových výkladů, zejména v části týkající se vývoje 
pravoslavného hnutí v období po vzniku republiky, je obsáhlá kritická 
„recenze“ práce z pera duchovního Václava Červína (1890–1953). 
Vycházela na pokračování na stránkách novin Za pravdou v l. 1926 
a 1927.1 Ani v tomto případě však nemůžeme hovořit o objektivním 

1 Červínův rozsáhlý text, z kvantitativného hlediska srovnatelný s Gruzínovým, v současné době 
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historickém výkladu skutečnosti, autor je stejně tendenční, jako Gruzín, 
nicméně i ona nepochybně přispěla ke zmíněnému názorovému 
obratu pisatele knihy, který se promítl do druhého vydání knihy z r. 
1928. Základní argumentace z prvního vydání je vypuštěna, na jedné 
straně omluvena absencí mnohých údajů, jež neměl tehdy k dispozici, 
na druhé straně mlčky opuštěna uznáním práv srbské pravoslavné 
církve na jurisdikci nad pravoslavnou církví v Československu. Autor 
nás sice přesvědčuje o tom, že v jeho případě nejde o názorovou 
„přeorientaci“, pravdou však je, že pod tlakem situace, v níž se ocitl, 
jako historik zapřel sám sebe.

5. Mimo řídící struktury pravoslavné církve
Léta 1927–1932 považujeme za vrcholné období Gruzínova 

působení v české pravoslavné církvi. Shora uvedená fakta budí dojem, 
že po bouřlivém období 20. let se v jeho životě do budoucna rýsovala 
perioda, kdy se mezi aktivisty pravoslavné eparchie stane jednou 
z jejích opor. Toto očekávání se však nenaplnilo. V r. 1932 se dostavila 
druhá krize, která zásadně změnila Gruzínovu roli v pravoslavné 
církvi. Bez ohledu na svůj statut monacha uzavřel občanský sňatek, 
čímž porušil kanonické předpisy. Jeho myšlenkové pochody v tomto 
případě neznáme. V dopisech biskupu Gorazdovi jsou jen naznačeny, 
korespondence obsahuje především omluvu. Biskup Gorazd na 
postup Vladimíra Gruzína a své bývalé sekretářky Marie Krylové 
(1904–1942)1 reagoval emotivně. Na jedné straně svého jerodiakona 
ostře káral, současně však jeho dopis obsahuje slova ocenění Gruzínovy 
role v pravoslavné církvi. Doslova píše: po obdržení Vaší zprávy jsem 
se musel hodně uklidňovat „neboť Vaše sdělení mne tak rozrušilo, že jsem 
nebyl schopen reagovat na ně. Věděl jsem, že mezi Vámi a sl. Krylovou jsou 
nějaká citová pouta, ale považoval jsem to za čistě platonickou sympatii. Váš 
civilní sňatek mne usvědčil z mýlky a dal zapravdu těm, proti nimž jsem se 
Vás do poslední chvíle zastával. […] Snad Vám tyto mé řádky způsobí bolest, 

připravujeme ke knižnímu vydání pod původním názvem článků v novinách Pravoslavná církev 
v Republice československé.
Poznámky ke stejnojmenné brožuře Vladimíra Grigoriče. (Olomouc, IBYS 2019).
1 Marie Gruzínová, roz. Krylová (1904–1942). In: STEJSKALOVÁ, Eva: Sborník Štěpánov 
2015. Štěpánov, Protis 2015, s. 75–77. 
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ale jest mou povinností, abych Vám řekl, jak se na věc dívám. Získal jste 
si o církev nepopiratelných zásluh svou prací úřední i svými publikacemi. 
Po této stránce budete mít ve mně vždycky obhájce. Vašeho sňatku však 
nemohu neodsoudit. Postavil jste se do příkrého rozporu s celou svou prací 
církevní. To, čím svůj počin vysvětlujete a omlouváte, neodstraňuje, ba ani 
nezmenšuje tohoto rozporu. Popřel jste svou minulost tímto revolučním 
činem a dal jste přednost osobním cílům před precizovaným objektivním 
požadavkem pravoslavné církve. Ať si to přiznáte neb ne, jest faktem, že jste 
oba nastoupili cestu, která bude stále doprovázena vnitřní rozeklaností, a 
nadto není nic tragičtějšího. Štěstí osobní, jež jste si oba zamýšleli vybudovat, 
bude vám unikat každého dne, a nepomůže vám nic, budete-li si je denně 
znovu vsugerovávat, neboť nebude to nic než sebeklam. Vyřadili jste se z 
normálního církevního života. Jaký to bude život! Bojím se o vás oba, a jest 
mi přímo úzko, uvažuji-li o tom ze stanoviska náboženského.“  Radost z 
nalezení životní partnerky Gruzínovi kalily církevní sankce. Biskup 
Gorazd jerodiakonovi zakázal výkon bohoslužeb a zprostil ho funkce 
zástupce referenta církevního odboru eparchiální rady. Následoval 
odchod ze zaměstnaneckého poměru v řídících strukturách církve.

Po rozvolnění Gruzínova vztahu k pravoslavné církvi údaje 
o jeho pracovním zařazení v občanském životě získáváme obtížně. 
Pravoslavným křesťanem zůstával i nadále a kontakty s církví, ani 
s biskupem Gorazdem, nepřerušil. Je pravda, že jeho prestiž v církvi 
hodně poklesla, že mnozí mu jeho čin zazlívali a o to více, že se 
jednalo o cizince, mu dávali najevo svůj nesouhlas, distancovali se od 
něj a kritizovali. Možná se jednalo o reakci na Gruzínovo v podstatě 
prestižní postavení, které měl tento ani ne třicetiletý mladík v církvi, 
což někteří vnímali s tichou nevolí. Pro chování biskupa tato slova 
neplatí. Vedle korespondenčního styku se občas osobně vídali a řešili 
různé záležitosti vážící se k církvi. Tím si vysvětlujeme skutečnost, 
že dopisy v pasážích, které se týkají jeho profese, resp. působení 
na některém z pracovišť, obsahují vágní vyjádření, odvolávání se 
na úřad, nadřízené atd., aniž by se z nich dalo stanovit, o kterou 
konkrétní instituci se jedná; to bylo řečeno v rámci osobních 
setkání. Pouze z náznaků dedukujeme, že po odchodu z působení 
v eparchii pravděpodobně našel zaměstnání jako úředník zemské 
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politické správy v Praze. Bezpečně nejpozději od roku 1936 můžeme 
sledovat jeho působení jako úředníka ve Státním úřadu statistickém 
v Praze. Tato instituce se stala vlastně jeho mateřským pracovištěm 
až do konce aktivní pracovní kariéry, asi s výjimkou let národní 
nesvobody (1939–1945). Po vytvoření tzv. protektorátu Čechy a 
Morava (1939), kdy v důsledku zásahu německé okupační správy 
došlo k výraznému útlumu činnosti úřadu, většina zaměstnanců 
byla propuštěna. Toto opatření postihlo také Gruzína. Ocitl se mezi 
nezaměstnanými a pak začal pracovat jako konceptní úředník v nám 
neznámé instituci, přičemž však intenzívně sháněl místo, které by 
odpovídalo jeho kvalifikaci.1 V r. 1939 se ucházel o místo obchodního 
referenta v brněnské Zbrojovce a v pověstné zlínské obuvnické firmě 
Tomáše Bati; svou nabídku opíral o výbornou znalost rumunštiny, jež 
byla v české prostředí přece jen výjimečná. Neuspěl. V následujícím 
roce se k jeho jmenování do nespecifikované funkce mělo vyjádřit 
ministerstvo zahraničí, resp. financí. Po r. 1940, jak jsme naznačili, 
zatím nemáme k dispozici další archivní dokumenty, z nichž by se 
daly Gruzínovy životní osudy přesněji rekonstruovat. Musíme se 
spokojit s předpokladem, že do Státního úřadu statistického v Praze 
se vrátil až po skončení 2. světové války v r. 1945. Např. v r. 1952 se 
prezentoval jako správní zaměstnanec této instituce.

Také Gruzínova role v české pravoslavné eparchii není příliš 
jasná. Určitě působil jako poradce biskupa Gorazda v záležitostech 
liturgie a organizace eparchie. Jeho hlavní pověření však směřovalo 
ke styku eparchie se zahraničím, konkrétně s pravoslavnými církvemi 
v Polsku a Rumunsku. Vedl korespondenci s jejich metropolity [např. 
Dionýsius (Waledinski)] a patriarchy a v rumunském případě také 
s některými kněžími majícími vztah k Československu [např. Miron 
(Cristea, 1868–1939); Nikodém (Munteanu, 1864–1948); protojerej 
Laurentius Curea; prof. Valerij Šesan (1878–1940) aj.]. Do r. 1938 
působil ve sboru starších v Praze, s nímž se nakonec rozešel v důsledku 
diferencí se sebevědomým knězem ThDr. Vladimírem Petřkem 
1 Zdá se, že v této době už byl absolventem studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy v 
Praze, kterou studoval asi pod tlakem svých nadřízených ve statistickém úřadu – protože byl 
hodnocen jako kvalitní zaměstnanec s perspektivou, počítali s ním na nějakou vyšší funkci, resp. 
chtěli ho využívat jako garanta svých projektů. Získal také titul JUDr.
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(1908–1942), který byl v letech tzv. heydrichiády odsouzen a popraven 
společně s biskupem Gorazdem a dalšími za ukrývání parašutistů 
v kryptě katedrály v Resslově ul. po atentátu na zastupujícího říšského 
protektora R. Heydricha. Zdá se však, že největší kus práce odváděl 
jako organizátor a také pěvec chrámového sboru pražské katedrály sv. 
Cyrila a Metoděje, který cílevědomě a velmi obětavě budoval zhruba 
od r. 1934; společně s biskupem Gorazdem zajišťoval jeho existenci ze 
svých osobních nevelkých finančních příjmů. V r. 1935 se biskupovi 
svěřil, že záležitosti sboru ho natolik časově zatěžují, že zanedbává 
k nelibosti svých nadřízených studium na právnické fakultě.

Malou poznámku chceme připojit ještě k záležitosti týkající se 
změny Gruzínova postoje v otázce jurisdikční orientace pravoslavné 
církve v Československu. Jestliže do poloviny 20. let byl přesvědčeným 
stoupencem příklonu českých pravoslavných k jurisdikci řecké 
pravoslavné církve, resp. cařihradského ekumenického patriarchátu, 
po přechodu do struktur řízených biskupem Gorazdem patřil do 
tábora přesvědčených stoupenců příklonu k srbské pravoslavné 
církvi. Jasně to dal veřejnosti najevo v druhém vydání své historické 
práce o dějinách pravoslavné církve, jak jsme se zmínili už shora. Do 
zápasu, který probíhal mezi stoupenci obou směrů pravoslavného 
hnutí v Československu vlastně celá 30. léta 20. století, viditelně 
nezasahoval.1 Je však otázkou, jaké bylo jeho opravdové, vnitřní 
stanovisko. Vyhodnocením archiválií vztahujících se k této 
problematice jsme dospěli k závěru, že Gorazdovy postoje sice 
1 S jedinou výjimkou roku 1936, kdy se 8. června zúčastnil schůze stoupenců arcibiskupa 
Sawatije (Vrabec) v Praze. Jejich mluvčím byl kontroverzní kněz Martin Jan Vochoč (1910–
1967), syn českého malíře Jana Vochoče, bývalý člen Řádu maltézských rytířů, nakonec 
starokatolík a správce starokatolického biskupství. Shromáždění se chtělo poradit o krocích, 
které by se daly udělat ve směru ke smíření obou směrů a obnovení jednoty pravoslavného hnutí. 
Gruzín na schůzi vystoupil a celou akci jim rozmlouval jako zbytečnou, neboť něco na pevném 
jurisdikčním postavení srbské pravoslavné církve v Československu měnit je nemyslitelné. 
Nebudou mít pro jednání partnera. Gruzínovu argumentaci hodnotíme jako věcnou, víceméně 
pragmatickou, vyhýbající se otázkám jurisdikčních nároků a práv. Přítomným předkládal 
výsledky práce Gorazdova směru a tímto způsobem je vlastně získával pro myšlenku obnovy 
jednoty na bázi srbské jurisdikce. APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, 
duchovní, zelená krabice – dopis V. Gruzína biskupu Gorazdovi, 13. 6. 1936; JEŘÁBKOVÁ, 
Dobroslava: Život a dílo M. J. Vochoče. Pardubice 2008. 83 s. Rkp. bakalářské diplomové práce 
na filozofické fakultě Univerzity Pardubice. https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/29540/
JerabkovaD_Zivot%20a%20dilo_JS_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y – cit. 27. 1. 2019.
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akceptoval a podporoval, avšak jeví se spíše jako pragmatik logicky 
reflektující realitu než člověk přesvědčený o pravdivosti argumentů. 
Když v r. 1939, v období, kdy v rozjitřené politické atmosféře po 
přijetí Mnichovské dohody v české společnosti rezonovala idea 
překonání roztříštěnosti národa a jednoty sil na všech frontách, s ním 
pravoslavná emigrace z Ukrajiny konzultovala možnosti obnovení 
jednoty pravoslavné církve v českých zemích, Gruzín jim prý řekl: 
nejprve získejte pro tuto myšlenku arcibiskupa Sawatije (Vrabec) a 
teprve potom se obraťte na biskupa Gorazda (Pavlík). „Současně jsem 
jim řekl, že otázka srbské jurisdikce je tak životní otázkou české církve, že o ní 
nemůže býti žádná diskuse. Podle mého soudu nic z toho nebude.“1  

V období protektorátu Čechy a Morava, resp. za heydrichiády 
Vladimír Gruzín prožil rodinnou tragédii – jeho žena Marie zahynula 
v nacistickém koncentračním táboře v Mauthausenu. Svou snahu 
postarat se o děti zatčeného duchovního Aloise Václava Čikla (1900–
1942),2 dalšího kněze podílejícího se na ukrývání parašutistů v kryptě 
chrámu po atentátu na Heydricha, zaplatila svým životem. Další 
zprávy o Gruzínových osudech máme až z roku 1945.3 Tehdy v rám-
ci procesu obnovování pravoslavné církve4 po zákazu její existence 
v českých zemích z r. 1942,5 patřil mezi nejaktivnější horlitele pře-
chodu české pravoslavné eparchie do jurisdikce ruské pravoslavné 
církve. V lednu 1946 byl dokonce i členem delegace reprezentující 
církev na jednáních v Moskvě, která požádala patriarchu o přechod 
do jeho jurisdikce a vytvoření exarchátu.6 Vše nasvědčuje tomu, 

1 APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, duchovní, zelená krabice – dopis 
V. Gruzína biskupu Gorazdovi, 31. 12. 1939.
2 RACLAVSKÝ, Libor. Cesta k oběti: životní příběh kněze Aloise Václava Čikla. Zlín, Tigris 
2014. 167 s.
3 Někdy po válce také uzavřel druhý sňatek, s Marií Součkovou. Manželství však bylo 3. června 
1952 okresním civilním soudem v Praze rozvedeno. Tehdy se také přestěhoval do vlastního bytu 
v Praze 6 - Břevnově do ul. Mládeže č. 3, zřejmě do posledního z téměř 20 pražských bydlišť, 
jimiž od roku1920 prošel.
4 Srov. MAREK, Pavel: Obnova pravoslavné církve v Československu po druhé světové válce. In: 
Historica Olomucensia, 35, 2009. Sborník prací historických, 23. Olomouc, UP 2009, s. 89–106.
5 JINDRA, Martin: Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945. Praha, Ús-
tav pro studium totalitních režimů 2015. 375 s.
6 VOPATRNÝ, Gorazd: Pravoslavná církev v Československu v letech 1945–1951. Brno, 3K 
1998. 126 s.
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že po naplnění tohoto cíle se ve sféře angažovanosti při organizaci 
pravoslavné církve opět stáhl do pozadí. Zda tomu bylo s ohledem na 
politický vývoj v Československu, který probíhal ve znamení nástupu 
komunistů k moci, můžeme pouze spekulovat.1 Fakta týkající se jeho 
aktivit v profesní sféře naznačují, že spíše ne.

V 50. letech 20. století Vladimír Gruzín napsal několik odborných 
knih2 a učebnic pro střední školy3 z oboru statistiky, která naplnila jeho 
život mimo církevní sféru, a podílel se na vydání několika jazykových 
příruček.4 Měl pověst uznávaného praktika, proto byl tehdy požádán 

1 Pokud jde o Gruzínovo politické smýšlení v meziválečném období, domnívám se, že nemůže 
být pochyb o tom, že bolševický režim v SSSR jednoznačně odmítal, stejně jako jeho zacházení 
s ruskou pravoslavnou církví. V této věci se můžeme opřít o aféru z roku 1927, která byla 
vyvolána jeho kritiky na základě série 10 článků otištěných v periodiku Za pravdou pod pseud-
onymem Vladimír Chmurov, zejména článku Ruská církev. Gruzín při své obhajobě biskupu 
Gorazdovi mj. napsal: bolševický režim je „vládou tyranů“, kteří chtějí pravoslavnou církev 
zničit. Chování hierarchie pravoslavné církve v Rusku neodsuzoval. „Žádný z nás, kteří sedíme 
klidně v západní Evropě a neumíme než kritizovati, nemá práva ruskou církev a její hodnostáře 
posuzovati nebo odsuzovati, neboť oni tam za vše platí svojí vlastní krví. My, jak napsal jeden 
z největších ruských teologů prof. Glubokovskij, můžeme jen za ně se modlit.“ Ruská pravo-
slavná církev v SSSR se stará o mladou generaci, která je budoucností našeho národa. V duších 
věřících musí vybudovat Království Boží a ochránit je před otravou bolševismem. Toto její úsilí 
je zalito mučednickou krví, ale na své cestě musí vytrvat. Když Bůh uzná, že je to ve prospěch 
církve a národa a církev bude nadále pronásledována a její služebníci mučeni a vražděni, pevně 
věřím, že mezi ruským lidem se vždy najdou takoví, kteří s jeho pomocí budou připraveni „pro 
víru pravoslavnou trpěti mučení“ i „slavně zemříti“. APC Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, 
kart. Biskup Gorazd, korespondence, duchovní, zelená krabice – dopis V. Gruzína biskupu Go-
razdovi, 29. 12. 1927. Po válce však došlo u některých emigrantů ve srovnání s meziválečným 
obdobím k názorovým posunům ve prospěch sovětského režimu.
2 GRUZÍN, Vladimír – VLACH, Vladimír: Příručka ke studiu teorie statistiky. Praha, Státní úřad 
statistický 1952. 184 s. Otázky statistiky; sv. 20 (108) (2. vyd. 1954); GRUZÍN, Vladimír – SM-
RČINA, Otomar: Národohospodářská evidence: některé otázky z teorie a praxe. Praha, SEVT 1954. 
47 s. Knižnice SÚS. Otázky statistiky; r. 1954, č. 2. (souběžně vyšel i překlad práce do slovenštiny); 
EGERMAYER, František – VLACH, Vladimír – GRUZÍN, Vladimír: Základy statistiky. Praha, 
Orbis 1958. 385 s. Ekonomické edice. Statistika; EGERMAYER, František – VLACH, Vlad-
imír – GRUZÍN, Vladimír: Osnovy statistiki. Moskva, Gosstatizdat CSU SSSR 1961. 375 s.  
3 EGERMAYER, František – GRUZÍN, Vladimír: Statistika. Učebnice pro 3. ročník hos-
podářských škol se čtyrletým studiem. Díl 1. 3. vyd. Praha, SPN, 1956. 222 s. Učebnice 
odborných škol; EGERMAYER, František – ZAHRADNÍK, Josef – GRUZÍN, Vladimír: 
Štatistika pre 2. ročník hospodárskych škôl dvojročných. Bratislava, SP 1956. 149 s.   
4 HARTMANOVÁ, Anna – GRUZÍN, Vladimír: Obchodní učeň. Učební text ruského jazy-
ka pro základní odborné školy obchodní. Vydání pro učitele. 1. díl. [Metodické poznámky a 
Klíč vypracovaných úloh k učebnímu textu – „Obchodní učeň“]. Praha, Státní nakladatelství 
1947. 77 s.; GRUZÍN, Vladimír: Každý Čech umí rusky (avšak není si toho vědom, a my mu to 
povíme). Kniha pro ty, kdož dovedou dobře česky. Praha, Šolc a Šimáček 1947. 287 s.; Gruzínův 
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také o napsání předmluv k vydání překladů několika knih sovětských 
autorů. Od školního roku 1952/3 externě působil na katedře statistiky 
hospodářské fakulty Vysoké školy politických a hospodářských věd, 
záhy přejmenované na Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Místem dočasného odpočinku Vladimíra Gruzína je hřbitov 
v pražské čtvrti Libeň.1

Závěr
Cílem našeho úsilí bylo shrnout údaje o jedné z osobností, 

která v meziválečném období poměrně výrazně zasahovala do dějin 
pravoslavné církve v Československu. Stať je opřena o výsledky studia 
pramenného materiálu. Mapujeme v podstatě životní osudy muže, 
jehož politické poměry v Ruské říši po roce 1917 přiměly k emigraci do 
Československa; to se stalo nakonec jeho druhým domovem.2 Popsali 
jsme Gruzínovy pokusy získat studiem vysokoškolské vzdělání. 
Neúspěchy nakonec vyústily v profesní angažovanost na půdě české 
pravoslavné církve. Jako bývalý student pravoslavného bohosloví se stal 
pro církev procházející procesem výstavby významným konzultantem 
ve věcech liturgie. V jejích řadách v polovině 20. let 20. století prožil 
všechny těžkosti spojené s transformací organizačních struktur a spory 
o jurisdikci. Původně se přikláněl k jurisdikci vselenského patriarchátu, 
po r. 1927 pracoval ve prospěch etablování jurisdikce srbské pravoslavné 
církve. Do života církve se zapojil jako jeromonach a stal se blízkým 
spolupracovníkem biskupa Gorazda (Pavlík). Za významné považujeme 
jeho zásahy do ediční činnosti české pravoslavné eparchie, přičemž 
autorskými pracemi s tematikou dějin církve mu náleží místo prvního 
jejího historiografa bez ohledu na skutečnost, že prvoplánově se jedná o 
spisy polemického charakteru. Přestože na počátku 30. let z církve jako 
výpomocný duchovní odešel a uplatnil se v profánní sféře jako statistik, 
kontakt s ní neztratil a získal si zásluhy o vybudování pěveckého sboru 
katedrály sv. Cyrila a Metoděje v Praze v Resslově ul. Do dějin církve 

zájem o jazykové otázky byl dlouhodobějšího rázu, srov. např.  GRUZÍN, Vladimír: Právní 
úprava národnostní otázky ve SSSR. Praha, Orbis, 1937. 93 s. Národnostní otázky, sv. 10.
1 https://cs.billiongraves.com/grave/Vladimír-Gruzín/15695169?referrer=myheritage – cit. 26. 1. 2019.
2 Státní občanství Československé republiky obdržel v listopadu 1929 rozhodnutím Okresního 
úřadu v Litovli a jeho domovskou obcí byla Nová Ves v tehdejším politickém okrese Litovel.
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výrazně zasáhl také v rámci její obnovy po 2. světové válce. Hodně se 
angažoval pro její přechod do jurisdikce moskevského patriarchátu. JUDr. 
Vladimíra Gruzína, politického běžence pocházejícího z moldavského 
Kišiněva, považujeme za jednu z výrazných a významných postav, které 
zasáhly do procesu budování pravoslavné církve v Československu 
v meziválečném období.

RESUMÉ
Studie je věnována osobnosti Vladimíra Gruzína (1. 4. 1902–18. 

10. 1967), který v meziválečném období poměrně výrazně zasaho-
val do dějin pravoslavné církve v Československu. Politické poměry 
v Ruské říši tohoto rodáka z moldavského Kišiněva v r. 1920 přiměly 
k emigraci do Československa, které se stalo jeho druhým domovem. 
Příspěvek podrobně popisuje Gruzínovy další životní osudy s cílem 
zachytit jeho angažovanost na půdě české pravoslavné církve. Jako 
bývalý student pravoslavného bohosloví se pro církev procházející 
procesem výstavby stal významným konzultantem ve věcech litur-
gie. V jejích řadách v polovině 20. let 20. století prožil všechny těžkos-
ti spojené s transformací organizačních struktur a spory o jurisdikci. 
Původně se přikláněl k jurisdikci cařihradského patriarchátu, po r. 
1927 pracoval ve prospěch etablování jurisdikce srbské pravoslavné 
církve. Do života církve se zapojil jako jeromonach a stal se blízkým 
spolupracovníkem biskupa Gorazda (Pavlík). Za významné považu-
jeme jeho zásahy do ediční činnosti české pravoslavné eparchie, při-
čemž autorskými pracemi s tematikou dějin církve mu náleží místo 
prvního jejího historiografa bez ohledu na skutečnost, že prvopláno-
vě se jedná o spisy polemického charakteru. Přestože na počátku 30. 
let z církve jako výpomocný duchovní odešel a uplatnil se v profánní 
sféře jako statistik, kontakt s ní neztratil a získal si zásluhy o vybudo-
vání pěveckého sboru katedrály sv. Cyrila a Metoděje v Praze v Re-
sslově ul. Do dějin církve výrazně zasáhl také v rámci její obnovy po 
2. světové válce. Angažoval se pro její přechod do jurisdikce moskev-
ského patriarchátu. 

Klíčová slova: emigrace, pravoslavná církev, Československo, 
liturgie, dějiny, Vladimír Gruzín/Grigorič
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РЕЗЮМЕ
ИЗ КИШИНЕВА В ПРАГУ. ЗАСЛУГА ВЛАДИМИРА ГРУЗИНА В 
СОЗДАНИИ ЧЕШСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЕПАРХИИ В ПЕРИ-

ОД ПЕРВОЙ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ (1918–1938)
Исследование посвящено личности Владимира Грузина (1. 

4. 1902–18. 10. 1967), оказавшего сравнительно большое влияние 
на историю православной церкви в Чехословакии в межвоенный 
период. В 1920 г. политические отношения в Российской империи 
заставили эмигрировать этого уроженца молдавского Кишинева 
в Чехословакию, которая стала его вторым домом. Публикация 
подробно описывает дальнейший жизненный путь Грузина, 
отражая его участие в жизни Чешской православной церкви. 
Как бывший студент православного богословия он стал важным 
консультантом по вопросам литургии для церкви, находящейся 
в процессе строительства. В ее рядах в середине 20-х годов 
XX века он перенес все тяготы, связанные с трансформацией 
организационных структур и спорами о юрисдикции. Изначально 
он склонялся к юрисдикции Константинопольского патриархата, 
после 1927 г. работал в пользу утверждения юрисдикции 
Сербской православной церкви. В жизнь церкви он включился 
как иеромонах, став близким сотрудником епископа Горазда 
(Павлика). Значительным мы считаем его участие в издательской 
деятельности Чешской православной епархии, причем благодаря 
авторским работам на тему истории церкви он стал ее первым 
историографом, хотя речь идет, в первую очередь, о документах 
полемического характера. Несмотря на то, что в начале 30-х годов 
Грузин ушел из церкви как вспомогательное духовное лицо и 
нашел применение в профанной сфере в качестве статистика, он 
не утратил контакта с ней. Ему принадлежит заслуга создания 
хора кафедрального собора Св. Кирилла и Мефодия в Праге 
на Рессловой улице. Весомый вклад в историю церкви он внес в 
рамках ее восстановления после Второй мировой войны. Выступал 
за переход церкви в юрисдикцию Московского патриархата.

Ключевые слова: эмиграция, православная церковь, Че-
хословакия, литургия, Владимир Грузин/Григорич.
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SUMMARY
FROM CHISINAU TO PRAGUE: VLADIMÍR GRUZÍN`S SHARE 

IN THE ESTABLISHMENT OF THE CZECH ORTHODOX 
EPARCHY IN THE TIME OF THE FIRST CZECHOSLOVAK 

REPUBLIC (1918–1938)
The focus of this study is Vladimír Gruzín (1. April 1902–18. 

October 1967), who greatly influenced history of the Orthodox Church 
in Czechoslovakia in the inter-war years. Political circumstances in the 
Russian Empire forced Gruzín, a native from Chisinau in Moldova, 
to emigrate to Czechoslovakia in 1920. Czechoslovakia then became 
his second home. This paper details Gruzín`s further life in order to 
capture his engagement in the Czech Orthodox Church. As a former 
student of Orthodox theology, he became an important consultant for 
the matters of liturgy for the Church which had been forming at that 
time. In the 1920s, as a member of this Church, Gruzín experienced all 
the difficulties associated with the transformation of its organizational 
structures and disputes over jurisdiction. Originally, he favored the 
jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople and 
after 1927 he worked in favor of establishing the jurisdiction of the 
Serbian Orthodox Church. He joined the Church as a hieromonk and 
became a close associate of Bishop Gorazd (Pavlík). His interventions 
in the editorial activity of the Czech Orthodox Eparchy are of great 
importance and his work on the history of the Church makes him 
the first church historiographer, regardless of the fact that his 
manuscripts are rather controversial. Although he retired from the 
Church in the early 1930s and started working as a statistician, he 
did not lose touch with it and contributed to the establishment of 
the choir in the orthodox Cathedral of Saints Cyril and Methodius 
in Resslova Street in Prague. He became an important figure in the 
history of the Church after WWII, during its restoration. He was 
also involved in the transition of the Church to the jurisdiction of the 
Moscow Patriarchate.

Keywords: Emigration, Orthodox Church, Czechoslovakia, 
liturgy, history, Vladimír Gruzín/Grigorič.
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УДК 271-055.2(477.87)

АФОН ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРАВОСЛАВНЕ МОНАШЕ-
СТВО УКРАЇНИ І ЗАКАРПАТТЯ

Євген Матьовка,
судовий експерт сектору будівельних та земельних досліджень За-

карпатського науково-дослідного 
експертно-криміналістичного центру.

Якщо вести мову про Афон та Україну, зокрема Закарпат-
тя, то йтиметься про більш аніж тисячолітню історію, вписану 
яскравим рядком в історичну книгу найгарніших стосунків між 
Україною та Православним Сходом. Ці зв’язки з однією із най-
більших святинь Православного Сходу – Святою Горою Афон 
назавжди закарбовані на золотих сторінках наших неперервних 
взаємин, викликаних і сповнених найвищою християнською чес-
нотою - любов’ю, яка гармонує з милості Божої Церкву і світ. 
Україна й Афон – це дві плідні гілки однієї лозини – Вселенської 
Апостольської Православної Церкви.

Гора Афон міститься на одному із трьох відрогів півостро-
ва Халкідіки, що лежить в багрянцевих водах Егейського моря 
поміж Фермейською і Стримонською затоками. Довжина його 
- біля 60 км., ширина, від 8 до 12 км., площа – біля 360 кв. кіломе-
трів. Рельєф півострова починається з рівнини, а далі здіймають-
ся гори, спочатку невисокі, а потім, щоразу вивищуючись, вони 
переходять у могутній гірський масив, що закінчується на півдні 
скелястим і крутим Афоном з великою мармуровою пірамідою 
заввишки понад дві тисячі метрів над рівнем моря.

Про історію Афону в перші століття після Різдва Христового 
немає жодних згадок. Хоча джерела сповіщають, що за античних 
часів, тут на узгір’ях, що туляться до побережжя моря, вирувало 
життя. Там існувало п’ять міст та ряд поселень. Коли Греція потра-
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пила під владу Римської імперії, ці міста занепали, а на Святій Горі 
почали селитися її нові мешканці – ченці-самітники й анахорети.

Перші чернечі осередки набули поширення в Єгипті, Си-
рії, і Малій Азії, а згодом – в Палестині і Константинополі. З цих 
спільнот, які з часом зникли, до нашого часу збереглось лише 
кілька монастирів, в найкращому випадку з небагатьма ченцями, 
або ж руїни величних будівель, які засвідчують про їх колишнє іс-
нування. Тільки на Афоні до цих пір зберігся великий центр чер-
нецтва, хоча і більш пізній, ніж попередні, але він був і є до цих 
пір твердинею православ’я та бастіоном східного християнства.

В І ст., через декілька років після Вознесіння, майбутню іс-
торію Афонського півострова визначила важлива подія – на 
ньому побувала Пресвята Богородиця. Як пише святий Сте-
фан Святогорець, зійшовши на берег Вона мовила: “Це місце 
нехай буде моїм жеребом, даним Мені Сином і Богом Моїм! 
Нехай буде благодать Божа на місці цьому і на тих, хто жити-
ме тут з вірою і благоговінням. Цьому місцю Я буду Заступни-
цею і піклуватимусь про нього перед Богом”. З тих пір Афон 
став уділом Божої Матері й через це ченці назвали гору Садом 
Пречистої, а греки Святою Горою (Агіос Орос). Окрім того в 
книзі Діянь святих Апостолів оповідається про перебування 
апостола Павла в місті Аполлонія, яке знаходиться біля Афо-
ну, сучасне місто Ієріссо (Діян. 17.1). Таким чином історично 
можна підтвердити, що християнство тут поширювалось ще в 
апостольські часи.

Перші згадки про окремих афонських іноків-подвижників 
стосуються IV ст., а в VII ст. чернецтво тут досягає свого розквіту. 
Візантійський імператор Костянтин Погонат (668–685) віддав пів-
острів Айон-Орос у виключне володіння монахів. У VIII ст. грець-
кі самітники (анахорети) створили на Афоні так звану чернечу 
республіку. Перший монастир Велика Лавра на Афоні заснова-
ний в 962–963 р. грецьким ченцем Афанасієм. Згодом на Афоні 
виникло до 20 укріплених чоловічих монастирів, і він став віді-
гравати роль великого релігійного центру православної церкви.1

1 Гайченков М. Мой Афон. 2012.
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З IX ст. Свята Гора офіційно входить в історію як монастир-
ський центр. Напевно, з цього часу і розпочинається епоха взає-
мин між Афонською чернечою республікою і Руссю. Хоча важ-
ко з певністю сказати, коли серед поселенців Афону вперше 
з’явились слов’яни з терен теперішньої України. Але у ІХ ст. ми 
вже бачимо слов’ян в оточенні видатних афонських подвижни-
ків. Про це, наприклад, йдеться в описі про життя преподобно-
го Афанасія, засновника Великої Лаври (963 р.). Відомо й те, що 
майже в кожній обителі знаходяться свідчення, що підтвержують 
присутність в них слов’ян з самого початку заснування чернечих 
осель.

Тісні і плідні стосунки Київської Русі з Афоном ми бачи-
мо від часів рівноапостольного князя Володимира. Так в монас-
тирі Есфігмен в кінці Х ст. був пострижений в ченці майбутній 
великий преподобний Антоній – засновник Києво-Печерського 
монастиря та родоначальник усього руського чернецтва. Його 
духовним наставником був ігумен Есфігменового монастиря Фе-
октист, відомий на той час церковний діяч. Печерський патерик 
свідчить, що Антоній на Афоні був двічі, де довгий час подвизав-
ся в іночестві. 1013 р. Антоній, отримавши благословення ігумена 
Феоктиста, повернувся на батьківщину, оселившись у Києві, на 
дніпровських схилах. Це було за князювання Володимира Вели-
кого. Однак після смерті князя, 1015 р., в державі почалася смута. 
Один із синів Володимира, туровський князь Святополк, котрого 
в народі прозвали Осоружним, захопив Київ, убивши своїх братів 
Бориса і Гліба. Антонію, як однодумцю князя Володимира, до-
велося покинути Київ і повернутися до Афонського монастиря. 
Лише 1028 р., за князювання Ярослава Мудрого, Антоній остаточ-
но оселився на Київських горах. 

Повість временних  літ свідчить, що дванадцятеро ченців на 
чолі з Антонієм, пише Нестор, викопали велику печеру і келії в 
Києві. Антоній зібравши їх після цього сказав: “Це Бог вас, бра-
ти, зібрав, і ви тут за благословенням Святої Гори, за яким мене 
постриг її ігумен, нехай прийде благословення на вас, перше від 
Бога, друге від Святої Гори”
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Преподобний Антоній впорядкував чернече життя за зраз-
ком, взятим з Афону, і впровадив тіж правила у засновану ним 
Київську обитель, тому історія афонського чернецтва нерозривно 
пов’язана з історією чернецтва на Русі.

Архиєпископ Никанор, розмірковуючи про вплив Афону на 
розвиток нашого чернецтва, з цього приводу писав: “Афон є най-
вищим виразом християнського ідеалу... Афон передав свої уста-
ви і заповіти, свій чин і дух святим обителям нашої христолюбної 
вітчизни, які всі, починаючи з Київської Лаври Антонія і Феодо-
сія Печерських... вчилися в нього і намагалися наслідувати його”1.

З цього приводу академік Є.Голубинський писав: “Ймовір-
ніше таки те, що з самого початку появи нашого чернецтва поча-
лися і подорожі від нас на Афон окремих монахів”.

В Печерському патерику ми знаходимо підтвердження цьо-
му, а саме у розповіді про життя святого Аммона Затворника. 
“Преподобний Аммон, за благословенням ігумена, подорожував 
до Святої Афонської Гори, наслідуючи життя великих отців. Піс-
ля свого повернення звідти, він жив так благочестиво і свято, що 
навіть старці мали його собі за взірець у іночеському житті”.

Перебуваючи під благословенням Святої Гори звичайні чен-
ці а також і миряни, вважали за необхідне здійснювати паломни-
цтво на Афон, тому що такі звязки було необхідно підтримувати, 
хоча б з огляду на поширення в руських землях іконопису, пере-
кладу богослужбових книг. За свідченням митрополита Климен-
тія, в ХІІІ ст. на Русі грецьку мову знало понад чотириста чоловік2.

Костянтин Острозький у час найбільшого полемічного про-
тистояння проти окатоличення придбав на Афоні твори грець-
ких митрополитів Григорія і Ніла спрямовані проти латинян. 
Після проголошення Брестської унії, ті ченці котрі подвизалися 
в афонських монастирях склали спільне послання до своїх спів-
вітчизників і братів у вірі, переконуючи їх залишатись непохит-
ними у Православ’ї. Також з ініціативи того ж К.Острозького у 
Дерманський монастир, що на його думку повинен був стати 

1 Афон і Україна – тисячолітня духовна єдність // http://old.cerkva.info/2006/04/18/afon1.html
2 Афон і Україна – тисячолітня духовна єдність // http://old.cerkva.info/2006/04/18/afon1.html
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“училищним у православній вірі”, настоятелем був запрошений 
афонський чернець Ісаакій (Борискович). У 1621 р. митрополит 
Іов Борецький скликав собор, на якому було складено 24 прави-
ла, в одному з яких йшлося: “Послати до Константинопольського 
патріарха за благословенням, допомогою та порадою; так само 
й на Святу Гору Афонську для того, щоб викликати і привезти 
звідти преподобних мужів руських, які процвітають житієм та 
благочестям, і в майбутньому посилати руських на Афон як в 
школу духовну”. Серед ченців які приїхали з Афону, був і Іоан 
Вишенський, котрий подвизався у Зографському монастирі та 
став одним з чільників у боротьбі з унією. А ще наприкінці ХVІ 
ст. за підтримки княгині Анастасії Юріївни ієромонах Григорій у 
Троїцькому монастирі починає перекладати Євангеліє з грецької 
на слов’янську мову. В 1561 р. він став архімандритом Пересоп-
ницького монастиря, де й закінчив переклад цього Євангелія, що 
отримало назву Пересопницького.

Перший Руський монастир на Афоні засновано за часів кня-
зя Володимира та названий на честь Богородиці Ксилургу, яким 
ченці Київської Русі володіли до 1169 р. До того часу кількість 
руських насельників Афону настільки збільшилась, що вони 
звернулись через свого ігумена Лаврентія до Священного Кіноту 
Святої Гори з проханням надати їм один з Великих афонських 
монастирів. Прохання руських ченців було задоволено і їм пе-
редали древню обитель святого Пантелеймона, відому потім під 
назвою “монастир руських”, чи “кіновій Каллімахідів”, чи про-
сто “Русик” (“Руський”). Також в їх володінні був залишений і 
монастир Ксилургу, але як приписний. Це свідчить про те яку 
значну роль чернецтво Київсь кої Русі на Афоні відігравало серед 
насельників інших національ ностей. Але цей монастир швидко 
втратив свій український характер. З плином часу він став ро-
сійсько-українським, а згодом і зовсім російським. Україна рано 
втратила свій державний характер, будучи захоплена Литвою, 
Польщею, а пізніше Росією, і це досить вплинуло на Пантелей-
монівський монастир. 1

1 Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Том I–II. – М., 2007.
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До ХІІІ ст. про Пантелеймонівський монастир і його історію 
немає документальних свідчень через велику пожежу, яка зни-
щила монастир дотла. Пізніше Андронік ІІ Палеолог підтвердив 
земельні володіння і права монастиря, а в подаль шому значну 
матеріальну допомогу монастирю надали сербські правителі. 
Після короткого періоду розквіту монастир знову зазнав занепа-
ду, який тривав до середини ХVІІІ ст. коли монастирські ворота 
взагалі виявились закритими. Будівництво нинішнього монасти-
ря відноситься до кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. Основну допомогу 
надав при цьому господар Молдовлахії Скарлат Каллімах, який 
збудував собор монастиря. Патріарх Калінік V зробив монастир 
гуртожитним в 1806 р. і дав йому назву “Дійсний Кіновій Каллі-
махідів”. Після чергового занепаду в кінці ХІХ ст. відбувся небу-
валий розквіт монастиря і кількість братії в ньому перевищувала 
тисячу ченців. 

На даний час на Афоні, в Русику, в Свято-Панте леймо нівському 
монастирі понад половину ченців є українцями. Ігуменом монасти-
ря також довгий час був українець, свя щенно архимандрит Єремія, 
що ніс на Святій Горі послух більше 30 років.

Другий монастир на Афоні, де жили українці, був Ставро-
никита (Никитин Хрест). Заснування цього монастиря припадає 
на 680 рік за часу царя Костянтина Погоната. Але з часу другого 
арабського нападу на Афон 830 року цей монастир разом з інши-
ми перетворився на пустку і був відновлений тільки в Х столітті 
завдяки сприянням заможної грецької родини Ставроникита, 
від якої й сам одержав свою назву. Пізніше монастир знову спо-
рожнів і був занедбаний, але відновлений у ХVI ст. патріархом 
Єремією, котрий підтримував хороші стосунки з Костянтином 
Острозьким. Останній неодноразово надавав кошти монастирям 
Святої Гори і тому можливо на його прохання до цього монасти-
ря приймали й українців.

У XVIII ст., коли в Україні зросла національна свідомість, 
особливо через повстання проти Москви гетьмана Мазепи, ко-
трий разом з швецьким королем Карлом ХІІ 7 червня 1709 р. за-
знав поразки під Полтавою і був змушений покинути Україну з 
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частиною своєї старшини і війська. Ось у цей важкий для України 
час знову було звернено особливу увагу на Афон, як на спокій-
не місце життя і подвигу. І на землях Пантократового монастиря 
постає чисто український Скит святого пророка Іллі або, так зва-
ний, Іллінський козачий чи запорізький. Цей Скит заснований 
ієромонахом Паїсієм Величковським (1722-1794), уродженцем 
Полтави. Звістка про молодого українського аскета-подвижни-
ка розійшлась по Афону і поза його межами, і до Паїсія почали 
сходитися ченці, переважно українці, а й частково молдавани. На 
Афон потроху стали прибували емігранти, козаки з колишньої 
армії гетьмана Мазепи, бажаючи в молитві й подвизі дожити 
свого віку. Невдовзі біля Паїсія зібралося стільки української бра-
тії, що їй стало занадто тісно при його вбогій келії, і Паїсій зму-
шений був просити в Пантократового монастиря просторішого 
приміщення, - і йому віддали порожню келію св. пророка Іллі. 
Це було в 1746 р. і відтоді на Афоні постав Іллінський козачий 
український Скит. Тут великий старець Паїсій переклав з грець-
кої “Добротолюбіє” та твори засновників християнської аскези1.

У так званих “формулярах” багатьох афонських обителей, 
що подають відомості про кожного монастирського поселенця у 
ХVI-XVII ст., є згадки про ченців, поряд з чиїми іменами та пріз-
вищами стоїть і слово “козак”. Такі ж самі написи ми знаходимо 
на черепах у поховальних кістницях монастирів.

Також ще один скит Святого Андрія де проживали чен-
ці-українці, “Серай”, який знаходиться поблизу Кареї (столиці 
Афону), екзартима Ватопедського монастиря. На цьому місці 
раніше був монастир Кситра, а потім келія присвячена святому 
Антонію, а коли тут утвердились Константинопольські патріархи 
Афанасій ІІІ і Серафим ІІ, вони реконструювали келію (1763 р.) і 
дали їй сучасну назву. В 1842 р. Ватопедський монастир передав 
келію Віссаріону і іншим руським монахам, які доклавши вели-
ких зусиль перетворили келію в Скит, який в скорім часі набув 
розвитку завдяки спорудженню вражаючих за розмірами корпу-
сів. На сьогодні Скит покинутий монахами, і тільки в одному із 

1 Думенко С. Афон і Україна – духовна єдність // http://ukraintsigr.com/?p=1828
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корпусів розміщується сучасна Афонська школа. Дуже величний 
храм Андріївського скиту, що будувався протягом більше ніж 20 
років, вважається найбільшим храмом на Афоні і одним із найве-
личніших на Сході.

У ХХ ст. кількість руських монахів (українців і росіян) на 1913 
р. складала 4800 чоловік, котрі жили в Пантелеймонівському мо-
настирі, Андріївському і Ілінському скитах, а також у вісім десяти 
двох келійних обителях. Кількість ченців-греків складала на той 
час 3600 чоловік. Ця кількість справді вражає уяву, якщо зважити 
на те, що до 1830 р. на Афоні не залишилось жодного українсько-
го ченця .1

В Україні теж, окрім вказаного Печерського монастиря були 
монастирі і скити, які засновані ченцями зі Святої Гори, дотри-
мувались Святогірського уставу та перебували у тісних зносинах 
з Афоном. Слід згадати Почаївську лавру. За переданням, пер-
шим чернечим поселенням у цій місцевості став скит, що його 
на зламі ХІІ-ХІІІ ст. заснував чернець з Афонської гори Мефодій. 
Цілком імовірно, що цей скит передував появі тут великого чер-
нечого поселення. В епоху розквіту Почаївського монастиря спіл-
кування з Афоном було вже не посереднім, а прямим. Це спіл-
кування припало переважно на нелегкі для обителі і взагалі для 
України часи: період протистояння унії. З кінця ХVI і впродовж 
XVII ст. в бібліотеку Почаївської лаври привозили віронавчальні 
та вірозахисні книги з Афонських монастирів, ченці листувалися 
з своїми братами зі Святої Гори. 

У 1900-х р. від Почаївської Лаври засновано Свято-Духів-
ський Скит. До Скиту  запрошено двох ієромонахів з Афону – і 
вони ввели у ньому Афонський Устав.

Другий Скит, де чернече життя проходило за Афонським 
Уставом, був Скит Святого Георгія Переможця на Козацьких мо-
гилах. У кращі часи монастир мав більше тридцяти чоловік бра-
тії, яка молилася й трудилася, своїм подвигом надихаючи бага-
тьох прочан, які стікалися до монастиря тисячами. У 50-ті роки 
монастирське життя стало поступово згасати - радянська влада 

1 Троицкий П. Русские на Афоне. Середина XIX – начало XX века. – М., 2001.
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наполегливо знищувала Православ’я. Недовгий час тут існував 
жіночий монастир, який перевели з Дубно. З 1952 р. обитель ста-
ла звичайною парафією, в якому ще служили декілька ченців. 
Остаточно ліквідували парафію у 1964 році, перевівши ченців, 
що залишилися, до Почаївської Лаври. І на довгих три десятки 
років припинилася в монастирі молитва. 

Особливої уваги також заслуговує Манявський Скит, що 
розташований у мальовничому карпатському міжгір’ї за півсотні 
кілометрів від Івано-Франківська. Цей скит заснований преп. Іо-
вом Княгиницьким, корий був пострижений у Ватопедській оби-
телі та довгий час перебував на Афоні і, певною мірою, через це 
заснований ним скит стали називати руським, тобто Українським 
Афоном. 

Колись цей монастир, де, як писав його покровитель митро-
полит Петро Могила, “двісті ангелів у тілі проживаючих образ 
життя Божого провадять”. В скиті була богословська, регент-
сько-хорова професійна школа партесного співу з розвинутим 
п’ятилінійним нотописанням, іконописна школа. На одній із 
башт, що має три поверхи зберігся напис: “Обитель цю споруди-
ли ревнителі віри православної, ченці Гори Афонської”1. 

В ХVІІ ст. монастир досяг небувалого розквіту та мав зверх-
ність над багатьма іншими монастирями і був, так би мовити, 
благословенною Святою Горою в Галицькій землі – Новим Укра-
їнським Афоном. Це був духовний оплот Православ’я в Гали-
чині. Коли в другій половині ХVIII ст. Греко-католицька церква 
повністю встановила своє опікунство в цьому регіоні, то ченці 
Скита потерпали від значних утисків і змушені були покинути 
Скит і переселитись на Афон. Маючи ставропігію і прямо під-
порядковуючись Константинополю, Скит ніколи не належав до 
Московського Патріархату і тут ніколи не проклинали Мазепу 
та інших гетьманів України. Починаючи з 1997 р. древня обитель 
постає із руїн і зараз на цьому місці відроджується Манявський 
Хрестовоздвиженський чоловічий монастир нашої Святої Церкви.

Майже двотисячолітня історія християнства на Афоні уві-

1 Думенко С. Афон і Україна – духовна єдність // http://ukraintsigr.com/?p=1828
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брала в себе багато великих імен і подій. Тому зацікавлення щодо 
афонської духовної і культурної спадщини нині у світі помічаєть-
ся не лише серед православних віруючих, але й серед світських 
кіл. У монастирях Афону зберігається понад 10 тисяч цінних ру-
кописів написаних грецькою, арабською, слов’янською мовами, 
хоча доступ до них обмежений. 

В наш час також багато паломників з України відвідують 
Святу Гору, щоб вклонитися безцінним святиням, що єднають 
нас. Тому, що паломництво на Афон відрізняється від відвідан-
ня інших святих місць можливістю доторкнутися до збереженої 
у віках традиції чернечого подвигу, який кличе до себе тих, хто 
шукає богопізнання. Духовний наставник преподобного Антонія 
Печерського, ігумен Есфігменового монастиря Феоктист, прові-
стив, коли благословляючи його, сказав: “йди на Русь, там іншим 
на зростання й успіх будеш”. Українці справдили це пророцтво 
у подвизі діяльної любові і засвідчили та підтвердили духовний 
зв’язок з Святою Афонською Горою1.

Становлення, а потім відродження православ’я на Закар-
патті тісно пов’язано з Афоном. Два найдавніші православні 
монастирі Закарпаття, Мукачівський і Грушевський, згідно на-
родно-церковних переказів, ведуть початок від києво-печерських 
монахів, що переселилися на Закарпаття. Імовірно, під їхнім 
впливом виник і Угольский монастир. Ці обителі здавна мали 
тісні зв’язки з Афоном.2    

Перші століття церковної історії Закарпаття позначені бра-
ком джерел. Про них можемо судити переважно з нечисленних 
збережених богослужебних книг. Відома також грамота Констан-
тинопольського патріарха Антонія від 1391 про надання Грушев-
ському монастирю ставропігії.3

Найдавнішими достовірно закарпатськими пам’ятками вва-
жають пергаментні Мукачівські й Імстичівські уривки з Євангелій 

1 Думенко С. Афон і Україна – духовна єдність // http://ukraintsigr.com/?p=1828
2 Монич О. До питання про богослужбовий зв’язок Закарпаття з Афоном (на прикладі 
Типікону Угольского монастиря XVIII ст.)// Афонское наследие. – Вып.3-4. – Киев; 
Чернигов, 2016. – С.147-157.
3 Василий (Пронин), архімандрит. История правосланой церкви на Закарпатье. – К., 2005. 
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і Міней ХІІ-ХIV ст. Визначними пам’ятками писемності є також 
Мукачівський Псалтир і Ужгородський напівустав (обидва – з 
другої половини XIV ст.). Про останній О.Колесса писав: «Почерк 
букв Ужгородської рукописі представляє мішаний тип півуставу,  
що розвинувся на українських,  особливо західноукраїнських зем-
лях на давнішій основі у зв’язку з сучасним українським уставом,  
приймаючи щедро і елементи графіки південнослов’янського пі-
вуставу ХIV ст.»

За своїм змістом рукопис є статутом якогось монастиря – 
можливо,  Києво-Печерського. Він також містить полунощницю 
повсякденну, псалми Давида,  недільні та богородичні тропарі,  
різні чернечі молитви,  календарні індекси,  великодні таблиці і 
ключі для визначення дат Пасхи. Закінчується він «помісячним 
індиктіоном», котрий містить синаксар і витяги з прологів і мі-
ней. Там згадується про кончину руського митрополита Олексія 
1378 р.,  про засновника і упорядника статуту Києво-Печерського 
монастиря Феодосія,  про «новоявлених святих» Печерських,  про 
мощі св.Бориса і Гліба. О.Колеса припускає,  що устав був занесе-
ний на Закарпаття Корятовичем і заново переписаний ченцями 
Мукачівського або Грушевського монастиря. 

Ужгородський напівустав має 209 сторінок, писаних кілько-
ма почерками, з пізнішими покрайніми записами, виконаними 
румунською і ламаною угорською мовою. Є.Недзельський при-
пускав, що цей стату був прийнятий у Грушевському монастирі, 
заснованому волохом.

В.Микитась припускав,  шо напівустав був щоденною під-
ручною книгою ченців саме Грушівського монастиря,  оскільки 
там жє записи румунською мовою кириличними буквами. Є в 
ньому також пізніші записи угорською мовою,  які разом скла-
дають географію пересування книги з Грушева через Горінчово,  
Великі Геївці,  Коритняни до Ужгорода.

Інщою 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,  ко-
трий на звороті передостаннього аркуша назвав себе «Станисла-
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вом граматиком многогрішним»,  освіченим представником свого 
часу,  що був не тільки переписувачем,  але й коретором,  редак-
тором і можливо перекладачем.  В.Микитась припускав,  що і ця 
книга могла бути «перписана з веління Федора Корятовича для 
потреб якого-небудь монастиря або церкви». Книга розкішно 
оформ лена. Ініціали,  заствки,  орнаменти виконано золотом,  кі-
новар’ю,  лазур’ю,  охрою,  зеленню та іншими фарбами. За зміс-
том книга є канонічним євангелієм з незначними розходженнями.  

Цікавим є пергаменний Мукачівський Псалтир ХV ст.,  уве-
дений до наукового обігу 1874 р. А.Кралицьким. Російський сла-
віст І.Соколов засвідчив,  що бачив цю книгу 1882 р. на вистав-
ці у Будапешті. Вона складається зі 142 аркушах у 18 зошитах. 
А.Петрушевич підтвердив датування Псалтиря і навіть дійшов до 
висновку,  що його переписано зі ще набагато давнішого прото-
графу. Пам’ятка довго перебувала у приватних колекціях,  навіть 
була викрадена,  нині зберігається у фондах Закарпатського кра-
єзнавчого музею.1

На першій сторінці Псалтиря міститься мініатюра зі знаком 
Іо, що є скороченням імені Іоанікій. Цей значок ставили перед 
своїм іменем волоські князі, аби відмітити свій зв’язок з відомим 
Іоаникієм або Калоіоаном, відомим волохо-болгарином.

Мукачівський Служебник кінця XV ст. поступив до Мукачів-
ського монастиря 1954 р. Перших сторінок там бракує. У Служеб-
нику три літургії: Василя Великого, Іоана Златоуста і Преождеос-
вящена. Є покрайні записи.

Також від 1511 р. зберігся оригінальний богословський твір, 
написаний, можливо, на Закарпатті – «Послання Василя пресвіте-
ра Никольського від Дольняя Русі про ісходження Святого Духу».

Від 1458 р. збереглися найдавніші достовірні звістки про 
Мукачівський 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 ігуме-
на (Луку) дійшла у грамоті короля Матяша від 14 серпня 1458 р.,  

1 Соколов И. Мукачевская Псалтырь ХV в.//  Сборник статей по славяноведению, 
составленый и изданный учениками В.И.Ламанского. – Спб., 1883. – С. 450-468.
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якою за монастирем закріплювалися села Бобовище і Лавки.
У цій грамоті мовиться,  що король «обирає і призначає на 

руську парафію св.Миколая біля міста Мукачева,  названу монасти-
рем,  яка була заснована 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 існу-
ючих,  ми заново вирішили,  що треба йому ж дати і його забез-
печити... Тому вам,  нашим віруючим,  монастирю Лелес,  цим 
строго розпоряджаючись,  наказуємо,  що ви повинні вищезга-
даного Луку,  руського пресвітера,  у вищазгаданій парафії берег-
ти згідно з прийнятим у такиз справах звичаєм також в домінії у 
названих селах Бойовище 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 мі-
нея.  У Бібліотеці УжНУ зберігаються три Мінеї ХVI ст. – 1500,  
1556 і невизначеного 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 Служебни-
ки,  3 Ірмологіони з нотами. Одне з Євангелій XVI ст.,  знайдене 
в Ужгороді,  умовно називається московським,  бо очевидно при-
дбане у Москві.

Наприкінці XV ст. Швайпольт Фіоль відкрив у Кракові пер-
шу друкарню,  що випускала слов’янські книжки. І.Франко вважав,  
що після її закриття більшість її продукції потрапила до Угорської 
Русі. У бібліотеці УжНУ зберігається 24 інкунабул1 та ще більша 
кількість палеотипів. Принаймні частина цих стародруків була 
зібрана у бібліотеці Мукачівського монастиря,  оскільки на вене-
ціанському молитвенику 1538-1540 р. зберігся запис монаха: «Аз 
смиреный иеромонах Афанасий читал 1693,  мая 23». Звідти книги 
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потрапили до заснованої А.Бачинським єпархіальної  бібліотеки,  а 
з неї – до університетської.  Серед цих інкунабул – «Про мистецтво 
проповідування» Августина Аврелія,  дві Біблії,  чотири видання 
Цицерона,  «Перлина поетична» Альберта де Ейба,  твори Ові-
дія,  «Космографія» Птоломея,  «Про життя 12 цезарів» Светонія.1

Серед палеотипів – Вибрана Мінея (Венеція,  1538),  Молит-
веник (Венеція,  1538-1540),  Псалтир (Венеція,  1546),  Молитво-
слов (Венеція,  1547),  а також Четверо євангеліє,  видане Фили-
пом Молдаванином 1546 р. Пізніші видання представлені двома 
Тріодями пісними (Венеція,  1561 і Скенері,  1563).2

У XVI-XVIII ст. на Закарпаття було завезено велику кількість кни-
жок 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.3

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 Остроз-
ька Біблія збереглася на Закарпатті у кількох примірниках. Осо-
бливо популярними на Закарпатті були видання Києво-Пе-
черської Лаври. Один з примірників «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 Ма-
раморощині він був відомий у першій половині ХVIII ст. у 19 селах.4

Водночас з XV cт. збереглися найдавніші свідчення і про 
закарпатських ієрархів. Найдавніший угорський документ, де 
згадується руський церковний очільник – це грамота короля Ма-
тяша від 14 серпня 1458 р., яка підтверджує права “пресвітера 

1 Сак Ю.М. Інкунабули Бібліотеки Ужгородського державного університету. – Ужгород, 1974.
2 Колесса О. Причини до історії угорсько-руської мови й літератури// ЗНТШ. – Т,35-36. – 1900. 
– С.6; Колесса О. Рукописні і палеотипні книги Південного Підкарпаття. – Прага, 1927. – С.7.
3 Лелекач М.М. Культурні зв’язки Закарпаття з Україною і Росією в XVII-XVIII ст..// 
Наукові записки УжДУ. – Т..9. – 1954. – с.143.
4 Микитась В. Давні рукописи і стародруки. Опис і каталог. – Ужгород, 1961.  
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Луки”  на “руську плебанію святого Миколая біля Мукачева, зва-
ну 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 
належали 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 вірних і священиків під юрисдик-
цією церкви св. Миколая у Мукачеві, аби вони підпорядковували-
ся цьому Іоану. Друга грамота – циркуляр Ласла ІІ до всіх пред-
ставників світської і духовної влади, до місцевих феодалів, аби 
вони не перешкоджали руським священикам і вірникам платити 
податок 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 перешкоджати тому збирати доходи. У грамотах від 
3 липня 1558 і 25 січня 1561 р. уже згадується “руський єпископ з 
осідком в монастирі св. Миколая в Мукачеві Іларіон”. Далі відомі 
владики Євфимій (1561-1568) і Василь ІІ (1568-1597). Щодо остан-
нього 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 прогнали 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 ру-
синів тоді  був Сергій (очевидно, 1600-1616, а може 1623). Наступ-
на грамота – даний у Кошицях 18 грудня 1616 р. декрет графа 
Форгача, який дозволяє владиці Сергію збирати собі допомогу 
(податок) серед русинів. Єпископ Петроній правив повторно 
(1623-1627), він перший про якого відомо, що він був затвердже-
ний відповідним магнатом – трансильванським князем Г.Бетле-
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ном. Після нього правив Іван Григорович (1627-1632).1

На зламі XVII-XVIII ст. під час гострої міжконфесійної по-
леміки, що точилась на Закарпатті, зокрема на Мараморощині, 
було засновано цілий ряд православних монастирів: Моїсеївський 
(1682), Джулинський (1692), Кричевський (1693), Драгівський 
(1705), Вільзівський (1708), Евдянський (1709), Барсанівський 
(1711), Боронявський (1716), Бедевлянський (1719), Бичківський 
(1719), Вишньо-Вишавський (1719).2 Усі вони в тій чи іншій мірі 
мали звязок з Афоном.3 Під час відродження православ’я на За-
карпатті на початку ХХ ст. одразу створюється ряд монастирів, 
що відновлюють тісні зв’язки з Афоном.4 На сьогодні у двох пра-
вославних єпархіях на території Закарпатської о близько налічу-
ється близько сорока монастирів.5 

РЕЗЮМЕ
Афон є центром усього світового православ’я. Пантелеймо-

нів монастир на Афоні був заснований кількома ченцями з Ки-
ївської Русі в 11 столітті, саме тому він відомий як «Росікон». Він 
був заселений переважно російськими ченцями в певні періоди 
своєї історії. Він був визнаний окремим монастирем у 1169 р. 
Російський паломник Ісая підтверджує, що до кінця XV століт-
тя монастир був російським. Монастир процвітав у 16-17 століт-
тях, прихильно спонсорувавшись царями Московії та сербськи-
ми князями Кратово, але він різко занепав у 18 столітті до того 
моменту, коли залишилися лише два російські та два болгарські 
ченці. 1730. Будівництво теперішнього монастиря на новому міс-
ці, ближче до морського узбережжя, здійснювалось протягом 
перших двох десятиліть ХІХ століття за фінансової допомоги 
правителя Молдо-Валахії Скарлатоса Каллімахоса. Російські чен-
1 Федака С. З історії християнства на Закарпатті. – Ужгород, 2013.
2 Гаджега В. Додатки к історії русинів і руських церквей в Марамороші// Науковий 
збірник Просвіти. – Т.1. – 1922. – С.140-1-226
3 Монич О.Нескорена правда: нариси з історії Кричівського монастиря. – Ужгород, 2018.
4 Шумило С.В., Шкаровский М.В., Данилец Ю.В., Гайденко П.И. Афонский старец из 
Закарпатья. Иеросхимонах Аввакум (Вакаров) и его время: 1899 – 1972. – К., 2019.
5 Данилец Ю., Пимен (Мацола), иеромонах.  Православные монастыри Закарпатья. К.,, 
2012. 
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ці налічували 1000 в 1895 році, 1446 в 1903 році, і понад 2000 до 
1913 року. Під час татарського ярмо в Росії більшість ченців були 
греками і сербами. Монастир займає дев’ятнадцятий ранг в іє-
рархічному порядку двадцяти атонітських монастирів. Це спіль-
не монастирське життя. Він також містить чотири скити. У 1913 р. 
монастир став місцем бурхливих богословських аргументів (Іміа-
славіє) серед російських ченців, що призвело до царської росій-
ської інтервенції та депортації приблизно 800 ченців, що втрати-
ли сторону дискусії. Монастир Св. Пантелеймона неодноразово 
пожовкнув пожежами, найвідоміші у 1307 р. (коли каталанські 
найманці підпалили його) та у 1968 р. Афон справив величезний 
вплив на монашество України і Закарпаття. під його впливом тут 
відкривалися нові монастирі і розгорталося духовне життя. 

Ключові слова: православ’я, монастирі, Афон, Закарпаття, 
духовне життя. 

SUMMARY
ATHOS AND ITS INFLUENCE ON THE ORTHODOX 

MONASTICISM OF UKRAINE AND TRANSCARPATHIA
Athos is the center of all Orthodoxy worldwide. The monastery 

of St Panteleimon was founded by several monks from Kievan Rus in 
the 11th century, which is why it is known as „Rossikon“. It has been 
inhabited by mainly Russian monks in certain periods of its history. 
It was recognized as a separate monastery in 1169. Russian pilgrim 
Isaiah confirms that, by the end of the 15th century, the monastery 
was Russian. The monastery prospered in the 16th and 17th centuries 
being lavishly sponsored by the tsars of Moscovy and Serbian dukes 
of Kratovo, but it declined dramatically in the 18th century to the 
point where there were only two Russian and two Bulgarian monks 
left by 1730. The construction of the present monastery on a new site, 
closer to the seashore, was carried out during the first two decades 
of the nineteenth century, with the financial help of the ruler of 
Moldo-Wallachia, Skarlatos Kallimachos. Russian monks numbered 
1,000 in 1895, 1,446 in 1903, and more than 2,000 by 1913. During 
the Tatar yoke in Russia, most of the monks were Greeks and Serbs. 
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The monastery occupies the nineteenth rank in the hierarchical order 
of the twenty Athonite monasteries. It is coenobitic (it is a communal 
monastic life). It also contains four sketes. In 1913, the monastery was 
the site of a raging theological argument (Imiaslavie) among Russian 
monks, which led to tsarist Russian intervention and the deportation 
of approximately 800 of the monks on the losing side of the debate. 
The Monastery of St Panteleimon was repeatedly gutted by fires, most 
famously in 1307 (when Catalan mercenaries set it aflame) and in 
1968. Athos had a great influence on the monasticism of Ukraine and 
Transcarpathia. Under his influence, new monasteries were opened 
here and spiritual life unfolded.

Keywords:  Orthodoxy,   monasticism, Athos, Transcarpathia, 
spiritual life.  
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УДК 130.122:8

ИСИХАЗМ – ПУТИ ПОНИМАНИЯ
(ИЛИ ПОИСКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ)

Георгий Мелкон,
магистр богословия, церковнослужитель Архангело-Михайловского 

Зверинецкого мужского монастыря, Киев.

Исихазм - душеочищающая Наука, начало её - Страх Божий.
Страх Божий - благодаря молитве превращается в Любовь,
Любовь - заполняет душу Надеждой, Радостью и Светом,
Знания, заполненные Духовной Творческой Любовью Сози-

дания
К Богу приводят, и раскрывают тайны этой Божьей Науки!
Исихазм - это Путь. Это путь Спасения. Это путь Познания - Бога. 
А где живёт познание, исследование, наблюдение, освоение, 

изыскание, уразумение, анализы, выводы, и так далее? 
Разумеется, в Науке.
И так, ИСИХАЗМ – ЭТО НАУКА!
Вот с этой точки зрения, к Исихазму – как к Науке, в кото-

рой, как и в любой науке не только возможно, но и необходимо 
проводить, и опытные эксперименты, и исследовать, попытаюсь 
подойти в этой Статье. 

Но, познать Бога невозможно. Да. Это верно. А вот путей по-
знания Бога много, и они не имеют предела, они безграничны, и 
в познании этих путей нет предела, и пути эти необходимо изу-
чать, исследовать, и описывать выводы.

Возникает вопрос зачем? И не собираемся ли мы, ещё раз 
«открывать Америку»? Ведь у святых Отцов можно найти прак-
тически всё, что необходимо для спасения.

 Совершенно верно. Правильно. У св. Отцов советов, к сча-
стью, много, но, методической конкретики мало, то есть, методик 
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прохождения этих путей, так сказать пошаговых, практически 
нет, но очень много полезных советов и наставлений, и почти на 
каждый совет св. Отцов можно задать вопрос – а КАК?

Разумеется, методик прохождения этих путей познания 
«Царства Небесного внутри нас», у св. Отцов было много, но, 
дело в том, что св. Отцы передавали учение об Иисусовой мо-
литве из уст в уста. Учение это сложное, связанное со многими 
трудностями и даже риском, и вот, в связи с этим, со временем, 
учителей-духовников становилось всё меньше и меньше. 

«…Где искать учителей-духовников? – ставит вопрос митро-
полит Антоний (Блум) – беда в том, что старцев и даже духовников 
нельзя искать, потому что мы можем обойти весь мир и не найти».

Поэтому сегодня, когда реальность времени такова, что не 
видеть того, как меняется, можно сказать прямо на глазах, наш 
православный люд, просто не возможно. Одни и те же люди, ды-
шащие одним и тем же воздухом, пьющие одну и ту же воду, 
сегодня, увы, к сожалению, с трудом понимают друг друга.

Исихазм – это древняя, Богом данная, ревностно хранящая-
ся, православная монашеская традиция умной, сердечной молит-
вы, но, … невольно задумываешься, а чем бы труд и, главное, опыт 
этих великих монахов-молитвенников по изменению сознания че-
ловека изнутри, смог бы принести реальную пользу сегодня, всем 
нам, то есть людям, которые просто перегружены мирской суетой.      

Мы все живём одновременно в двух разных мирах. 
Один, это внешний Мир человека, который всегда предла-

гал иную мудрость, иные ценности и иные взгляды, чем мудрость 
Христа - это работа, учёба, семья, забота о детях, магазины, веч-
ная беготня за деньгами, вещами, продуктами, да ещё это посто-
янное насилие рекламы и политики, которое влезает везде и всег-
да туда, куда только может влезть?

И другой, это внутренний Мир человека, его совесть, то есть 
то, что заложено в нас Самим Богом.

Это два разных мира! А Иисусова молитва всегда имела 
огромнейшее благотворное влияние, на изменения человека, как из-
нутри, так и на изменения ситуации во вне, то есть вокруг делателя. 
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И поэтому, естественно, возникают мысли, возможно ли во-
обще, используя опыт св. Отцов и, главное, молитвенное дела-
ние, построить мосты между двумя этими мирами, не смотря на 
то, что цели и ценности в этих мирах совершенно разные.

Сразу хочется сказать, а что это даст вообще всем нам!
С возрождением внутренней умной молитвы, у челове-

ка появляется постоянная возможность - побыть с Богом, по-
слушать Бога в тишине, услышать Бога, осознанно пережи-
вать Господа, призывать Господа в любом месте, где бы он не 
оказался, в этом грешном, полной суеты, Мире. Поэтому сегодня, 
вопрос ВОЗРОЖДЕНИЯ МЕТОДИК УМНОЙ СЕРДЕЧНОЙ ИИ-
СУСОВОЙ МОЛИТВЫ надо поднимать очень остро и конкретно. 

Личный опыт не повторим, но он может помочь кому-то в 
его личных поисках Бога, соединившись с его жизненным опы-
том и с теми общими духовными нормами, которые указаны у 
святых Отцов. А вот коллегиальный опыт может помочь всем, 
кто это помощи ищет.

Глубокая, умная, сердечная, самодвижная Иисусова молит-
ва – это Дар Божий, это Божья Благодать, это сама Любовь са-
мого Господа, это то, ради чего следует жить и без чего, человек 
перестаёт быть человеком.

Но мы с вами не будем входить в зону Божьего провидения, и 
разговор наш только лишь о методах поиска путей познания самого 
себя и того, что заложено в нас самим Богом, то есть, к подходу к Ии-
сусовой молитве с подготовительной, так сказать с учебной стороны. 

А такие этапы познания, как изучение нашего дыхания, ме-
тоды изменения дыхания, сердцебиение, вхождение в сердце, 
сосредоточение энергии нашего разума и использование мно-
гофункциональности нашего ума, мы будем затрагивать в буду-
щем, но постепенно, и очень осторожно.

Думаю, в этой Статье будет достаточно вообще, только очер-
тить направление и смысл поиска в такой серьёзной тематике, 
как ИСИХАЗМ, чтобы заинтересованные в развитии практиче-
ской стороны этой темы смогли присоединиться к обсуждению 
методов исследования. 
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Попробую коротко Вам объяснить этот, так сказать мисси-
онерский подход, на практический, подчёркиваю практический 
молитвенный метод, который, Боже упаси! не подменяет, не от-
вергает, и ничего не изменяет в великом, бесценном, благотвор-
ном и плодотворном наследии св. Отцов, так как это – всего лишь 
метод, но основан он на логике и практике, и даёт эта практика, 
не просто хорошие результаты в молитвенном делании, а по-
зволяет молитвеннику достичь довольно-таки глубоких молит-
венных состояний, но!, повторюсь, мы будем говорить, ТОЛЬКО 
ЛИШЬ О МЕТОДЕ, не затрагивая вопросы, касающиеся Самого 
Господа и Дара Его Благодати.

Исихазм - это сердце Православия, его основа, это образ 
жизни, это Путь ведущий к Богу, и значить - это Путь спасения, а 
раз это так, то этот Путь не только возможен, он необходим для 
всех, без ограничений, по крайней мере среди тех, кто называет 
себя Православными.

В первую очередь, и это понятно, ставиться задача изменить 
самого себя, то есть при сохранении наружного образа жизни, 
изменить себя изнутри, а это значить ещё, и познать себя.

Хорошо сказал об этом Исаак Сирин - «Познание себя, есть 
корень всякого блага для человека… и когда приступишь к умно-
му деланию, самим делом, тогда сам собою познаешь сие и, не 
потребуется учителя».

Имя, - Господа нашего Иисуса Христа – это Любовь, это 
сама Любовь, а Любовь – это Любовь, Она не может навредить. 
Главное, чтобы делатель был уверен, что никто не может его спа-
сти, его духовный рост зависит от него самого, и спасение его, в 
его же руках, а Господь наш видит всех, призывающих Имя Его, 
и идёт навстречу.

Начну с объяснения теоретической части метода. 
Но, сначала одно очень важное высказывание - следуя алек-

сандрийской богословской традиции, Григорий Палама гово-
рил, что «Образ Божий находиться не в теле, а в уме - высшей 
части человеческого естества, молитва должна быть согласованна 
с дыханием, душа гармонично связана с телом, а ум наш имеет 
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тройственность, и непосредственное соединение ума с Богом, со-
вершается в сердце, - пожалуйста внимание! - неким тройствен-
ным действием!».

Вот эта информация и легла в основу умственного анализа 
работы сердца, дыхания и ума… Ни настолько это сложно, как 
может показаться на первый момент. 

Сердце наше имеем чёткий и неизменчивый ритм, в котором 
ясно слышны сильные и слабые удары, - изменяется только темп.

Дыхание наше также, как и сердце имеет чёткий и неизмен-
чивый ритм, и начало, как вздоха, так и выдоха, можно точно 
фиксировать, изменяется тоже, только темп.

Ум наш в спокойном режиме работает очень чётко, все сло-
ва, не зависимо от того говорим мы их в уме или вслух, звучат с 
конкретным подчёркиванием ударных слогов.

Одна из первых задач состоит в том, чтобы слова Иисусо-
вой молитвы подобрать так, чтобы все сильные, относительно 
сильные и слабые доли ритмов нашего сердца, нашего дыхания 
и нашей молитвы совпадали. Чтобы не было пауз! Так как пауз 
нет ни в нашем дыхании, ни в биении нашего сердца, то и молит-
ва наша, без пауз, не должна иметь ни начала, ни конца, то есть 
иметь беспрерывный цикл.

И когда это достигается, то есть, к дыханию нашему, к бие-
нию сердца нашего и к движению или смирению тела нашего, 
мы присоединяем движение молитвы, то всё это вместе, превра-
щается в одно, единое, живое, движущее и дышащее целое.

И такую молитву нашу мы можем задействовать практиче-
ски постоянно, не зависимо от того движемся ли мы, сидим, или 
даже спим. Находимся ли мы в одиночестве или в присутствии 
кого-то, ибо молитва движется в нас тайно.

И такая молитва, даже если она звучит на начальном этапе, 
где-то технически, со временим, постепенно становиться неотъ-
емлемой частью всего нашего естества, изменяет саму сущность 
нашего разума, человек становиться более спокойным, куда-то 
исчезает суета, видоизменяется всё, и дух, и душа, и тело. 

Молитвенника постепенно, всё больше и больше тянет ко 



Н
А

У
К

О
В

І 
ЗА

П
И

С
К

И
 Б

ІН
Д

Ц
 №

6,
 2

01
9

250

Господу, ему хочется всё чаще и чаще чувствовать присутствие 
Господа, ему хочется всё глубже и глубже понимать, а главное, 
принимать Господа. 

Жизнь без Церкви становиться, невозможной, не нормаль-
ной, не полноценной, безрадостной, так, как только в Церкви мо-
литвенник может услышать Истинное Слово Божье. И, главное, 
только в Церкви есть возможность принять Истинное, Святое и 
Пречистое Тело и Кровь Господа и Бога нашего Иисуса Христа.

Хотелось бы сказать несколько слов по поводу страха пре-
лести.

Мы все хорошо знаем, что такое суета города и не дисципли-
нированность движения на наших дорогах, что, к сожалению, 
ежедневно приводит к несчастным случаям и даже к смерти, од-
нако мы всё равно, каждый день, не смотря на страх смерти, вы-
ходим на улицу и садимся в транспорт. 

Что необходимо пешеходу и водителю чтобы избежать не-
счастного случая? Разумеется, знать и соблюдать правила! Тоже 
самое и в молитве. Все правила достаточно хорошо описаны Св. 
Отцами. 

Во время молитвы! Не ищи в себе тепла – не ищи света - не 
ищи видений. 

Тебе нужен Господь, ты ищешь Бога, значить всё мирское, во 
время молитвы, нужно отбросить. 

Ты хочешь обрести «Образ Божий», значить всё то, чем ты 
вчера ещё так гордился и тешил своё тщеславие – во время мо-
литвы надо забыть. 

Только ты, твой разговор с Богом, то есть твоя молитва, и 
Господь, без которого ты никто, ничто и зовут тебя никак! Вот и 
все правила.

В нас скрыты блага Божьи, но мы с вами, к сожалению, в на-
шей ежедневной суете, в беготне за внешним, теряем связь с са-
мим собой, с тем, что заложено в нас Самим Богом, то есть, при-
сутствия Божьего внутри нас.

А через молитвенное делание, человек почувствует измене-
ния, как в самом себе, так и вокруг себя. От молитвенника требу-
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ется лишь постоянно, покаянно призывать Имя Господа и Бога 
нашего Иисуса Христа.

Все темы, о которых говорилось выше, касающиеся позна-
ния и изменения самого себя изнутри, будут понемногу затрону-
ты в дальнейших публикациях.
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РЕЗЮМЕ
В данной статье рассматриваются проблемы духовной защи-

ты, безопасности и возрождения любви общества к Православной 
вере, и предлагается поиск новых молитвенных методов в Иси-
хазме, с учётом изменений условий жизни в современном мире.

Ключевые слова: Исихазм, молитва, духовность, миссия, 
вера, надежда, любовь, Церковь.  
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РЕЗЮМЕ
ІСИХАЗМОМ - ШЛЯХИ РОЗУМІННЯ

(АБО ПОШУКИ ВІДРОДЖЕННЯ)
У даній статті розглядаються проблеми духовного захисту, 

безпеки та відродження любові суспільства до Православної віри, 
пропонується пошук нових молитовних методів в Ісихазмs, з ура-
хуванням змін умов життя в сучасному світі.

Ключові слова:  Ісихазм, молитва, духовність, місія, віра, 
надія, любов, Церква.

SUMMARY   
HESIKHASM - WAYS OF UNDERSTANDING

(OR SEARCH OF REVIVAL)
This article discusses questions of spiritual protection, security 

and revival of love for the Orthodox faith and the search for new 
prayer methods in Hesychasm, that are proposed, with considering 
changes in living conditions in the modern world.

Keywords: Hesychasm, prayer, Spirituality, mission, faith, hope, 
love, Church.   
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УДК 94 [323.1(=161.1)+271.222](438)

КОНТАКТЫ СУПРАСЛЬСКОГО МОНАСТЫРЯ СО СВЯТОЙ 
ГОРОЙ АФОН В КОНЦЕ XV – СЕРЕДИНЕ XVI В. 

Антоний Миронович,
prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Historii Europy 

Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku, Polska.

Супрасльский монастырь в XVI в. был одним из наиболее 
значительных религиозных центров на территории Великого Кня-
жества Литовского. Относительно его истории и возникновения в 
польской и зарубежной историографии было издано множество 
исследований. Основываясь на многочисленных источниках мы 
знаем об основателях монастыря и его первых настоятелях. Со-
гласно с новейшими исследованиями история основания мона-
стыря относится к 1495 (1492?) году, когда новогрудский воевода и 
одновременно господарский маршал Александр Ходкевич (около 
1457-1549 гг.) создал монашескую обитель в поблизости Грудка. 
Эта дата представляется наиболее аутентичной, учитывая, что ра-
нее из татарского плены была освобождена жена Ивана Ходкевича 
– Агнешка, с сыном Александром и дочерью Аграфией. Во время 
возвращения из Золотой Орды Ходкевичи пригласили в свои зем-
ли монахов, которые искали убежища от турков. Согласно устной 
традиции эти монахи ранее пребывали на Святой Горе Афон в 
Киево-Печерской Лавре [50, c. 71-72]. Эту теорию подтверждает 
факт богатого духовного опыта насельников монастыря уже в на-
чале XVI в., наличие в обители богатой религиозной литературы 
и литургических книг написаных на Балканах, а также поздней-
шие контакты супрасльского монастыря со Святой Горой Афон 
[117, c. 122-134]. Особую роль при создании монашеской обители 
над рекой Супрасль сыграли Пафнутий Сегень и Александр Ход-
кевич [95, c. 354; 99, c. 109-132]. По просьбе игумена Пафнутия Се-
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гена, Александр Ходкевич около 1497 г. в Грудке построил или от-
ремонтировал замок, который должен был оборонять монастырь. 

С первых лет своей деятельности супрасльский монастырь 
поддерживал контакты с иными монастырями, в том числе и за-
рубежными, а вскоре стал одним их наиболее значительных ре-
лигиозных центров в Великом Княжеств еЛитовском в XVI в. Тес-
ные связи супрасльского монастыря с Киевом, Слуцком, Вильно, 
Москвой, Сербией, Валашией, Болгарией и со Святой Горой 
Афон позволили сконцентрировать в нём культурные достиже-
ния многих славянских народов. Этот наиболее западный право-
славный монастырь во второй половине XVI в. стал религиозным 
и культурным центром общеславянского значения.

Создание монастыря было связано с личностью Пафнутия 
Сегеня, первого супрасльского игумена и автора «Субботникa или 
Поминникa» [111, c. 233-243; 31, c. 10-12]. Из содержания записей в 
супрасльском «Субботнике или Поминнике» следует, что основа-
телем монастыря был Пафнутий Сегень, родом из Бельска. Игу-
мен Пафнутий сознательно записал в  «Субботнике или Помин-
нике» своего мещанского рода среди митрополитов, епископов, 
правящих, православных князей и других знатных лиц в Великом 
Княжестве Литовском. «Здѣ родъ Пахнотіевъ и пана Ивана Сеге-
невичъ изъ братіею его» [9, 180; 58, 7]. Сегены были поставлены 
в один ряд с духовной и светской знатью. Возникает вопрос: по-
добное выделение своего рода было ли следствием только того 
факта, что первым супрасльским игуменом был его представи-
тель Пафнутий, или же причиной было то, что впоследствии он 
стал епископом двух богатейших православных епархий: вла-
димиро-брестской (1512-1522 гг.) и луцко-острогской (1523-1528 
гг.) [112, c. 41-59]. Особым уважением и признанием род Сегенов 
пользовался, также и по другим причинам.

Пафнутий Сегень стал не только основателем монастыря, но 
и его первым настоятелем. Именно он, преимущественно, поста-
рался при основании первых храмов, материального обеспече-
ния монастыря и определения его статуса в Церкви. Не вызывает 
сомнений. Что именно род Сегенов принял на себя финансовую 
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ответственность при основании монашеской обители в Грудке. 
Трудно предположить, что такими средствами обладали недав-
но освобождённые из турецкого плена Ходкевичи. Отсутствуют, 
также, данные относительно других благотворителей в деле соз-
дания этого монастыря. Выбор на место настоятеля Пафнутия 
Сегена, родом с близлежащего Бельска, а не опытного монаха со 
Святой Горы Афона или Киева, навордит на мысль, что в стро-
ительстве первых зданый монастыря финансово учавствовали 
представители рода Сегенов. «Субботник или Поминник» одно-
значно свидетельствует, что монастырь был основан «верую и 
любовію желаніем и трудом многогрешнаго священно-инока 
Пафнотія, родом из Бельска». Следовательно неслучайно пред-
ставители этого рода были записаны в этом источнике после 
православных митрополитах, епископах и наиболее знатных ми-
рянах. Правдоподобно в финансировании при основании мона-
стыря участвовал бурмистр Бельска Иван Сегеневич, который со-
трудничал с Ходкевичами, Радзивиллами, Сапегами и другими 
господарскими служащими.

«Субботник или Поминник» супрасльского монастыря, в ко-
тором первый игумен Пафнутий начал записывать имена умер-
шей братии, появился в первые годы после основания обители. 
Для изучения обстоятельств возникновения монастыря и роли в 
этом процессе первого игумена обители Пафнутия Сегеня, суще-
ствует два источника: «Хроника Супрасльской Лавры», которая 
была составлена около 1748 г., т.е. два с половиной столетия по-
сле основания монастыря [14, c. IV; 49, c. 72; 19, c. 71] и вышеу-
помянутый «Субботник или Поминник». О игумене Пафнутии, 
основателе супрасльского монастыря и первом его настоятеле 
говорила запись в оригинальном «Субботнике или Поминнике» 
[14, c. 454-455; 38, c. 789; 53, c. 75-76; 51, c. 128-131; 33, c. 5-6]. Инфор-
мация «Субботникa или Поминникa» о игумене Пафнутии как об 
основателе обители могла отразиться в упомянутой в «Oписи» 
надписи на таблице, помещённой в иконостасе: «летописецъ цер-
ковный, што на тябле» [14, c. 52; 85, c. 35]. 

Информацию о игумене Пафнутии, как об основателе су-
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прасльского монастыря  можно найти также в повествовании о 
создании обители в «Хронике Лавры Супрасльской»: «Najprzód 
roku 1498 w Gródku tę ławrę albo monaster fundować zaczął Pan 
Miłościwy Aleksander Chodkiewicz, wojewoda nowogródzki i 
marszałek wielki W. X. Lit. w dobrach swoich dziedzicznych, stąd o 
mil cztery i tam na pierwszym tym funduszu osadził był zakonników 
św. Bazylego Wielkiego, żadnych jeszcze nie czyniąc im zapisów, i 
pierwszy był superior albo hegumen Paphnutiusz Sieheń. A gdy się 
te miejsce w lat dwie nie podobało zakonnikom (…) prosili fundatora 
(Александра Ходкевича – A. M.), aby na innym spokojniejszym 
miejscu ich ufundował. Ten Pan świątobliwy, pozwolił im onego 
samym upatrywać i obrać. A tak już mając fundatora konsens, zrobili 
krzyż drewniany i puścili z Gródka rzeką Supraślem, tą intencją, gdzie 
na którym miejscu stanie, tym się mieli kontentować (...)”. Традиция 
гласит, что монахи, помолившись, опустили в воду крест с части-
цей «святаго древа» [14, c. 1-2]. Согласно этому источнику сначала 
была построена небольшая деревянная церковь св. Иоанна Бого-
слова и келии для насельников. В хронике подаётся информация, 
что при игумене Пафнутии в 1503 г. было начато строительство 
большой церкви. Упомянутые записе касающиеся строительства 
церкви указывают на то, что они касались храмов в Грудке. «У 
пана Александра Ивановича Ходкевича у отчизной пущи Блудов-
ской, нa край рекы Супрaсли» [14, c. 17; 6, c. 80-84]. По случаю ос-
вящения новой церкви смоленский епископ Иосиф Солтан (1504-
1507 гг.) пожертвовал монастырю богато украшенное евангеие, а 
митрополит Иона III (1502-1507 гг.) крест с частицей Святого Кре-
ста [88, c. 242; 122, c. 71-72]. Из надписей на боковых гранях креста 
следует, что дар митрополита Ионы имел место в присутствии 
смоленского епископа Иосифа, владыки владимиро-брестского 
Вассиана II (1500-1512 гг.), предстоятеля холмской епархии Алек-
сандра (1503-1504 гг.) [66, c. 32; 86, c. 103; 132, c. 618], а также многих 
других представителей духовенства и мирян. 

Факт присутствия на торжествах множества духовных и свет-
ских сановников указывал на значение этого монастыря. Было бы 
возможна подобная встреча в неприготовленном для этого месте, 
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в самой пущи? Прибытие митрополита Ионы с тремя епископа-
ми (Иосифом, Вассианом, Александром) было важным событием 
и имело место в замке Александра Ходкевича. Не менее ценным 
был друго дар смоленского архиерея. Епископ передал монасты-
рю копию Смоленской Иконы Богородицы, которая вскоре стала 
широко почитаться верующими [33, c. 19; 58, c. 455-456, 464]. По-
жертвование монастырю митрополитом киевским Ионой креста 
с частицей Древа Креста Господня могло иметь место в день ос-
вящения большой церкви в 1503 г., о чём вспоминает «Субботник 
или Поминник» [14, c. 454-459; 33, c. 5-6; 37, c. 180; 38, c. 789; 58, c. 7]. 
Этот факт подвергает сомнению достоверность легенды о опуще-
нии креста в реку Супрасль в 1500 г., так как в этом году монахи 
обители в поблизости Грудка ещё не обладали этой святыней. 

Если дословно придерживаться записи из копии «Суббот-
никa или Поминникa» от 1631 г., то возникновение монастыря в 
Грудке стоило бы отнести к 1492 г. «По благодати Свѧтого Духа и 
Божественнѣй и Животданнѣй Тройци славимому Богоу въ лѣто oт на-
чала мира 7000 - го, индикта 3 - го, дозволениемъ вельможнoго пана 
Александра Ивановича Ходкoвича нaчaсѧ съзидати сій монастыр oу 
его отчинной пущи Блoудовской, на край рѣки Супрѧслы, вѣрую и лю-
бовию, желаніемъ и трудом многогрѣшнаго свѧщенно-инока игумена 
Пафнотїa, родом из Бѣльска» [9, c. 8; 22, c. 547; 33, c. 5-6; 53, c. 75-76; 
58, c. 7]. Согласно вышеприведённой записи можно сделать вы-
вод, что монастырь был создан уже в 1492 г. Возникает вопросЖ 
было ли это только ошибкой переписчика монаха Стефана Ко-
ханевича, ошибались ли другие исследователи изучая оригинал 
«Субботника или Поминника» начала XVI в.? Монастырь в Грудке 
над рекой Супрасль действительно мог быть основан в 1492 г, т.к. 
жена Ивана Ходкевича, Агнешка, дочь князя Ивана Бельского, 
освободилась из плена вместе с сыном Александром и дочерью 
Аграфией при помощи Казимира Ягелончика. Король умер в 
1492 г, а следовательно это событие имело место между 1484 и 
1492 гг. [95, c. 361; 111, c. 529-550; 113]. 

Функциоирование монастыря в поблизости двора в Грудке 
над рекой Супрасль оказалось неудобным. Жизнь двора затруд-
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няла духовные практики, а в особенности отшельническую жизнь 
монахов. По этой причине игумен с монахами попросил Алексан-
дра Ходкевича перенести монастырь в другое место [52, c. 71-73; 
16, c. 2; 30, c. 143]. Монахи попросили перенести обитель вниз по 
течению реки Супрасль. По просьбе игумена Пафнутия Сегеня 
Александр Ходкевич, «намовившися» с духовными ли цами, выра-
зил согласие на новое местоположение монастыря. Это событие 
имело место не ранее, нежели в 1507 г., когда другой благотвори-
тель монастыря, епископ смоленский Иосиф Солтан, стал киев-
ским митрополитом. Его епископская хиротония имела место в 
мае 1507 г. Смена местоположения монастыря привела к тому, 
что часть монахов возвратилась в киев, а оставшиеся переселились 
в место называемое «Сухы Груд», дав, таким образом, начало Су-
прасльской Лавре [14, c. 2, 42; 113, c. 12-18; 123, c. 11-50]. Если идея 
перенесения монастыря появилась в 1507 г., то обитель не могла 
сразу начать функционировать на новом месте. Необходимо было 
строительство новых храмов на месте «Сухы Груд». Вероятнее все-
го монахи оставались в поблизости замка в Грудке до конца 1507 г. 

 Источники касающихся супрасльского монастыря до его 
перенесения на новое место не указывают его локализации, так 
как определяющим фактором был замок Ходкевичей. Только 
лишь позднейшие документы указывают точное расположение 
монастыря на берегу реки Супрасль, на месте Сухой Груд, между 
реками Березовка и Грабовка. Первоначально, в Грудке, монахи 
подвизались согласно с уставом святогорских скитов. Монахи 
проживали в своих келия в лесу, собираясь в церкви только в суб-
боту и воскресение на совместные богослужения. Источники не 
указывают в честь кого была освящена церковь, но вероятно это 
был храм в честь св. Иоанна Богослова, о котором говорит «Суб-
ботник или Поминник» [33, c. 12; 58, c. 6]. 

Московско-литовская война, имевшая место в начале XVI в., 
охватила преимущественно восточные рубежи Великого Княже-
ства Литовского, особенно смоленскую область. Слуги Ходкеви-
ча поинформировали смоленского епископа Иосифа Солтана о 
создании православного монастыря на реке Супрасль. Смолен-
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ский архипастырь прекрасно понимал значение нового монасты-
ря и в 1504 г., когда он получил от польского короля Александра 
часть земельной службы в суражской области за заслуги в войне 
с Московским Княжеством и как компенсацию за утраченные 
владения, передал её монастырю [17, c. 1-6; 94, c. 61]. Формально 
эта передача имела место 11 мая 1506 г., когда епископ Иосиф 
наладил непостредственный контакт с Александром Ходкевичем 
[6, c. 81-83; 19, c. 6-9; 14, c. 6-9]. На основании доступных источни-
ков трудно определить какую роль в этом пожертвовании сиграл 
игумен Пафнутий Сегень.

С уверенность можно сказать, что настоятель монастыря со-
трудничал с епископом смоленским. Вероятно с его помощью, а 
может быть и по его просьбе, епископ Солтан вместе с ктитором 
составил новый устав обители. Этот устав заслуживает особого 
внимания, потому что он определяет принципы выбора нового 
настоятеля монастыря. В этом случае не ктиторы, как было при-
нято в Великом Княжестве Литовском, принимали решение о 
выборе игумена, а сами насельники монастыря. Монахи выбера-
ли настоятеля в своей среде. Такой принцип выбора настоятеля 
свидетельствовал о высоком духовном опыте насельников обите-
ли. Численность монашествующих должна была быть высокой, а 
большинство из них должны были иметь большой опыт иноче-
ской жизни [46, c. 168]. 

Пафнутий Сегень достиг высокой организации монашеской 
жизни обители. Строгие правила жизни в новом монастыре должны 
были, по мнению ктиторов, привести к созданию обители, в которой 
пребывали бы иноки обладающие высокой нравственностью и веду-
щие аскетическую жизнь. Своим обликом монахи должны были ду-
ховно привлекать к себе не только православных, но и инноверцев. 
Правила иноческой жизни в монастыре, составленные Александром 
Ходкевичем и Иосифом Солтаном, были высланы патриарху Иоа-
киму I [14, c. 3-5; 18, c. 1-3; 32, c. 54-56, 136] для утверждения. Король 
Александр лично поинформировал константинопольского патриар-
ха о создании Александром Ходкевичем монастыря в своих владени-
ях, Блудовских лесах, на берегу реки Супрасль. Также и сам владелец 
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Грудка написал письмо патриарху, в котором информировал адреса-
та о постройке «знаменитой церкви» в честь Пресвятой Богородицы и 
передачи средств для деятельности монастыря [19, c. 12-13; 33, c. 16-17]. 

Патриарх Иоаким I с радостью принял вышеупомянутые 
письма, поблагодарил ктиторов монастыря Александра Ходке-
вича и еп. Иосифа Солтана за их труды и прислал благославение 
монастырю призывая на него благодать Святого Духа. Патриарх 
утвердил, также, устав монашеской жизни монастыря [19, c. 11; 
14, c. 3-5; 33, c. 17]. В оригинальном патриаршем томосе, храня-
щимся в монастыре ещё в 1867 г., можно было прочесть очень 
знаменательные формулировки, которые отличались от копии 
написанной на латинском языке. „Іоакимъ милостью Божою 
Архіепискпъ Константинопольский, Новаго Рима вселеньский 
Патиярх.  Понеже славный краль и превеликій князь всей Лит-
вы в своихъ писанихъ показаномъ и нашой сиренности, како 
маршалокъ его державы Благочестивый и православный и ве-
ликолепный Панъ Александро, сынъ Пана Ивана Ходкевича, отъ 
своего имѣнія и отъ своего скарбу и отъ своего труда, на своей 
властной отчизне и дѣдине у пущи блудовской у скрай рѣки Су-
прaслы, и сфудоменту созида и вънесе честный монастырь по 
имени Пречистыя Владичица нашея Богородица, Честнаго Ея 
Благовѣщенія. Такъ же своимъ посланіемъ воспомяну намъ той 
православный Панъ Александро, Еже и сфудоменту воздвигну 
тую пречистыю обитель, и приложи кней, отъ своее отчизны 
очемъ бы мѣла церково божия на вѣки стояти, и живушим вней 
чимъ бы мѣли поживитися во славу Христу Богу и родителемъ 
его впаметь вѣчную. Помеже онъ есть ктиторъ и смирение наше 
видячи его сердечную любовъ еже имати к Богу, ижъ оть своего 
труда и оть своего скарбу, постави боголюбезно оть фудоментa 
честыю обитель. За то благославлаемъ ктиторы, Панa Алексан-
дрa і епископа смоленского Іосифа и труды ихъ, да есть жертва 
ихъ совершена къ Богу, и отъ Господа Богa милости на нихъ да 
есть всий вѣкъ и вбудущий. (…)” [18, c. 3]. 

Пафнутий Сегень старался обеспечить правовой статус и мате-
риальное положение своего монастыря. Иосиф Солтан и Александр 
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Ходкевич 26 февраля 1507 г. получили в Вильне от короля Сигизмун-
да Старого подтверждение передачи монастырю шести земельных 
служб, полученных смоленским епископом в 1504 г. [6, c. 83-84; 14, 
c. 22-24]. В другом документе еп. Иосиф Солтан просил Александра 
Ходкевича, господарского маршала, пуньского наместника, позабо-
титься о переданных монастырю владениях и об охране обители. 
«Нижли в опеку и от кривд боронити того именья и людей и земли 
полецаю и приказую пану Александру Ивановичу Ходкевичy, и по 
нем его детем и его счадком и их бояром и слугам, для того, иж тот мо-
настырь у его отчизне стоит. Понежъ они суть ктиторы того монасты-
ря, они мают от всих кривд боронити (…)» [6, c. 80-82, 129-134; 14, c. 7]. 

Нареченный в феврале 1507 г. на митрополичью кафедру 
Иосиф Солтан поддержал намерения монахов перенести оби-
тель на новое место. В 1507 г. еп. Иосиф поддержал перед Алек-
сандром Ходкевичем просьбу игумена Пафнутия и монахов пе-
ренести монастырь из Грудка на новое место. Епископ Иосиф 
прекрасно понимал положение монастыря из личного опыта и 
убедил белорусского магната выразить своё согласие на новое 
местонахождениее обители. Анализируя первые записи Алек-
сандра Ходкевича, касающиеся предоставления леса для стро-
ительства новых монастырских зданий, можно заключить, что 
первые инвестиции на месте Сухой Груд были деревянные. Од-
нако вскоре появилась идея строительства каменного храма. Вви-
ду обязующего на территории Великого Княжества Литовского 
официального запрета строительства каменных церквей, необхо-
димо было согласие короля на строительство такого храма. Игу-
мен Пафнутий Сегень обратился с такой просьбой к королю в на-
чале 1509 г. В середине марта 1509 г. Сигизмунд Старый выразил 
своё согласие на строительство каменного храма. «Бил нам челом 
игумен Супрасльскій Пафнутій о том, чтож он працою своею... 
(…) будовати монастырь в пущи панa Александрa Ходкевичa 
на реце Супраслы и просил нас о том, чтоб дозволили церковь 
и монастырь муровати. Ино мы з ласки нашое на его чолобите 
дозволили ему церковь и монастырь муровати в той пущи панa 
Александрa Ходкевичa, где ся будет видеть ему угодно будова-
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ти» [6, c. 1; 12, c. 3; 32, c. 55; 33, c. 21; 53, c. 75; 58, c. 45; 67, c. 72].
Только после получения такого согласия игумен Пафнутий 

мог приступить к реализации своих планов. Строительство церк-
ви началось в октябре 1510 г. В 1509 и в первых девяти месяцах 
1510 гг. приготавливались необходимые материалы. В середине 
октября 1510 г. митрополит Иосиф Солтан посетил монастырь. 
Из грамоты Александра Ходкевича следует, что митрополит был 
«у монастыри на реке Супраслы» [7, нр. 66; 14, c. 13-16; 16, c. 9-14]. 
В своём привилее от 15 октября 1510 г. митрополит написал, что: 
«нашею доброю волею и накладом соружити монастырь иноком 
общаго равножительства у пана Александра Ивановича Ходке-
вича, у отчизной пущи Блудовской, нa край реки Супрaслы, на 
острове межи источников водных – речок Грабовки и Березовки» 
[59, c. 19-23; 33, c. 22].

При настоятельстве Пафнутия Сегеня монастырь на реке 
Супрасль удостоился специального патриаршего внимания, а 
его игумен именовался: «игуменом Благовещенской патріяшей 
oбители». Трудно определить причины такого внимания к не-
давно созданному монастырю константинопольского патриарх. 
Определённо для распространения на монастырь патриаршего 
патроната не достаточно было только просьбы его ктиторов. 

Участие игумена Пафнутия в поместном соборе в Вильне 
имело существенное значения для монастыря и его настояте-
ля. Виленский Собор, заседавший в конце 1509 – начале 1510 гг., 
определил 15 принципов, которые должны были регулировать 
взаимоотношения духовной и светской власти. Целью было осла-
бление влияния мирян на церковные назначения и укрепление 
престижа духовной власти. Во время заседаний были приняты 
постановления касающиеся отношения духовенства к светской 
власти, определены принципы избрания кандидатов на церков-
ные должности, были урегулированы вопросы касающиеся жиз-
ни клира и церковного суда [23, c. 5-18; 105, c. 223, 225].

Виленский Собор рассматривал дело Супрасльского мона-
стыря, который получил подтверждение своего статуса в специ-
альном томосе константинопольского патриарха Иоакима [14, c. 
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3-5; 19, c. 1-3, 15; 46, c. 168; 13, c. 524-529; 6, нр. 29; 32, c. 57, 139; 58, 
c. 24-27]. Не вызывает удивления, также, тот факт, что на Соборе 
игумен Пафнутий упоминается вторым после Ионы, настоятеля 
Киево-Печерской Лавры, т.к. монастырь на реке Супрасль нахо-
дился в непосредственной юрисдикции константинопольского 
патриарха [33, c. 16-17; 113, c. 34-35].

На Виленском Соборе 1509-1510 гг. было принято решение о 
выборе супрасльского игумена Пафнутия Сегеня на епископскую 
кафедру. Несколько епархиальных архиереев Киевской Митро-
полии было уже в преклонном возрасте. Особенно это касалось 
владимиро-брестского епископа Вассиана II. По мнению митро-
полита Иосифа Солтана наиболее подходящим кандидатом на 
эту кафедру был игумен Пафнутий. Таким образом супрасль-
ский игумен стал «нареченным» епископом и принял управле-
ние епархией после смерти епископа Вассиана II.  Его кандида-
тура была поддержана не только митрополитом Иосифом, но и 
мирянами, православной элитой: князем Фёдором Ярославови-
чем, князем Константином Острожским, княжной Еленой Иоан-
новной и Александром Ходкевичем [114, c. 71-82].

После выбора игумена Пафнутия владимиро-брестским 
епископом, митрополит Иосиф Солтан 15 октября 1510 г. соствил 
новый устав для Супрасльского монастыря [20; 54]. Совпадение 
во времени этих двух событий указывает на то, что оба иерарха 
стремились к сохранению контроля над развивающимся мона-
стырём. В свете нового устава новый игумен уже не имел таких 
прав как Пафнутий Сегень. Устав определял роль монастыря в 
тогдашней церковной жизни. Митрополит желал, чтобы мона-
стырь суровым правилом внутренней жизни возбуждал уважение 
в среде православных и иноверцев. Задачей монахов было укре-
пление веры в среде православных жителей западных областей 
Великого Княжества Литовского, а в среде иноверцев развивать 
уважение к Церкви. В Уставе обращает на себя внимание запись 
относящаяся к монашеской келии. Можно было в ней держать 
только одежду, книги и предметы необходимые для монастыр-
ской работы. Митрополит Иосиф знал насельников монастыря, 
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в среде которых было много образованных людей, умеющих чи-
тать, писать, переписывать и объяснять литургические тексты.

Возникает вопрос, с какой целью монастырь получил новый 
устав, имея уже правило монашеской жизни подтверждённое 
специальным томостом константинопольского патриарха Ио-
акима от 1505 г.? Новый устав определял принципы общежи-
тельного монастыря на месте нового расположения обители. 
Предыдущий устав определял полуотшельнические принципы 
монашеской жизни, которую иноки проводили в окрестностях 
Грудка. Следует обратить внимание на строгость первого уста-
ва монашеской жизни в Супрасле. Многие иноки прошли все 
степени монашеского пострига и стали схимниками. В их среде 
было несколько отшельников, проживающих в отдельных келиях 
в лесу, вне монастыря. Изменение местоположения монастыря 
привело не только к перемене характера монашеской жизни с 
анахоретского (полуотшельнического) на ценобитическое (обще-
жительное), но и уходом части иноков в Киево-Печерскую Лавру 
и на Святую Гору Афон. 

Устав митрополита Иосифа от 15 октября 1510 г. не упоми-
нал о построенной каменной церкви. Следовательно только после 
этой даты были начаты, либо продолжены строительные работы 
храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Из этого следует, 
что игумен Пафнутий Сегень начал, но не закончил строитель-
ство каменной Благовещенской церкви. С большой долей веро-
ятности можно утверждать, что супрасльский игумен построил 
деревянную церковь св. Иоанна Богослова, которая была освяще-
на 25 мая 1511 г. С этого момента уже как нареченный владими-
ро-брестский епископ Пафнутий уже не пребывал в монастыре, 
местом его резиденции был Брест, где, по всей вероятности, он 
и находился. Пафнутий оставил монастырь в очень хорошем ду-
ховном и матери альном состоянии. Несколько десятков иноков 
с большим опытом монашеской жизни гарантировали стабиль-
ность обители. Широкие инвестиции, собрание богатой коллек-
ции рукописей, начало строительства Благовещенской церкви, 
– были возможны благодаря получению Пафнутием многочис-
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ленных даров и пожертвований со стороны представителей пра-
вославной элиты, таких как княжна Елена, Александр Ходкевич, 
господарский маршал (в 1506-1509 гг.), Иван Сапега, подляшский 
воевода, или Иосиф Солтан, киевский митрополит [58, c. 62]. Пер-
вый игумен Супрасльского монастыря уже неся архипастырское 
служение владимиро-брестского и луцко-острожского епископа 
не забывал о своём монастыре [112, c. 41-59, 84-98]. О его близ-
ких отношениях с монастырём свидетельствуют присланные им в 
монастырскую библиотеку рукописи и многочисленные записи в 
супрасльском Субботнике или Поминнике имён людей проживав-
ших на Волыни и Полесье.

*
Супрасльский монастырь, как один из наиболее значи-

тельных центров монашеской жизни в Великом Княжестве Ли-
товском в XVI в., поддерживал тесные контакты с подобными 
центрами в самом Княжестве и за границей. Близкие отноше-
ния монастыря с Киевом, Слуцком, Вильно, Москвой, Сербией, 
Валахией, Болгарией и Святой Горой Афон позволили скон-
центрировать в нём культурные достижения многих славянских 
народов. Супрасльский монастырь занимает бесспорное место в 
истории Православной Церкви, своего региона и культуры мно-
гих народов. Этот самый западный православный монашеский 
центр во второй половине XVI в. преобразовался в культурный 
центр общеславянского значения. Трудно указать другой центр, в 
котором в такой степени были сконцентрированы лучшие дости-
жения различных областей культуры и в котором так интенсивно 
развивались контакты с культурой других славянских народов, а 
глубокие древние традиции органически вошли в жизнь после-
дующих веков. Влияние культур восточнославянских и балкан-
ских народов проявилось на территории монастыря в архитекту-
ре и в иконографии, внутреннем убранстве храмов и в собраниях 
монастырской библиотеки. 

В библиотеке было множество примеров того, что Супрасль-
ская обитель поддерживала близкие контакты с сербс кими и 
болгарскими монастырями [71, с. 187-194; 121, c. 45-62; 55, c. 23-35; 
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83, c. 247-285]. Традиция тесных контактов монастырей Велико-
го Княжества Литовского с Сербией и Болгарией су щест во  вала 
уже в 1415 г., когда киевским митрополитом стал Григорий Цам-
блак [131, c. 211-234]. Из переписанных в Супрасле рукописей 
большим интересом пользовались похвальные слова Климента 
Охридского, Поучение Дорофея и з житием Саввы Освещенного 
и Иоана Злотоустого [14, c. 54; 9, нр. 61; 56, c. 131], или же сочи-
нения митрополита Григория Цамблака (Похвала трем отрокам, 
Толкование о кубке Соломона i Житие славянского святого), а в 
особенности его праздничные проповеди: На рождество Иоанна 
Предтечи, На Успение i Похвальное слово Евфимию Тырновско-
му [37, c. 106-107, 117, 122-123, 224-227]. Эти книги находились в 
монастырской библиотеке уже в первой половине XVI в. [9, нр. 
61, 62; 56, c. 131]. Сочинения Григория Цамблака Похвальное сло-
во митрополиту Киприану и Похвальное слово Евфимию Тыр-
новскому содержат церковную сербскую и болгарскую термино-
логию.  

Подтверждением связей монастыря с Сербией было вклю-
чение в «Кодекс» XVI века жития св. Саввы Сербского, а в бого-
служебной Минеи на февраль (сер. XVI в.) службы св. Симеону 
Сербскому [37, c. 286]. В Минеи на октябрь (сер. XVI в.) помещена 
служба св. Арсения Сербского с характерной записью: «в сей же 
день святаго Уроша караля ктитора места сего, паче же новые сей 
церкве». Это замечание было переписано с сербской рукописи, 
которая находилась, по всей вероятности, в церкви Успения Пре-
святой Богородицы в Неродимле на Косовом Поле, либо в мо-
настыре Рождества Пресвятой Богородицы в Скопье [72, 330-331; 
59, c. 196-205], ктитором которых был канонизированный король 
Стефан IV Урош Душан (1308-1355 гг.). Рукописи, которые попа-
дали в Супрасльский монастырь, теряли свой южнославянский 
характер и приобретали старорусские черты [81, c. 15-20; 75, c. 
184-192]. В новой версии они были переписываемы, а часто и ре-
дактируемы, и распространяемы на землях Великого Княжества 
Литовского и Короны [29, c. 13-127; 116, c. 541-542].

Примеров влияний балканской литературы в супрасльских 
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рукописях можно привести больше; например «Книга Великого 
Василия Кесарийского, новописанная», слово Георгия Писиды: 
«Похвала Богу о сотворении всея твари» (k. 294v–312) [37, c. 68]. 
Рукописи являются видимым доказательством южнославянского 
влияния на русскую писменность [77, c. 131]. 

В кодексе, хранящимся в библиотеке киевского монастыря 
св. Михаила, находилось восемь супрасльских памятников XVI в. 
[65, c. 164-179; 117, c. 122-134]. Большинство из них подтверждала 
тесные связи Супрасльского монастыря со Святой Горой Афон и 
балканскими монастырями. Этими памятниками являются: 

1) Письмо к неизвестному по имени латинскому архиепископу 
от 1511 г. [14, c. 54; 4, л. 1-21; 65, c. 169-170; 29, c. 123-127; 33, c. 34; 
116, c. 541-542; 118, c. 15; 107, c. 692-704]

2) Послание венгерского короля Януша к монахам Св. Горы Афон от 
1534 г.[4, л. 21v-26; 65, c. 170-171; 116, c. 541; 118, c. 15; 108, c. 146-147]

3) Ответ Афонских монахов на послание короля венгерского Яна 
Заполии от 1534 г. [4, л. 26v-29; 65, c. 170-171; 116, c. 541; 118, c. 15; 
108, c. 147]

4) Повесть о разорении Афона латиномудрствующими в 1276 
году, переписанная в    Супрасльском монастыре в 1546 г. .[1, нр. 31, 
л. 41; 9, нр. 57, 103; 15, c. 734-738; 63, c. 154-186; 116, c. 541; 118, c. 15; 
108, c. 147] 

5) Разговор христианина с жидом о вере и иконах [4, л. 157-169; 
65, c. 171-173; 64, c. 349-380; 116, c. 542; 118, c. 16; 108, c. 145] 

6) Послание латинникам от 1581 r. [4, л. 157-169; 65, c. 171-173; 
64, c. 349-380; 116, c. 542; 118, c. 16; 108, c. 146]

7) Сказание на богомерзскую, на поганую латину, которую папе-
жи, хто в них вымыслили в их поганой вере [4, л. 205-208; 40, 56-74; 65, 
c. 173-174; 68, c. 86; 116, c. 542; 118, c. 16; 108, c. 146]

8) сочинение: Новоизложенное поучение во Литвании нарицае-
мым Логофетом [65, c. 174-175].

Некоторые фрагменты пяти первых сочинений повтаряют-
ся во второй редакции, помещённой в Супрасльском монастыре 
в 1578 г. и переписанной в 1580 г. [21, c. 1-41; 44, c. 168; 40, c. 58-59]. 
В них содержится острая полемика с учениями протестантизма, 
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иудаизма, католичества и ислама. На землях Великого Княже-
ства Литовского приобрело популярность составленное в Су-
прасле в 1570 г. «Списание против лютров», направленное против 
сторонников Реформации [24]. Переписчиком этой книги был 
священноинок Евстафий [21, c. 1-41; 116, c. 541-542; 121, c. 108]. Он 
привёз в монастырь пергаментное евангелие XIII века и хранил 
его в своей келии, когда был ещё архидиаконом [116, c. 542; 118, c. 
16; 108, c. 146; 35, c. 26; 92, c. 71]. 

Другим примером постоянных контактов супрасльских мо-
нахов с сербскими монастырями может служить деятельность 
инока Арсения. В 1530 г. супрасльский монах Арсений, священ-
ник, носивший ранее имя Алексий, переписал труд св. Иоанна 
Лествичника «Лествица». «Книга Лествица в полдесть» находилась 
в монастыре до 1530 г. Рукопись была дважды переписываема в 
середине XVI века [9, нр. 246, 247]. В результате возникшего кон-
фликта с архимандритом Кимбаром, иеромонах Арсений забрал 
переписанный им труд св. Иоанна Лествичника «Лествица» и 
ушёл в сербский монастырь Хиландар на Св. Горе Афон1 [34, c. 
104; 92, c. 61, 111; 56, c. 133]. Это не был единичный случай вывоза 
рукописи из монастырской библиотеки. Во время настоятельства 
Сергия Кимбара также другие книги были вывозимы в балкан-
ские монастыри [11, к. 4; 14, c. 55; 91, c. 38]. 

Контакты Супрасльской обители с Сербией подтверждает 
хранившаяся в монастырской библиотеке древнейшая сербская 
редакция жития святых виленских мучеников Антония, Иоанна и 
Евстафия. Белорусская версия жития виленских мучеников поя-
вилась позднее, хотя и была по форме и содержанию приближе-
на к сербской. Подтверждением влияния южно сла вянской куль-
туры на белорусскую был факт пребывания в Супрасле сербских 
редакций многочисленных религиозных произведений, напри-
мер «Хождения Арсения Солунского» [72, c. 330-331; 59, c. 196-
205]. В Супрасле также был известен сербский оригинал повести 
1 „В лето 7038 (1530), индикта 3, списана бысть книга Лествичникь у монастыри общомь 
в обители Благовещениа пресвятыя Богородица и святаго Иоанна Богослова иже на реци 
Супрасле, желаниемь и рукою многогрешнаго инока Арсениа, бывшаго вь мирском 
житии Алексеа недостоинаго попа”. 
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о Тристане и Изольде. На происхождение рукописи указывает 
её название: «Починается повести о витезях с книг сербских» [71, c. 
190-194].  

В Супрасльской библиотеке находились, также, памятники 
светской старобелорусской литературы, которые создавались под 
сербским и болгарским влиянием. «ЖизньАлександра Велико-
го», изданная в Кракове в 1550 г., на белорусских землях дополня-
лась сербскими записями [71, c. 187-189]. Приведённые примеры 
свидетельствуют не только об исключительности супрасльской 
библиотеки, но и указывают на интенсивное влияние сербской и 
болгарской религиозной и светской литературы на белорусских 
землях. Сербские и болгарские влияния проявлялись в темати-
ке, форме и словесности литературных произведений. Сербское 
культурное влияние в XVI веке пришлось на период развития ре-
несанса, интеллектуального оживления общественности в Вели-
ком Княжестве Литовском. Собрания библиотеки Суп расльского 
монастыря именно этого периода указывают на сербские влияния 
в тематике, форме и терминологии литературных произведений.

*
Непосредственные связи Супрасля с сербской культурой 

подтверждаются внутренним убранством Благовещенской церк-
ви. Наиболее значительной инвестицией монастыря был именно 
этот храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Оригиналь-
ность замковой архитектуры храма заключалась в соединении 
готического и византийского стилей. Реализация этого проекта 
привела к созданию редко встречающейся конструкции церков-
ного свода, строительству четырёх ми ниа тюрных угловых башен 
и многочисленных стрельниц в главном карнизе. Конструкция 
храма напоминает крепостные церкви св. Софии в Полоцке, 
Сынковичах, Маломожейкове [93, c. 19-22; 41, c. 249-311; 89, c. 88-
90; 42, c. 48-52; 97, c. 355-396; 120; 69, 222-237; 128]. В архитектуре 
Благовещенской церкви в Супрасле были отражены влияния 
русско-византийского и готического строительства. Это исклю-
чительный пример взаимного проникновения восточной и за-
падной культур.
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Внутреннее убранство храма также указывает на сильное 
византийско-русское культурное влияние в западных областях 
Великого Княжества Литовского. При архимандритстве Сергия 
Кимбара группа иконописцев под руководством «Сербина Нек-
тария» украсила интеръер церкви фресками1 [14, c. 52]. Краткое 
упоминание о выплате иконописцу соответствующей суммы за 
работу при иконостасе не позволяет точно определить авторство 
фресок. Часто на русских землях те же самые иконописцы были 
авторами икон и росписи на стенах. Вероятнее всего такая же си-
туация была в Супрасле. Фрески были написаны группой иконо-
писцев под руководством мастера из Сербии. Станислав Ставиц-
ки отождествляет Нектария, который расписывал Супрасль, с 
автором известного «Типика-Ермини», руководства по фресковой 
росписи. Согласно польскому исследователю, в техническом пла-
не фрески во многом согласуются с рекомендациями «Типика_
Ермини» [126, c. 30-35; 61, c. 211-225; 62, 255-281; 124, c. 38-48; 125]. 
Если принять эту гипотезу, то автор супрасльских фресок был не 
только художником, но и теоретиком искусства, рекомендации 
котороко широко использовали на Балканах.

Стилистика фресок напоминает памятники сербской мону-
ментальной живописи, а в особенности роспись монастыря Ма-
насии 1418 года [70, c. 345-371]. Они являются одним из немногих 
примеров византийской иконографии в польских и белорус-
ских землях, не имеющего непосредственной или посредствен-
ной связи с Суздальской Русью или с традиционными центра-
ми иконописи в Галицко-Волынской Руси. Иконографический 
тип супрасльских фресок аналогичен с поздневизантийским 
искусством начала XV в. периода т.н. «ренессанса Палеологов». 
Сербская школа стенной живописи имела большое влияние на 
соседних землях по причине обилия иконографических сцен и 
доступность её упрощённых форм. Она пользовалась большой 
популярностью в монастырской среде. Это была уже вторая, по-

1 „Сербину Нектарію, маларю, за Деисусец теплое церкви дано коп 6 грошей, а золото 
церковное. За две святости, што он же робил трех святителей и трех преподобных 9 коп 
грошей, а золото церковное”. 
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сле имевшей уже место в XIII в., волна переселения сербских ху-
дожников на север и на русские земли. Сравнение супрасльских 
фресок с известными сербскими росписями в Охриде, Каленице, 
Любостине, Раванице, Манасии указывают на общую традицию 
и схожие образы1. Типы некоторых фигуральных композиций 
в художественной декорации Супрасля были заимствованы у 
сербской монументальной живописи. Примером балканского 
влияния в супрасльских фресках может служить богатый горный 
и архитектурный пейзаж как фон композиции образа2. Фрески 
относили к сербской средневековой иконографии, находящей-
ся под влиянием западноевропейской живописи, в особенности 
же итальянской. Детали одежды и вооружения, туники, плащи, 
ремни, формы мечей и щитов носят византийско-сербский ха-
рактер. В росписи Благовещенской церкви имело место соеди-
нение различных элементов живописи, как это имело место на 
Балканах и в Греции.

Подробное описание композиции фресок, с приведением 
аналогий с росписью в других храмах, составили Александр Ро-
гов и Александр Семашко3. Иконографический цикл был харак-
терным для традиционной сербской монументальной живописи. 
Развитие сербской иконографии опиралось преиму щественно на 
византийском каноне и поэтому большинство сербских и болгар-
ских иконописцев училось иконографии под руководством гре-
ческих мастеров. Немногих из них с начала XVI в. можно наблю-
дать на русских землях Великого Княжества Литовского. Одним 
из приехавших с Балкан иконописцев был Нектарий, создавший 
фрески и иконостас Благовещенской церкви в Супрасле.  

*
Отдельное место в контактах супрасльской обители с сербс-

кими монастырями занимает св. мученик Антоний Супрасль-
1  S. Szymański, Freski z Supraśla. Próba rekonstruowania genealogii, „Rocznik Białostocki”, 
t. XI, 1972, s. 161-181.
2 Z. Lebiedzińska, Freski z Supraśla. Katalog wystawowy, Kraków 1968, s. 26.
3 A. И. Рогов, Фрески Супрасля, c. 343-358; A. Siemaszko, Malowidła ścienne cerkwi Zwia-
stowania w Supraślu. Rekonstrukcja programu ikonograficznego, „Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Prace z historii sztuki”, z. 21, Kraków 1996, s. 13-58; tenże, Freski z Supraś-
la: unikatowy zabytek XVI-wiecznego pobizantyńskiego malarstwa ściennego, Białystok 2006.
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ский, который с именем Онуфрий пришёл в супрасльский мона-
стырь в начале XVI в.1. Поле нескольких лет жизни в монастыре 
монах Онуфрий принял постриг в великую схиму с новым име-
нем Антоний и попросил у игумена Пафнутия благословения 
на своё удаление на Св. Гору Афон, в оккупированные турками 
христианские земли, чтобы отдать свою жизнь за Христа. По-
сле прибытия на Св. Гору Афон Антоний поселился в башне св. 
Саввы Сербского. Возникает вопрос: где именно поселился су-
прасльский инок на Св. Горе Афон? В то время было три башни 
св. Саввы Сербского. Первая была построена в старом русском 
монастыре, там, где пребывал св. Савва во время своего перво-
го пребывания на Афоне. Вторая башня находилась в сербском 
монастыре Хиландар, а третья в столице афонской республики, 
городе Кариес2. Согласно А. Турилову монах Антоний поселился 
в келлии в Кариес, называемой «Τυπιχαριό», которая имела свой 
устав и башню3. Келлия была построена св. Саввой, сыном серб-
ского короля Симеона Немани (1167-1196 гг.), около 1199 r.4 По-
сле того как св. Савва поселился в Хиландаре в 1197 г., сербский 
монах через два года составил собственный типикон, опираясь 
на уставе св. Саввы Иерусалимского5. Келлия и проживающие 

1 А. А. Турилов, Житие преподобномученика Антония Супрасльского и славянские жития 
балканских новомучеников XVI в. (к постановке проблемы), „Hagiographia Slavica”, ed. 
Herausg. von J. Reinhart, Munchen-Berlin-Wien 2013, („Wiener Slawistischer Almanach. Son-
derband”. Bd. 82), s. 265-273; Ό νεομάρτυς Άντώνιος ό Καρεώτης, [w:] Αντώνιος Αιμίλιος 
Ταχιάος, Άγνωστη Αθλώνιτες νεομάρτυρες, Αγιορειτική βιβλιοθήκη, Άγιον Όρος 2006, s. 11-
49; Antoni i Marcin Mironowicz, Św. Antoni Supraski, Białystok 2014; A. Mironowicz, Święty 
Antoni Supraski, „EΛΠΙΣ” Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Bi-
ałymstoku, R. XVII (XXVIII), z. 29 (42), Białystok 2015, s. 11-24.
2 Αντώνιος Αιμίλιος Ταχιάος, Ένα άγιορειτιχό μοναστήρι πού χάθηχε: Ή παλαιά Μονή Ρωσιχού, 
όπως τήν περιγράφει ό Βασίλειος Γρηγορόβιτς Μπάρσχυ, „Άφιέρωμα οτή μνήμη τού Σωτήρη 
Κίσσα”, Θεσσαλονίχη 2001, s. 619; С. Ненадовиђ, Осам векова Хиландара. Грађење и 
грађевине, Београд 1997, с. 21-23; В. Корађ, М. Ковачевиђ, Монастир Хиландар. Конаци и 
утврђење,  Београд 2004, с. 58-62.
3 А. А. Турилов, Антоний Супрасльский, с. 680; Ό νεομάρτυς Άντώνιος ό Καρεώτης, s. 30.
4 Мaнастир Хиландар, Београд 2000, с. 14-15; Παν. Κ. Χρήστο, Το άγιον ̈ Ορος, Αθήνα 1987, s. 107.
5 A. E. Tachiaos, Le monachisme serbe de Saint Sava et la tradition hésychaste athonite. „Hi-
landarski sbornik”, vol. I, Beograd 1966, s. 83-89; М. Живојиновиђ, Светогорске келије и 
пиргови у средњем веку, Београд 1972, с. 91-102; A. E. Тахиaос, Улога светога Саве у 
оквиру словенске књижевне делатности на Светој Гори, „Мећународни научни скуп Сава 
Немањић Свети Сава. Историја и предање. Децембар 1976”, Београд 1979, с. 85-89.
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в ней монахи пользовались большим уважением в афонской ре-
спублике, в особенности в конце XV –  начале XVI века. Келлия 
признавалась как отдельный монастырь, а проживающая в ней 
братия имела своего представителя в агиоритском соборе1. Св. 
Антоний прибыл на Св. Гору Афон до 1507 г., а его мученическая 
кончина имела место 17 февраля 1508 г., уже после мученичества 
св. Иоанна из сербского города в Македонии Серрес.

Житие св. Антония Супрасльского было составлено в одном 
из афонских монастырей на основании свидетельства монахов. 
Это житие было известно супрасльским инокам т.к. множество 
монахов со Св. Горы Афон пребывало в православных монасты-
рях на территории Великого Княжества Литовского. Добавление 
в «Пролог» XV века жития св. Антония Супрасльского указывает 
на то, что личность мученика вызывала у монахов общее почита-
ние. Супрасльского мученика включили в гроно древних святых, 
которые в своих странах повсеместно почитались. Автор послед-
ней версии кодекса стремился придать новому мученику ранг 
равный святым чешским, сербским и московским2. 

Вероятнее всего составителем жития св. Антония был вы-
шеупомянутый супрасльский монах Арсений, который прибыл 
в сербский монастырь Хиландар после 1536 г. В 1530 г. Арсений, 
священник, носивший ранее имя Алексий, переписал труд св. 
Иоанна Лествичника «Лествица. Книга Лествица в полдесть», ко-
торая находилась в монастыре до 1530 г. В результате возникше-
го конфликта с архимандритом Сергием Кимбаром [103, c. 9-18], 
иеромонах Арсений забрал переписанный им труд св. Иоанна 
Лествичника «Лествица» и направился в сербский монастырь Хи-
ландар на Св. Горе Афон. Услышав о мученичестве схимника Ан-
тония, Арсений мог составить его житие и выслать в Супрасль-
ский монастырь. 
1 А. Фотиђ, Светa Горa и Хиландар у Османском царству XV-XVII век, Београд 2000, с. 
266-267; Ό νεομάρτυς Άντώνιος ό Καρεώτης, s. 31.
2 Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, Oddział Rękopisów, f. 19, nr 100. Por.: Rękopisy 
supraskie w zbiorach krajowych i obcych, opracował Antoni Mironowicz, Białystok 2014, s. 61-62; 
С. Ю. Темчин, Древнейшие рукописи Супрасльского Благовещенского монастыря (1500-1532 
гг.): новые данные, [в:] Современные проблемы археографии: сборник статей по материалам 
конференции проходившей в Библиотеке РАН, 25-27 мая 2010 г., Санкт-Петербург 2011, c. 134.
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С середины XVI в. Супрасльский монастырь стал важнейшим 
монашеским центром в Великом Княжестве Литовском. Откры-
тость монастыря на новые религиозные и философские веяния не 
ослабили его положения в Православной Церкви. По-прежнему 
поддерживались тесные связи с традиционными православными 
центрами в Княжестве и за границей, в том числе на землях Сербии 
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РЕЗЮМЕ
Супрасльский монастырь в XVI в. поддерживал тесные кон-

такты с ведущими православными центрами в стране и за рубе-
жом. Тесные контакты монастыря с Киевом, Слуцком, Москвой, 
Сербией, Валахией, Болгарией и Грецией дали возможность 
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сосредоточить в нем культурное наследие многих народов. Су-
прасльская лавра стала важным местом богословской мысли. 
Супрасльские монахи, отстаивая каноны Православной Церкви, 
оставались открытыми для новых философских и религиозных 
течений. На открытый характер монастыря влияло его располо-
жение на границе Литвы и Короны и, следовательно, на стыке 
различных религиозных и философских течений восточного и 
западного христианства. Влияние восточнославянской и бал-
канской культур видимо в обители в коллекциях монастырской 
библиотеки, архитектуре и иконописи. Монастырская библио-
тека уже при архимандрите Сергии Кимбаре в 1532 г. состояла 
из 129 книг, включая 5 печатных. Ф. Н. Добрянский пишет, что 
в то время библиотека имела 131 рукописную книгу. Рукописи 
были собраны в течение настоятельствования первых четырех 
архимандритов монастыря (Пафнутия, Каллиста, Антония и 
Ионы). При их преемнике архимандрите Сергии Кимбаре би-
блиотека обогатилась следу ющими 74 рукописями. Инвента-
ризация монастырской библиотеки от 1557 г. насчитывает бо-
лее 200 рукописей и печатных книг. В 1645 г. их было уже 587. 
Интересным является характер книг, хранящихся в монастыре. 
До 1532 г., 43,3% или 56 из них были литургического характера, 
51,9% (67) – литературного и 4,7% (6) составляли уставы, кано-
ны, церковные законы. При архимандрите Сергии Кимбаре би-
блиотека пополнилась 80 книгами, в том числе 74 рукописями. 
Результаты исследований Юрия Лабынцева указывают, что 42 
из них были литургического характера (Апостол, Служебник, 
Евангелие, Часослов, Минея и т.д.), 34 – литературного (Толко-
вание Священного Писания, история, Жития святых, и т.д.) и 
4 другого назначения (уставы, каноны, правила). Среди вновь-
приобретенных книг пять были написаны на греческом языке.

Ключевые слова: библиотека, монастырь, монахи, право-
славная церковь.
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РЕЗЮМЕ
КОНТАКТИ СУПРАСЛЬСЬКОГО МОНАСТИРЯ З СВЯТОЮ 

ГОРОЮ АФОН НАПРИКІНЦІ XV - СЕРЕДИНІ XVI СТ.
Супрасльский монастир в XVI в. підтримував тісні контакти 

з провідними православними центрами в країні і за кордоном. 
Тісні контакти монастиря з Києвом, Слуцьком, Москвою, Сербі-
єю, Валахією, Болгарією і Грецією дали можливість зосередити 
в ньому культурну спадщину багатьох народів. Супрасльськая 
лавра стала важливим місцем богословської думки. Супрасль-
ськиі монахи, відстоюючи канони Православної Церкви, зали-
шалися відкритими для нових філософських і релігійних течій. 
На відкритий характер монастиря впливало його розташування 
на кордоні Литви і Корони і, отже, на стику різних релігійних і 
філософських течій східного і західного християнства. Вплив схід-
нослов‘янської та балканської культур простежується в обителі 
в колекціях монастирської бібліотеки, архітектурі та іконопису. 
Монастирська бібліотека вже за часів при архімандрита Сергія 
Кимбара в 1532 р. складалася з 129 книг, включаючи 5 друкова-
них. Ф. М. Добрянський пише, що в той час бібліотека мала 131 
рукописну книгу. Рукописи були зібрані протягом перших чо-
тирьох настоятелів та архімандритів монастиря (Пафнутія, Кал-
ліста, Антонія і Іони). При їх наступнику архимандритові Сергію 
Кимбара бібліотека збагатилася 74 рукописами. Інвентаризація 
монастирської бібліотеки від 1557 р. налічує понад 200 рукопи-
сів і друкованих книг. У 1645 р. їх було вже 587. Цікавим є харак-
тер книг, що зберігаються в монастирі. До 1532 р. 43,3% або 56 
з них були літургійного характеру, 51,9% (67) – літературного і 
4,7% (6) становили статути, канони, церковні закони. При архі-
мандритові Сергію Кимбара бібліотека поповнилася 80 книгами, 
в тому числі 74 рукописами. Результати досліджень Юрія Лабин-
цева вказують, що 42 з них були літургійного характеру (Апостол, 
Служебник, Євангеліє, Часослов, Мінея і т.д.), 34 - літературного 
(Тлумачення Святого Письма, історія, Житія святих, і т.д.) і 4 ін-
шого призначення (статути, канони, правила). Серед знову при-
дбаних книг п‘ять були написані грецькою мовою.
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Ключові слова: бібліотека, монастир, монахи, православна 
церква.

SUMMARY
CONTACTS OF THE SUPRASL MONASTERY WITH THE HOLY 
ATHOS MOUNT AT THE END OF THE XV - THE MIDDLE OF 

THE XVI CENTURY 
In the 16-th century the monastery of Suprasl was the second monastic 

center of the Orthodox Church in the Great Duchy of Lithuania after 
the Kiev-Caves Monastery. This monastery was founded in 1498 by 
the Novogrod Voivod and Marshall of the Great Duchy of Lithuania 
- Alexander Khadkevich together with Smolensk Archbishop - Joseph 
Soltan. In the history of the Byelorussian culture the monastery in 
Suprasl occupies unique place. The best achievements of many branches 
of culture have been concentrated in it. They mirror close contacts with 
the religious and cultural heritage of other Slavonic nations. The monastery 
became a place of the reciprocal permeating of various religious trends. 
Also, here, many national cultures influenced each other. An example 
of this reciprocal permeating of cultures was the architecture and interior 
decorations of the Annunciation monastery church. The uniqueness 
of the architecture of this building consists in the mixing of the Gothic 
and Byzantine styles. The direct connections of Suprasl with Byzantine 
and Serbian culture may be proved by the monumental frescos in the 
Annunciation Church. They were painted by a group of painters under 
the supervision of Nektorius the Serb (Serb Nekhtarioosh). These frescos 
were a testimony to dogmatic Orthodoxy. The openness of the Suprasl 
clergy for new religious and cultural trends is testified to by voluminous 
positions in the monastery library which possessed 587 volumes in 
1645. Among them was the “Minieja Czetnaja” (Minnheya Tshetnaya) 
tracing its origins back to the beginning of the 11-th century, containing 
the lives of Bulgarian, Serbian, Russian and other Slavonic saints. 
The monastery of Suprasl was visited by many outstanding writers, 
religious leaders and political notables. This monastery was also visited by 
the Patriarch of Constantinople - Jeremiash II, the Serbian and Bulgarian 
patriarch - Gabriel, and many other Church dignitaries from Balkans. 



Н
А

У
К

О
В

І 
ЗА

П
И

С
К

И
 Б

ІН
Д

Ц
 №

6,
 2

01
9

288

In the 16-th century, the monastery of Suprasl became a major ecclesiastical 
center of all the Slavic nations. The monastery while being the major 
center of Orthodox theological thought, still remained open for new trends 
in philosophical thought. During the 16-th century the monastery of 
Suprasl was in close relationship with Bulgaria, Serbia, The Great 
Duchy of Moscow and Holy Athos Mount. This found its reflection in 
sacral art, publishing and literature. 

Keywords: library, monastery, monks, orthodox church.
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УДК 94 [323.1(=161.1)+271.222](438)

ŚW. ANTONI SUPRASKI 
I JEGO ZWIĄZKI ZE ŚW. GÓRĄ ATHOS

Marcin Mironowicz,
dr, doktorant Uniwersytetu w Białymstoku, pracownik Biura Konserwacji 

Zabytków w Białymstoku, Białystok, Polska.

Podstawowym źródłem poz  -
nania życia i męczeństwa świętego 
Antoniego Supraskiego pozostaje 
jego żywot, który został wstawiony 
do rękopiśmiennego wierszowane-
go Prołogu1 na mie siące wrzesień-lu-
ty. Znajdujący się na początku XVI 
wieku w monasterze supraskim Pro-
łog zos tał napisany około 1496 r. Pro-
łog wrześniowo-lutowy był pierw-
szą częścią całorocznego kompletu 
wraz z wykonanym w 1496 r. Proło-
giem marcowo-sierpniowym (część 
druga)2. Oba sześciomiesięczne 
tomy Prołogu, połączone w mona-

sterze supraskim, zostały wykonane na zamówienie „Sołtana Sołta-

1 Prołog (od gr. πρόλογος ) – księga liturgiczna, inaczej zwana Synaxarion (gr. Συναξάριον), zawiera-
jąca w zwięzłej formie żywoty świętych oraz pouczające homilie Bazylego Wielkiego, Jana Chryzo-
stomai innych Ojców Kościoła. W słowiańskiej wersji tekstu greckiego Synaxarion został uzupełnio-
ny poprzez dodanie żywotów świętych słowiańskich. Prołog wierszowany – zawiera krótkie żywoty 
świętych spisane w formie wierszowanej i uzupełnione niewierszowanym troparionem do świętego.
2 Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, Oddział Rękopisów, f. 19, nr 100. Por.: Rękopisy 
supraskie w zbiorach krajowych i obcych, opracował Antoni Mironowicz, Białystok 2014, s. 61-62; 
С. Ю. Темчин, Древнейшие рукописи Супрасльского Благовещенского монастыря (1500-1532 
гг.): новые данные,  [в:] Современные проблемы археографии: сборник статей по материалам 
конференции проходившей в Библиотеке РАН, 25-27 мая 2010 г., Санкт-Петербург 2011, c. 134.
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nowicza, namiestnika bielskiego”. Namiestnikiem bielskim (1492-
1494) był marszałek hospodarski (1482-1493), namiestnik słonimski 
(1482-1490) i nowogródzki (1486-1487) Sołtan Aleksandrowicz, sy-
nem podskarbiego królewskiego Aleksandra Jurewicza1. Jeżeli trzy-
mać się werbalnie zapisu na rękopisie to prawdziwym zleceniodaw-
cą wykonania Prołogu był najmłodszy syn Sołtana Aleksandrowicza i 
Wsylisy Chreptewiczówny – Aleksander Sołtanowicz, zmarły około 
1554 r.2 Sołtan Aleksandrowicz zmarł bowiem w 1495 r. i zamówienia 
takie mógł złożyć albo jego syn, tytułowany po ojcu „namiestnikiem 
bielskim”, albo Sołtan Aleksandrowicz polecił wykonanie rękopisów 
przed swoją śmiercią. Rękopisy te zostały przekazane do monasteru 
supraskiego3. 

1 H. Lulewicz, Sołtan Aleksandrowicz, „Polski Słownik Biograficzny”, t. XL, Warszawa-Kra-
ków 2001, s. 341-343.
2 H. Lulewicz, Sołtan Aleksander, „Polski Słownik Biograficzny”, t. XL, Warszawa-Kraków 
2001, s. 348-349.
3 W monasterze supraskim znajdowały się też inne Prołogi. Biblioteka monasterska posiadała sześ-
ciomiesięczny Prołog (wrześniowo-lutowy), który został wykonany przez grupę kopistów pod kie-
runkiem diakona Joachima z katedralnego soboru św. św. Borysa i Gleba w Nowogródku. Rękopis z 
1512 r. został sporządzony na zamówienie metropolity Józefa Sołtana (1507-1521), który przekazał 
go, prawdopodobnie w 1514 r., Ławrze Supraskiej. Przed przekazaniem manuskryptu do Supraśla 
jego treść była sprawdzana przez wileńskiego diakona – Ignacego. Oprawę do tego tomu Prołogu wy-
konał mnich Porfiry z Lubczy w tym samym roku. Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, 
Oddział Rękopisów, f. 19, nr 95. Lubcz (Любча, Lubcza, do XIX wieku przemianowane na Lubecz) – 
miasteczko koło Nowogródka. Por.: А. А. Турилов, Церковно-учительная деятельность Иосифа 
II, „Православная энциклопедия”, т. XXVI, Москва 2011, c. 17; М. В., Чистякова, Текстология 
вильнюсских рукописных Прологов, Vilnius 2009. W tym samym czasie, co wspomniany wyżej 
sześciomiesięczny, zostały skopiowane dwa trzymiesięczne tomy Prołogu: marcowo-majowy i 
czerwcowo-sierpniowy. Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk, Oddział Rękopisów, f. 19, nr-y: 98, 
101; Н. А. Морозова, С. Ю. Темчин, Древнейшие рукописи Супрасльского Благовещенского 
монастыря (1500–1532 гг.) [w:] Z dziejów monasteru supraskiego, Supraśl-Białystok 2005, s. 129. 
W treść tego tomu Prołogu dodano między innymi żywoty świętych wileńskich –  Jana, Antonie-
go i Eustachego (k. 491-514). Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk, Oddział Rękopisów, f. 19, nr 
95. O świętych wileńskich w tym Прологy por.: D. Baronas, Trys Vilniaus Kankiniai. Gyvenimas 
ir Istorija, Vilnius 2000, s. 175-181. Ten trzytomowy komplet, składający się z tomu sześciomie-
sięcznego i dwóch tomów trzymiesięcznych, rozpadł się, kiedy trafił do biblioteki monasterskiej 
na dwa kolejne trzymiesięczne tomy (wrześniowo-listopadowy i grudniowo-lutowy). Były to dwa 
tomy Прологу zamówione przez biskupa łucko-ostrogskiego – Makarego (1528-1534). Jego frag-
menty zostały wykonane w dubieńskim monasterze przez mnicha Makarego Lwowicza z Holszan. 
Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk, Oddział Rękopisów, f. 19, nr-y: 96, 97; Н. А. Морозова, С. 
Ю.Темчин, Древнейшие рукописи Супрасльского Благовещенского монастыря (1500–1532 
гг.), s. 132-133; O pochodzeniu manuskryptu por.: Л. Л. Щавиская, Ю. А. Лабынцев, Литература 
белорусов Польши XV-XIX вв., Минск 2003, c. 59. Ostatecznie w Supraślu około 1530 r. z popr-
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Brat Sołtana Aleksandrowicza, Andruszko Aleksandrowicz Soł-
tan, podskarbi ziemski (1486-1498), był wielkim miłośnikiem ksiąg 
religijnych. W latach osiemdziesiątych XV wieku podarował on do 
cerkwi św. Trójcy w Wilnie Dzieje Apostolskie1. Z kolei innych brat Soł-
tana Iwan powszechnie był znany z zamiłowania do ksiąg i posiada-
nia dobrego wykształcenia2.

Nas interesuje wrześniowo-lutowy Prolog wierszowany, który 
obecnie znajduje się w kolekcji Aleksego S. Uvarova Państwowego 
Muzeum Historycznego w Moskwie3. Manuskrypt został wykonany 
na papierze przez jednego autora, półustawem na 546 katach4. Ko-

zednich rękopisów i dwóch nowych pozyskanych z Łucka wykonano cztery tomy Prołoga. „На весь 
год 4 прологи а в каждом по 3 месяцы”. Археографический сборник документов, относящихся 
к истории Северо-Западной Руси, издаваемый при управлении Виленского учебного округа, т. 
IX, Вильна, 1870, c. 53; Biblioteka Naukowa Uniwersytetu Wileńskiego, Oddział Rękopisów, F 58-
7, B 1993. k. 1 v.; Ф. Н. Добрянский, Описание рукописей Виленской публичной библиотеки, 
церковнославянских и русских, Вильна 1882, c. 44. Prołogi zawierały żywoty świętych i naucza-
nia Ojców Kościoła na cały rok. Podczas dekompozycji, w celu zachowania jednorodności zbioru, z 
tomu grudniowo-lutowego była wyjęta ostatnia karta z redakcji 1530 r. i dołączona do tomu czerw-
cowo-sierpniowego napisanego w 1512 r. 
1 Описание Рукописного отделения Библиотеки Императорской академии наук. I. Рукописи, 
т. I: (I. Книги священного писания и II. Книги богослужебныя), сост. В. И. Сперанский и Ф. И. 
Покровский, Санкт-Петербург 1910, c. 34; Д. Б. Кочетов, А. В. Кузьмин, Г. П. Шлевис, Вилен-
ский во имя Святой Тройцы мужсой монастырь, „Православная энцыклопедия”, т. VIII, Москва 
2004, c. 479; R. Cicėnienė, Lietuvoc Didžiosos Kunigaištytės rankraštystės knygos kultūra (iki XVI 
a antroposios pusės): daktaro disertacija, Vilnius 2011, s. 166. Por. o Andruszce Aleksandrowiczu, H. 
Lulewicz, Sołtan Andrzej, „Polski Słownik Biograficzny”, t. XL, Warszawa-Kraków 2001, s. 350-351.
2 H. Lulewicz, Sołtan Iwan, „Polski Słownik Biograficzny”, t. XL, Warszawa-Kraków 2001, s. 355-356.
3 Do naszych czasów zachował się XVI-wieczny oryginał drugiej części „Prologu” supraskiego ze 
zbiorów BAN w Wilnie znajdujący się w rękopisie Prologion Wierszowy, który jest przechowy-
wany w Państwowym Muzeum Historycznym w Moskwie, kol. A. S. Uvarova № 56-1, k. 478-
479v; Por. Арх. Леонид (Кавелин), Системаматическое описание в 4 частях, с 13 снимками 
славяно-русских рукописей собрания графа А. С. Уварова, ч. II, Москва 1893, с. 320; Н. Ф. 
Бельчиков, Ю. К. Бегунов, Н. П. Рождественский, Справочник-указатель печатных описаний 
славяно-русских рукописей, Москва 1963, с. 157-159. Na jego temat pisali między innymi: 
А. А., Турилов, Антоний Супрасльский, „Православная энциклопедия”, т. 2. Москва 2000, 
c. 680; С. Ю. Темчин, Древнейшие рукописи Супрасльского Благовещенского монастыря 
(1500–1532 гг.): новые данные, [w:] Современные проблемы археографии: Сборник 
статей по материалам конференции, проходившей в Библиотеке РАН, 25–27 мая 2010 
г., (ред. И. М. Беляева), Санкт-Петербург 2011, c. 134; М. В. Чистякова, Текстологические 
особенности стишного пролога ГИМ, Увар. 56. – „Kalbotyra 55(2). Slavistica Vilnensis 
2010”, Vilnius 2011, c. 46–62; Ό νεομάρτυς Άντώνιος ό Καρεώτης, [w:] Αντώνιος Αιμίλιος 
Ταχιάος, Άγνωστη Αθλώνιτες νεομάρτυρες, Αγιορειτική βιβλιοθήκη, Άγιον Όρος 2006, s. 11-49.
4 Rękopis posiada oryginalną oprawę, deskę w skórze o wymiarach 246x185 milimetrów. Skó-
ra z tłoczeniem, na brzegach wielowarstwowa geometryczna ramka z roślinnym i kwiatowym 
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deks składa się z żywotów świętych od września do lutego1. Ten ro-
dzaj piśmiennictwa hagiograficznego był na obszarze słowiańskim 
wzorowany na greckim Μήνολογίον, księdze opracowanej w latach 
panowania cesarza Bazylego II2. 

Prolog zawiera krótkie żywoty świętych na każdy dzień roku 
liturgicznego wraz z troparami spisanymi w formie wierszowanej i 
kilka pouczeń. Supraska redakcja Prologu stanowi kompilację prolo-
gu wierszowanego redakcji bułgarskiej i nowogrodzkiej oraz kilku 
innych redakcji prologu prostego (bez wierszowanych troparionów). 
Prolog zawiera żywoty świętych Borysa i Gleba (5 września), księż-
niczki czeskiej Ludmiły (16 września), św. Michała, księcia czerni-
howskiego (20 września), św. Sergiusza z Radoneża (25 września), 

wypełnieniem, w centrum roślinny ornament w formie rombu (obie okładziny), na górnej okła-
dzinie na dole i na górze wytłoczono ruską ligaturą книга гЃлемая, na górnej okładzinie zacho-
wały się оbа mocowania od zapięć, na tylnej okładzinie oba zapięcia z tłoczeniem, brzeg poma-
lowany na ciemny kolor, skórzany grzbiet w kolorze zielonym - wtórny, podklejony w XIX w., 
na nim złotymi literami wytłoczono: 56, ПРОЛОГЪ, herb z inicjałami „А(лексей) У(уваров)”.
1 Tekst w jednej kolumnie, 30 wierszy na karcie, paginacja kart na pierwszej i ostatniej karcie 
zeszytu, łącznie 69 zeszytów, w ostatnim zachowało się 5 kart, nagłówek późniejszy niedbałym 
charakterem pisma ze wskazaniem miesiąca i dnia. Na k. 1v. uwagi czytelnicze atramentem, 
skoropisem о tematyce niektórych prologowych pouczeniach na wrzesień, grudzień, styczeń; 
na k. 455, 456–456v. - czytelnicze marginalia półustawem, cynobrem po rusku, np.: пострашоˇL 
люDски aне бояти с  але прикладоN хЃа бЃа наd ¶Ѓс его терпен∙еN потешати с  (k. 456). Uwagi зри na mar-
ginesach skoropisem atramentem. W tekście znajdują się iluminacje (k. 1: zastawka w stylu 
bałkańskim, kontur wypełniony cynobrem, ruska ligatura, średnie inicjały z ozdobnymi pędami 
roślinnymi, małe cynobrowe inicjały, nagłówki i rubrykacja cynobrem, na k. 1v tekst zakońc-
zony dekoracyjnym lejkiem) i filigrany (znak wodny: głowa byka z 5-płatkowym kwiatkiem, 
z tarczą na podbródku ident. - Piccard: гБ-XII № 798 z 1494 r. Na dodanych kartkach 478-479 
znak wodny: dzik - ident.: Piccard: Кабан-XV № 98 z 1541 r.) Stan zachowania rękopisu: skóra 
na górnej okładzinie przetarta, górna część grzbietu porwana, przednia i tylna deska odpada od 
bloku, rękopis mocno zabrudzony, zawilgocony, zalany woskiem, ze śladami rdzy, część kart 
podklejona, w wielu przypadkach z utratą tekstu; k. 424 przepalona; karty: 391, 455, 465, 470 
naderwane. Rękopis znajdował się w bibliotece monasteru supraskiego do 1877 r., skąd trafił do 
Wileńskiej Biblioteki Publicznej. W 1915 r. manuskrypt został ewakuowany do Moskwy, gdzie 
znajduje się do dziś w Państwowym Muzeum Historycznym.
2 Н. Д. Буднов, „Славянские Прологи”, Методологическое пособие по описании славяни-
ю-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР, выпуск I, 
Москва 1973, с. 274-296; Славянские рукописи Афоних oбителей (сост. A. A. Турилов и 
Л. В. Мошкова), под ред. А.Э.Н. Тахиоса, Фессалоники 1999, c. 164-165, 230-234; A. A. 
Турилов, К истории Стишного Прологa нa Руси, „Древняя Русь. Вопросы Медиевистики”, 
нр. 1 (23), март 2006, c. 70-75; Г. Петков, Стишнят Пролог в старата бъларска, сръбска и 
руска литература XIV-XV в., „Археография, текстология и издание на проложни стихове”, 
Пловдив 2000, с. 143-190; 467-520.



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

293

księcia czeskiego Wiaczesława (28 września), św. Paraskiewy (13 
paździer nika), św. Mikołaja Światosławowicza z Czernihowszczy-
zny, błogosławionego Jana Rylskiego (19 października), opowiadania 
o przeniesieniu relikwii św. Hilariona (21 października), arcybiskupa 
serbskiego Arseniusza, św. Sawy Serbskiego (12 stycznia) i jego ojca 
Symeona (13 lutego)1. Prolog wierszowany na wrzesień-luty kończy się 
żywotem męczennika Proteriusza (28 luty). Do żywotów znanych 
świętych dodano biografie świętych metropolitów moskiewskich Pio-
tra i Aleksego oraz innych dziesięciu „podwiżników” z Ławry Kijow-
sko-Pieczerskiej. Tak więc Prolog supraski zawiera żywoty świętych 
z Rusi Kijowskiej, świętych z Bałkanów i Rusi Moskiewskiej, Czech i 
Moraw oraz z niektórych żywotów świętych z Cerkwi Bizantyjskiej2. 
Wymienione powyżej teksty zostały spisane w latach osiemdziesią-
tych XV wieku. Żywot świętego Antoniego Supraskiego został wsta-
wiony do rękopisu na k. 478–479 w latach 1540-15413. 

Po raz pierwszy na to źródło zwrócił uwagę moskiewski badacz 
Anatol Turiłow w swych publikacjach z 2001 r.4 W ostatnim czasie 
ukazały się trzy krótkie monografie poświęcone św. Antoniemu Su-
praskiemu autorstwa wspomnianego wyżej Anatola Turiłowa, Anto-
niosa Tachiaosa, Antoniego i Marcina Mironowicza5. 

1 A. A. Турилов, Южнославянские памятники в литературе и книжности Литовской и 
Московской Руси XV- первой половины XVI в.; парадоксы истории и географии культурных 
связей,  „Славянский Альманах 2000”, Москва 2001, с. 247-248, 264; Ό νεομάρτυς Άντώνιος 
ό Καρεώτης, s. 12-13.
2 Ю.С.Самодурова, Редакционная принадлежность бельского Стишного пролога (на 
март-август) 1496 г., „Studia Historica Europae Orientalis. Исследования по истории Вос-
точной Эвропы”, вып. 3, 2010, c. 255-264; М. В. Чистякова, Текстологические особенности 
стишного пролога ГИМ, Увар. 56, s. 46-62.
3 A. A. Турилов, Южнославянские памятники в литературе и книжности…, c. 256; Rękopisy 
supraskie w zbiorach krajowych i obcych, opracował Antoni Mironowicz, Białystok 2014, s. 320. 
4 А. А. Турилов, Антоний Супрасльский, „Православная энциклопедия”, т. II, Москва 
2001, c. 680; А. А. Турилов, Южнославянские памятники в литературе и книжности 
Литовской и Московской Руси ХV - первой половины XVI в.: парадоксы истории и ге-
ографиикультурных связей, „Славянский альманах 2000”, Москва 2001, c. 275, прм. 81. 
5 А. А. Турилов, Житие преподобномученика Антония Супрасльского и славянские жития 
балканских новомучеников XVI в. (к постановке проблемы), „Hagiographia Slavica”, ed. 
Herausg. von J. Reinhart, Munchen-Berlin-Wien 2013, („Wiener Slawistischer Almanach. Son-
derband”. Bd. 82), s. 265-273; Ό νεομάρτυς Άντώνιος ό Καρεώτης, [w:] Αντώνιος Αιμίλιος 
Ταχιάος, Άγνωστη Αθλώνιτες νεομάρτυρες, Αγιορειτική βιβλιοθήκη, Άγιον Όρος 2006, s. 
11-49; Antoni i Marcin Mironowicz, Św. Antoni Supraski, Białystok 2014; A. Mironowicz, 
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Żywot św. Antoniego Supraskiego rozpoczyna się słowami: 
„Сей русин бяше родом, христиану родителю сын, от юности 
святаго крещения прием благодать и божественным наказався 
письменем, сурово и в буести юность превождая” a kończy: 
„палицею железною в главу ударив, посреде огня паднути 
сотвори мученика, и толико сожгоша его, яко и пепел на воздух 
развеяти, да не возмут христиане останкы телесе его”. Do żywo-
tu świętego dodano wiersz „Христовы любве разжегся Антоние 
огнем, чувственнаго жжения не устрашися огня. Прохлаждение 
небесное прием Антонии в четвертыи”. Krótki „hymn” przed ży-
wotem to tzw. stich-stychos, który poprzedza synaksarion (żywot 
świętego, bądź opis święta). Tego typu bardzo krótkie wierszowane 
strofy pojawiają się we wszystkich synaksarionach przeznaczonych 
do liturgicznego czytania po szóstej pieśni kanonu, po kondakionie 
i ikosie. W epoce bizantyjskiej stychosy były często pisane starogrec-
kim językiem literackim, o wiele bardziej kunsztownym od zwykłej 
bizantyjskiej greki liturgicznej. 

Trudno jest ustalić kiedy i gdzie został napisany żywot św. An-
toniego Supraskiego. Można jedynie przypuszczać, że spisano go w 
jednym z klasztorów athoskich na podstawie opowieści mnichów. 
Żywot ten był znany mnichom supraskim, albowiem wielu zakonni-
ków ze Świętej Góry Athos przebywało w prawosławnych ośrodkach 
monastycznych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dodanie 
do XV–wiecznego Prołogu żywotu św. Antoniego Supraskiego wska-
zuje na to, że postać męczennika wśród mnichów budziła powszech-
ny szacunek. Świętego supraskiego dołączono do grona świętych 
z poprzednich stuleci, którzy w swych krajach obdarzeni byli po-
wszechnym kultem. Autor ostatecznej wersji kodeksu pragnął nadać 
nowemu męczennikowi rangę równą świętym czeskim, serbskim czy 
ruskim1. 
Święty Antoni Supraski, „EΛΠΙΣ” Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w 
Białymstoku, R. XVII (XXVIII), z. 29 (42), Białystok 2015, s. 11-24.
1 Zupełnie nieuprawniony jest pogląd Anatola Turiłowa, że kult jego nie był akceptowany 
przez Cerkiew z uwagi na fakt spalenia ciała męczennika, co pozbawiało wiernych obiek-
tu czci oraz z uwagi na dwuznaczny sens dobrowolnego męczeństwa, które w mniema-
niu autora publikacji było formą samobójstwa, potępianego przez Cerkiew. А. А. Турилов, 
Житие преподобномученика Антония Супрасльского и славянские жития балканских 
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Język tekstu żywotu św. Antoniego wskazuje na to, że został on 
napisany przez mnicha z ziem ruskich, który przebywał w jednym z 
monasterów athoskich i nie posiadał dobrego kunsztu literackiego. 
Autor dodatku do Kodeksu znajdował się pod wpływem piśmien-
nictwa bułgarskiego. Częste używanie samogłoski dźwięcznej и (ж) 
oznacza wyraźny wpływ języka bułgarskiego1. Na tej podstawie mo-
żemy stwierdzić, że pochodzący prawdopodobnie z Wołynia bądź 
Podlasia autor żywotu św. Antoniego Supraskiego albo przebywał 
na Świętej Górze Athos w bułgarskim monasterze ochrydzkim, albo 
oparł się na starszej bułgarskiej wersji zapisu hagiograficznego, któ-
ra trafiła na ziemie ruskie. Występowanie rękopisów bułgarskich na 
terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV i XVI stuleciu było 
zjawiskiem dość częstym. Niestety, nie posiadamy żadnego dowodu 
na istnienie wcześniejszego bułgarskiego oryginału żywotu świętego 
męczennika supraskiego. W tej sytuacji należy przyjąć, że jego anoni-
mowy autor – Rusin sam przebywał w monasterze na Górze Athos, 
gdzie znajdowały się księgi napisane w języku bułgarskim i tam po-
znał losy Antoniego Supraskiego. Według Anatola Turiłowa życie 
męczennika Antoniego mogło być też spisane przez mnicha serbskie-
go na zamówienie zakonników supraskich2.

Twórcą żywotu św. Antoniego mógł również być mnich supra-
ski Arseniusz, który trafił do monasteru serbskiego w Chilandarze 
po 1536 r. W 1530 r. mnich supraski Arseniusz, były duchowny Alek-
sy, skopiował pracę św. Jana Klimaka Лествица. Книга Лествица в 
полдесть znajdowała się w monasterze przed 1530 r. W wyniku po-
wstałego konfliktu z archimandrytą Sergiuszem Kimbarem3, hierom-
nich Arseniusz zabrał skopiowaną przez siebie pracę św. Jana Klimaka 
Лествица i udał się do serbskiego monasteru Chilandar na św. Górze 
Athos4. Arseniusz słysząc o męczeństwie schimnika Antoniego mógł 

новомучеников XVI в. (к постановке проблемы), c. 271.
1 Е. Ф. Карский, Славянская кирилловская палеография, Ленинград 1928, с. 174-175.
2 А. А. Турилов, Житие преподобномученика Антония Супрасльского и славянские жития 
балканских новомучеников XVI в. (к постановке проблемы), c. 271.
3 A. Mironowicz, Ewangelizacja „prostą mową” w XVI wieku, „Latopisy Akademii Supraskiej”, 
vol. III, pod red. U. Pawluczuk, Białystok 2012, s. 9-18.
4 O supraskim pochodzeniu manuskryptu informuje nas zapis na jego 275 stronie. „В лето 7038 
(1530), индикта 3, списана бысть книга Лествичникь у монастыри общомь в обители 



Н
А

У
К

О
В

І 
ЗА

П
И

С
К

И
 Б

ІН
Д

Ц
 №

6,
 2

01
9

296

uwiecznić jego żywot i odesłać do monasteru supraskiego. I choć teza 
ta jest logiczna to nie ma potwierdzenia źródłowego. Tez ta znajdu-
je swoje uzasadnienie jedynie na wspólnym pochodzeniu obu mni-
chów, pobycie w tym samym serbskim klasztorze na Athosie oraz na-
stępstwie czasowym. Arseniusz trafił do Chilandaru w II połowie lat 
trzydziestych XVI wieku a żywot św. Antoniego powstał przed 1540 r. 
by zostać dołączonym do supraskiego „Prologu” w roku następnym.

Żywot św. Antoniego Supraskiego jest w zasadzie znany. Kon-
trowersje budzą lata jego pobytu w monasterze supraskim, w mo-
nasterze w Chilandarze i rok jego męczeństwa. Żywot nie posiada 
bowiem dat rocznych a jedynie fakty, które pozwalają na orientację 
czasową. Z tego powodu wszelkie ustalenia chronologiczne należy 
oprzeć na źródłach i danych pośrednich. Spróbujmy więc na nowo 
przeanalizować okres jego pobytu w monasterze supraskim. Klu-
czem do tej analizy pozostaje żywot świętego i najnowsze ustalenia 
badaczy. Św. Antoni, jak informuje nas biograf, był Rusinem i otrzy-
mał przy wstąpieniu do monasteru imię zakonne Onufry1. Według 
niektórych badaczy późniejszy męczennik był mieszkańcem Wołynia 
lub Rusi Halickiej2. Jednakże jego powiązania z pierwszym ihume-
nem supraskim Pafnucym Sieheniem i rodziną Sieheniów sugerują, 
że św. Antoni pochodził z Podlasia, prawdopodobnie z Bielska3. 

Благовещениа пресвятыя Богородица и святаго Иоанна Богослова иже на реци Супрасле, 
желаниемь и рукою многогрешнаго инока Арсениа, бывшаго вь мирском житии Алексеа 
недостоинаго попа”. Katalog biblioteki rękopisów monasteru serbskiego Chilandar, nr 185; 
Д. Богданович, Kаталог кирилских рукописа манастира Хиландара, Београд 1978, с. 104; 
Славянские рукописи Афонских oбителей, составили: A. A. Турилов i Л. В. Мошкова, под 
редакцией А. Э. Н. Тахиоса, Фессалоники 1999, c. 127; Л. Л. Щавиская, Ю. А. Лабынцев, 
Литература белорусов Польши XV-XIX вв., c. 61, 111, przyp. 36; Por.: Rękopisy supraskie w 
zbiorach krajowych i obcych, opracował Antoni Mironowicz, Białystok 2014, s. 73, 370-371. 
1 А. А. Турилов, Антоний Супрасльский, „Православная Энциклопедия”, т. II, Москва 
2000, с. 680; J. Charkiewicz, Św. Antoni Supraski, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego”, nr 3(184), 2005, s. 11; Por.: Wydanie okolicznościowe żywotu świę-
tego z ikoną św. Antoniego Supraskiego, Supraśl 2007.
2 А. А. Турилов, Антоний Супрасльский, с. 680; Ό νεομάρτυς Άντώνιος ό Καρεώτης, s. 15.
3 Z żywotu męczennika można wywnioskować, że wywodził się on z prawosławnej rodziny 
mieszczańskiej. Biograf podaje, że przyszły mnich Onufry był dobrze wykształcony, poznał 
Pismo Święte „§ юности ст‚го к‚рн¶а пр¶еìú блг(д)тü и боæестâен¥ìü нака´аâ с  писìенеìü” (k. 
478). Przytoczony fragment pozwala przypuszczać, że Onufry uczył się w młodości w szko-
le przycerkiewnej. W szkole tej litery, które poznawał, były uważane za święte, a teksty były 
czytane w Cerkwi. Z tekstu żywotu męczennika wynika, że Onufry nie zawsze żył pobożnie, 
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Hagiograf podaje, że Onufry zdecydował się pójść do Ojca Pafnu-
cego, który był „mężem błogosławionego życia” i ihumenem założo-
nego przez siebie monasteru supraskiego. „È кú Ïаôнóт¶ю ìóæ¹ сù‚еннó 
притекü, и(æ) на Ñ¹пр слý, тако ´оâеìýи реöý, âú иì  пр(с)т¥а âл(д)]öа нашеа б‚öа 
ìонаст¥рü сúстаâлüш©, и § не(г) âú ино(])ск¥а wблек с .”, (k. 478). Młodzie-
niec został przyjęty do monasteru Zwiastowania NMP. Z przytoczo-
nego fragmentu wynika, że wstąpił on do jeszcze budującego się nad 
rzeką Supraśl monasteru za ihumena Pafnucego Siehienia1. Wzmian-
jak starano się wychowywać go w rodzinie. Znany był z nadmiernej pobudliwości, co dopro-
wadziło go do zabójstwa człowieka. Jego wychowanie religijne było jednakże na tyle silne, 
że w duszy potępił swój postępek. Obudziły się w nim normy chrześcijańskiej moralności i 
poczucie głębokiej winy. Stan taki doprowadził Onufrego do szczerej modlitwy, przemyślenia 
swego świeckiego życia, skruchy i chęci odbycia pokuty. Dążenie do oczyszczenia duszy i chęć 
naprawienia winy spowodowało, że młody Podlasianin zdecydował się odbyć pokutę przez całą 
resztę swego życia. „—с©д¹ æе нýкое раскаан¶е приâúпадаетü 2ì¹ яко âелико, и с©ùи(х) âсý(х) 
§рекс , кú ìирск¥ìü радоâати с  рекü, тепл¥ìü прибýгаетü б‚г¹ покаан¶е(ì)”, (k. 478).
1 Ihumen Pafnucy Sieheń cieszył się powszechnym autorytetem z uwagi na swe pobożne życie oraz 
ogromne wysiłki poniesione przy założeniu i wybudowaniu monasteru. Por.: A. Mironowicz, Nieznane 
losy pierwszych ihumenów supraskich, Białystok 2015; tenże, Nieznane losy pierwszego ihumena supra-
skiego, „Białostockie Teki Historyczne”, nr 13, Białystok 2015, s. 33-75. Patriarcha konstantynopolitański 
Joachim (1498-1502; 1504) przesłał ktitorom monasteru: biskupowi smoleńskiemu Józefowi Sołtanowi i 
Aleksandrowi Chodkiewiczowi tomos, który dotarł do adresata w 1505 r. Tomos ustanawiał regułę mona-
styczną o ustroju cenobitycznym. Por.: Дoкументы oтнocящиеся к истopии православия в Западной 
Pycи, „Вестник Юго-Западной и Западной России”, Г. V, 1867, кн. 1, т. I, oтд. 1, c. 1-5. Cenobium: 
klasztor lub skit, gdzie mnisi cenobici prowadzą życie wspólnotowe, modląc się, jedząc i pracując razem. 
Cenobityczna forma życia por.: Ό νεομάρτυς Άντώνιος ό Καρεώτης, s. 20, przyp. 14.; G. Podskalsky, 
Griechische Theologie In der Zeit der Türkenherrschaft (1453-1821): die Orthodoxie im Spannunsgsfeld 
der nachreformatischen Konfessionen des Westens, München 1988, s. 398. Monaster supraski po 1505 
r. został wyjęty spod jurysdykcji metropolity kijowskiego i podporządkowany bezpośrednio patriarsze. 
Status monasteru został potwierdzony na synodzie wileńskim w 1509 r. Przebywający na nim hierom-
nich Filip z Konstantynopola oraz ihumen supraski Pafnucy byli oficjalnymi reprezentantami patriarchy 
carogrodzkiego. Митрополит Макарий, История Русской Церкви, кн. V, Москва 1996, c. 100-101, 
117; A. Mironowicz, Sobory wileńskie 1509 i 1514 roku, („Synody Cerkwi Prawosławnej w I Rzeczypo-
spolitej”). „Latopisy Akademii Supraskiej”, vol. V, pod red. M. Kuczyńskiej i U. Pawluczuk, Białystok 
2014, s. 71-82. Monaster już wówczas był znanym prawosławnym ośrodkiem intelektualnym, posiadał 
bogate zbiory rękopisów, w tym najstarszy zabytek piśmiennictwa cerkiewnosłowiańskiego Минея четья 
pochodzący z początków XI stulecia. Por.: Николай (Далматов), Супрасльский Благовещенский 
монастырь, c. 54-61; Ф. Н. Добрянский, Описание рукописей Виленской публичной библиотеки, 
церковнославянских и русских, c. XXVII-XXXIII; M. Грушевський, Історія України Руси, т. 
VI, Київ-Львів 1907, c. 338-340; А. И. Рогов, Супрасль как один из центров культурных связей 
Белоруссии с другими славянскими странами, [в:] Славяне в эпоху феодализма, Москва 1978, 
с. 321-334; С. Ю.Темчин, Сколько книг было в Супрасльском Благовещенском монастыре в 
1532 году, „Здабыткі”, вып. 12, Мінск 2010, c. 68-75; tenże, Рукописи Кимбаровского собрания 
Супрасльского Благовещенского монастыря (1532-1557 гг.), „Knygotyra”, t. LIV, Vilnius 2010, s. 
173-180; E. Laucevičius, XV – XVIII a. knygų įrišimai Lietuvos bibliotekose, Vilnius 1976; Н. А. Морозо-
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ka ta pozwala na ustalenie roku przybycia Onufrego do monasteru. 
D tej pory badacze uznawali, że Onufry przybył do klasztoru po 

1500 r.1 lub po 1508 r., kiedy nastąpiło przeniesienie monasteru z Gród-
ka na uroczysko Suchy Hrud nad rzeką Supraśl2. Brano przy tym pod 
uwagę, że przybycie do budującego się monasteru mogło nastąpić po 
wydaniu zgody na budowę cerkwi murowanej. Ihumen Pafnucy Sieheń 
wystąpił z taką prośbą do króla na początku 1509 r. W połowie mar-
ca 1509 r. Zygmunt Stary wyraził zgodę na wybudowanie murowanej 
cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu3. Dopiero po uzyskaniu takiej 

ва, С. Ю.Темчин, Древнейшие рукописи Супрасльского Благовещенского монастыря (1500-1532 
гг.), [w:] Z dziejów monasteru supraskiego, Supraśl-Białystok 2005, s. 117-140; Ю. А. Лабынцев, Право-
славная Академия Ходкевичей и ее издания, Минск 1996, c. 151-158; Л. Л. Щавиская, Литературная 
культура белорусов Подляшья XV-XIX вв., Книжые собрания Супрасльского Благовещенского 
монастыря, Минск 1998; Л. Л. Щавиская, Ю. А. Лабынцев, Литература белорусов Польши XV-
XIX вв., Минск 2003; A. Mironowicz, Biblioteka monasteru supraskiego w XVI wieku, „Białoruskie 
Zeszyty Historyczne”, nr 36, Białystok 2011, s. 5-23; tenże, Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych 
i obcych, Białystok 2014; А. Миронович, Библиотека Супрасльского монастыря в XVI веке, [w:] 
Rediscovery. Bulgarian Codex Supraslienis of 10th century, ed. A. Miltenova, Sofia 2012, s. 309-329. 
„Kodeks supraski - najstarszy zabytek piśmiennictwa cyrylickiego został wydany w formie reprintu w 
Bułgarii. Супрасълски или Ретков сборник, Й. Заимов, увод и коментар на старобългарски текст, 
М. Капалдо, подбор и коментар на гръцкия текст, т. I, София 1982, т. II, София 1983; Л. Стефова, 
Супрасълски сборник, [в:] Кирило-Методиевска енциклопедия, ред. Л. Грашева, т. III, София 2003, 
с. 776-784. Według najnowszych ustaleń rękopis ten powstał w połowie X wieku (941 r.) na terenie Buł-
garii. G. Krustev, A. Boyadjiev, On the Dating of Codex Suprasliensis, [w:] Rediscovery. Bulgarian Codex 
Supraslienis of 10th century, ed. A. Miltenova, Sofia 2012, s. 17-23. Pogląd ten pozostaje jednakże w for-
mie hipotezy badawczej i nie stanowi ostatecznych ustaleń. Por. również: С. Ю. Темчин, О бытовании 
древнеболгарского Супрасльского сборника в Великом княжестве Литовском в XV-XVI вв., 
[в:] Этнокультурные и этноязыковые контакты на территории Великого княжества Литовского. 
Материалы международной научной конференции, Москва 2006, с. 174-189; tenże, Бытование 
древнеболгарского Супрасльского сборника в Великом княжестве Литовском в XVI-XVII веках: 
новые данные, [w:] Rediscovery. Bulgarian Codex Supraslienis of 10th century, ed. A. Miltenova, So-
fia 2012, s. 195-215. A. Kaszlej, Dzieje kodeksu supraskiego, Supraśl 1997, s. 22; A. Mironowicz, Ko-
deks supraski, „Białostocczyzna” 1988, nr 1(9), s. 1-3; E. Kierejczuk, Kodeks supraski wśród zbiorów 
biblioteki monasteru supraskiego. Kilka hipotez w sprawie czasu przybycia Minieji Czetnej z XI wieku do 
Supraśla, „Latopisy Akademii Supraskiej”, pod red. U. Pawluczuk, vol. II, Białystok 2011, s. 141-150.
1 А. А. Турилов, Житие преподобномученика Антония Супрасльского и славянские жития 
балканских новомучеников XVI в. (к постановке проблемы), c. 271.
2 A. Mironowicz, Święty Antoni Supraski, „EΛΠΙΣ” Czasopismo Katedry Teologii Prawosław-
nej Uniwersytetu w Białymstoku, R. XVII (XXVIII), z. 29 (42), Białystok 2015, s. 11-24.
3 AP w Krakowie, AMCh, sygn. 36, nr 29; Николай (Далматов), Супрасльский Благовещенский 
монастырь, Санкт-Петербург 1892, c. 45; A. Бeлeцкий, Митрополитъ Іосифъ ІІ Солтанъ и 
отношение его къ Супрасльскому монастырю, Вильнa 1899, c. 21; Модест (Стрельбиц-
кий), Супрасльский Благовещенский монастырь, «Вестник Западной России», т. I, кн. 2, 
Вильно 1867, с. 75; Ф. Покровский, Археологическая карта Гроденской губерни, Вильна 
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zgody można było przystąpić do zaplanowanej inwestycji. Rozpoczęto ją 
w październiku 1510 r. W 1509 r. i w pierwszych dziewięciu miesiącach 
roku następnego gromadzono materiały.

Według najnowszych ustaleń monaster supraski został założo-
ny w 1492 roku w Gródku1 i hagiograficzny opis pobytu Onufrego 
w monasterze dotyczył gródeckiej lokalizacji. Wzmianka o zaanga-
żowaniu przyszłego męczennika w budowie cerkwi Zwiastowania 
NMP dotyczyła Gródka a nie nowej lokalizacji po 1508 roku. Do mo-
nasteru przybył Onufry więc między 1500 a 1503 rokiem, kiedy budo-
waną drewnianą cerkiew Zwiastowania NMP.  Opiekę duchową nad 
nim przejął znajomy mu lub jego rodzicom ihumen Pafnucy Sieheń. 
Onufry został przyjęty jako nowicjusz, odziany w rasę z prostego 
sukna. Po wstąpieniu do monasteru Onufry prowadził życie zgod-
nie z klasztornym typikonem2, wzorowo uczęszczał na nabożeństwa 
i wypełniał poleceniami przełożonego3. 

*
Onufry, pragnąc odpokutować swe grzechy, powziął zamiar 

udania się do krajów „agarańskich”4, by umrzeć tam za Chrystusa. 
Mianem kraju agarańskiego (bisurmańskiego) określano wówczas 
Turcję i kraje bałkańskie okupowane przez Imperium Osmańskie. 
Na tym terenie wielu chrześcijan poniosło męczeńską śmierć z rąk 

1895, с. 72; Summariusz dokumentów do dóbr supraskich, opr. A. Mironowicz, Białystok 2009, 
s. 55; A. Mironowicz, O początkach monasteru supraskiego i jego fundatorach, Supraśl 2013. 
1 Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, f. 19, nr 89, k. 8; Прадмова да Памянніка 
ці Сінодыка з Супрасльскага манастыра 1631 г. (oпр. Л. В. Ляўшун), [в:] Рэлігійнае 
пісьменства кірылічнай традыцыі XI-XV стст., Мінск 2013, c. 547; A. Mironowicz, Subotnik 
ili Pominnik monasteru supraskiego, Białystok 2015, s. 68-69.
2 Typikon, od greckiego słowa typicon – oznacza statuty redagowane przez przełożonego monasteru, 
w których ustalone są przepisy dotyczące życia wewnętrznego klasztoru i obowiązków mnichów.
3 Typikon supraski był surowy i wprowadzał cenobityczne zasady życia wewnętrznego. Na-
wiązywał on do typikonów monasterów ze Świętej Góry Athos. Patriarcha upominał mona-
stery athoskie, ażeby prowadziły życie cenobityczne. W tym bowiem czasie dominowała na 
Górze Athos tendencja do anachorycznej formy życia zakonnego (w samotności). Ό νεομάρτυς 
Άντώνιος ό Καρεώτης, s. 23; Κ. Βλάχου, Ή χερσόνησος τού Άγίου Όρονς, „Άθω χαί αί έν αύτή 
μοναί χαί οί μοναχοί πάλαι τε χαί νύν”, έν Βόλω 1903, s. 83-91.
4 Terminem tym nazywano kraje islamskie od Agar - służącej i nałożnicy Abrahama. Od niej 
miały pochodzić plemiona arabskie i tureckie. Agaranie – plemię koczownicze w Azji Mniejszej 
postrzegane jako „wrogowie Boga”. Z czasem nazwa potomków Agary i plemienia Agaranów 
została rozciągnięta na kraje tureckie i tatarskie lub zajęte przez Imperium Otomańskie.
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Turków. Powstaje pytanie – skąd mnich Onufry wiedział o nowych 
męczennikach i sytuacji chrześcijan pod okupacją turecką? Wielkie 
Księstwo Litewskie utrzymywało liczne kontakty z krajami bałkań-
skimi, o czym świadczy duża liczba zabytków piśmiennictwa bułgar-
skiego i serbskiego na jego terenie z tego okresu1. Monaster supraski 
utrzymywał bliskie więzi z athoskimi, serbskimi i bułgarskimi ośrod-
kami klasztornymi. Informację o prześladowaniu chrześcijan przez 
Turków Onufry mógł uzyskać od osób przybyłych z Bałkanów do 
monasteru supraskiego2.

Onufry uznał, że najpełniej oczyści się ze swojego grzechu, jeżeli 
umrze za wiarę. Mnich znał też przypadek oczyszczenia z grzechu 
poprzez męczennictwo z 1347 r., kiedy to trzej ochrzczeni przez mni-
cha Nestora rycerze zostali zamordowani na rozkaz księcia litewskie-
go Olgierda3. Tradycja męczeństwa za Chrystusa na terenie Wielkie-

1 Я. Н. Щапов, Восточнославянские и южнославянские рукописные книги в собраниях 
Польской Народной Республики, Москва 1976, c. 54-64; А. И. Рогов, Литературные связи 
Белоруссии с балканскими странами в XV-XVI вв., [в:] Славянские литературы. VIII 
Международный съезд славистов, Загреб-Любляна, сентябрь 1978 г. Доклады советской 
делегации, Москва 1978, с. 188, 190-194.
2 A. Mironowicz, Supraśl jako ośrodek kulturalno-religijny w XVI wieku, Leiman 1984; ten-
że, Związki literackie Kijowa z monasterem supraskim w XVI wieku, „Slavia Orientalis”, t. 
XXXVIII, nr 3-4, 1989; tenże, Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wie-
ku, Białystok 1991; tenże, Tożsamość i tolerancja w rozumieniu prawosławnych zakonników 
supraskich w XVI wieku, „Rocznik Teologiczny”, R. XL, z. 1-2, Warszawa 1998; tenże, Życie 
monastyczne na Podlasiu, Białystok 1998; Oddziaływanie kultury ruskiej na życie duchowe za-
konników monasteru supraskiego w XVI wieku, [w:] Oblicza wschodu w kulturze polskiej, pod. 
red. G. Kotlarskiego i M. Figury, Poznań 1999, s. 405-414; tenże, Literatura bizantyjska w 
Kościele prawosławnym na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku, „Tърновска 
Книжовна Школа”, Tърновo и идеята за Християнския Универсализъм XII-XV век, т. IX, 
Велико Tърновo 2011, c. 692-704; tenże, Związki monasteru supraskiego ze Świętą Górą Athos 
w XVI wieku, [w:] Święta Góra Athos w kulturze Europy. Europa w kulturze Athos, pod red. M. 
Kuczyńskiej, Gniezno 2009, s. 122-134.
3 J. Meyendorff, The Three Lithuanian Martyrs: Byzantium and Lithuania in the Fourteenth Century, 
„Eikon und Logos. Beiträge zur Erforschung byzantinischer Kulturtraditionen”, Band 2, Halle 1981, 
s. 179-197; A. Mironowicz, Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Białystok 2003, 
s. 77, 139. Męczeństwo świętych Antoniego, Jana i Eustachego było powszechnie znane na terenie 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, w tym i w monasterze supraskim. Męczeństwo świętych wileńs-
kich było znane na terenie Bizancjum. Na prośbę patriarchy carogrodzkiego Filoteusza Czerwonego 
(1354-1355, 1364-1376), przyszły metropolita kijowski Cyprian przywiózł w 1374 r. fragmenty re-
likwii świętych wileńskich do Konstantynopola. Z polecenia patriarchy w Salonikach Michał Balsa-
novos (Μιχαήλ Βαλσαμώνος) napisał specjalny tekst do synaksarionu ku czci świętych wileńskich. 
Synaksarion, synaksariusz (gr. Συναξάριον, od słowa συναγειν – zbierać razem) – księga, zawierająca 
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go Księstwa Litewskiego była ciągle żywa. Można więc założyć, że 
Onufry, naśladując męczenników wileńskich, pragnął oddać życie za 
wiarę w ten sam sposób: z rąk rządzących, którzy nie byli prawosław-
nymi. W tym czasie Wielkie Księstwo Litewskie oficjalnie stało się 
krajem katolickim, ale nie było w nim takiego prześladowania prawo-
sławnych, jak w państwach bałkańskich. Do monasteru supraskiego 
napływały informacje o kolejnych męczennikach, którzy zginęli z rąk 
Turków. 

Onufry, ogarnięty wielkim zapałem, zwrócił się do przełożone-
go monasteru, ażeby ten pozwolił mu udać się do agarańskich kra-
jów. „Ì]‚н]стâа(æе) приâоход *** ю æелан¶е, приходи(т) и кú настоаùоìó  просит 
***[аг]ар нск¥(ì) странаìü шестâ¶е неìоùно б***ùноŠ”, (k. 478). Ihumen Pafnu-
cy zabronił mnichowi opuszczenia monasteru i poradził mu, „aby 
wyczekiwał cierpliwie i w spokoju łaski Boga”. Po zdecydowanej od-
mowie przełożonego monasteru, Onufry prosił ihumena Pafnucego, 
aby mógł udać się na Świętą Górę Athos, by tam porozmawiać na te-
mat swojego zamysłu z pobożnymi mnichami. Pafnucy Sieheń uświa-
domił sobie, że trudno będzie zatrzymać młodego i gorliwego mni-
cha, więc przyjął inne rozwiązanie. W tajemnicy przed ogółem braci 
zakonnej zaprosił on kilku starszych mnichów i podstrzygł Onufrego 
w wielką schimę, nadając mu imię Antoni. Równocześnie ihumen dał 
Antoniemu zgodę na wyjazd na Świętą Górę Athos („аг‚глскó Àнтон¶ю 
налагае(т) скиì¹. Wн¹ôр¶а Àнтон¶еìü и´ìен¶âü, кú À»онüскои æе сú б‚л(с)
âен¶еìü §п¹ùаетü того горý.”, k. 478v.). Mnich Antoni miał towarzy-
szyć zakonnikom z Athosu, którzy po pobycie w monasterze supra-
skim wracali do swych monasterów. Pafnucy nie chciał, ażeby Antoni, 
z zamiarem poniesienia męczeńskiej śmierci, wyjechał sam. Ihumen 
był przeciwny zamiarom Antoniego. Nie chciał też, by informacja o 

krótkie życiorysy świętych na każdy dzień roku liturgicznego (w roku przejściowym). Ό νεομάρτυς 
Άντώνιος ό Καρεώτης, s. 25. Fr. Miklosich et Ios. Müller, Acta Patriarchatus Constantinopolitani, 
vol. I, Vindobonae 1860, s. 523-524; D. Baronas, Trys Vilniaus Kankiniai. Gyvenimas ir Istorija, s. 
200-243; Д. Баронас, По поводу литературной истории Мучения трех виленских мучеников, 
“Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne”, t. III, pod red. W. Stępniak-Minczewej, A. Naumowa, 
Kraków 2001, s. 78, 98; Б. Н. Флоря, Г. Шлевис, Я. Э. Зеленина, Антоний, Иоанн и Евстафий, 
„Православная энциклопедия”, т. XI, Москва 2001, c. 666-668. Po upadku Cesarstwa Bizanty-
jskiego, staraniem metropolitów kijowskich, relikwie męczenników powróciły w końcu XV wieku z 
powrotem do Wilna a część w relikwiarzach zawieziona została na Ruś Moskiewską.
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wyjeździe Antoniego była powszechnie znana, gdyż wielu mnichów 
mogłoby pójść jego śladem. Zapewne ihumen znał rodzinę zakonnika 
i nie chciał, żeby cierpiała ona z powodu jego decyzji. Pafnucy był od-
powiedzialny za Antoniego, albowiem to on przyjął go do monasteru 
i uczynił zakonnikiem. Taka interpretacja tłumaczy ciche postrzyżyny 
Antoniego w schimę. 

W obrzędzie postrzyżyn Antoniego i wysłania go na Athos 
uczestniczyło niewielu mnichów. Biograf nazywa ich określeniem 
„бл‚гогоâýин¥и(х) инокü § ìонаст¥рск¥(х) строителü при´âаâü wтаи”, (k. 
478v.). Słowo „ñòðîèòåëü” w języku słowiańskim ma wiele znaczeń 
np. ekonom, dozorca, klucznik, opiekun1. W tym wypadku termin 
ten i cała fraza odnosi się do rady starszych mnichów, którzy poufnie 
uczestniczyli w obrzędzie. W jej skład wchodzili agoryci, którzy zało-
żyli monaster i utrzymywali bliskie kontakty z podobnymi ośrodka-
mi na Świętej Górze Athos.

Antoni po otrzymaniu schimy i błogosławieństwa od ihumena 
Pafnucego udał się na Świętą Górę Athos. Biograf – autor żywotu męczen-
nika – wskazuje, że Athos znajduje się na końcu Europy nad Morzem Egej-
skim2. „Åстü æе с¶а â конеöü Åâроп¶и, кú Åгеискои леæиìа п¹]инý”, (k. 478v.)3. 
Dla przybyłego z Supraśla mnicha Święta Góra Athos stanowiła ogród 
Bogurodzicy, miejsce modlitw i pokuty zakonników. Powstaje w tym 
miejscu pytanie kiedy nastąpiło opuszczenie przez męczennika Antonie-
go monasteru supraskiego. Mogło to nastąpić w 1507 roku, kiedy wielu 
mnichów opuściło wspólnotę zakonną w Gródku po decyzji o przeniesie-
niu się klasztoru na nowe miejsce na uroczysko Suchy Hrud. Przeniesie-
nie nie było tylko zmianą lokalizacji ale wiązało sią ze zmianą charakteru 
życia monastycznego z pustelniczego (anachoreckiego) na wspólnoto-
wą (cenobiczną). Zmiana lokalizacji i charakteru życia monastycznego 

1 И. И. Срезневский, Материалы для словаря древние-русского языка по письменным 
памятникам, Санкт-Петербург 1903, c. 552-554.
2 Nazwa Europa nie była powszechnie stosowana w tekstach ruskich. Po raz pierwszy spoty-
kamy ją w opowieści o wojnach z Konstantynopolem Nestora Iskandera z XV w.  Por. Арх. 
Леонид (Кавелин), Повесть о Царьграде (его основании и взятии Турками в 1453 году) 
Нестора Искандера XV века, „Памятники древней письменности и искусства”, т. XI, 
Санкт-Петербург 1886, c. 2; Ό νεομάρτυς Άντώνιος ό Καρεώτης, s. 28.
3 W żywocie używa się słowo „ï¹]èíý”, co w języku słowiańskim oznacza otwarte morze, a nie 
linię brzegową.
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spowodowało odejście części mnichów z monasteru supraskiego na św. 
Górę Athos, a raczej ich powrotu. Do tej grupy dołączył schimnik Antoni.

Po przybyciu na Górę Athos mnich Antoni przedstawił mieszka-
jącym tam Ojcom zakonnym swój zamiar oddania życia za Chrystu-
sa. Mnisi athoscy, podobnie jak uprzednio uczynił ihumen Pafnucy, 
odradzali mu taki rodzaj pokuty. Doświadczeni w życiu zakonnym 
Ojcowie poradzili schimnikowi, ażeby prowadził życie monastyczne 
zgodnie ze swym powołaniem w skromności, cierpliwości i pokucie. 
Według nich sam Bóg wezwie go do męczeństwa i dania świadectwa 
swej wiary, jeżeli przyjdzie odpowiednia chwila. Następnie Ojcowie 
poradzili Antoniemu, ażeby zamieszkał w wieży św. Sawy Serbskie-
go. „È  ко нýстü грý(х) побýæ(д)ае бл‚г(с)тü б‚æ¶ю сìирен¶еì æе и сле´аìи и ]
иùенìи готоâ¹ю ìл(с)тü бл‚гаго б‚а притрúгнóти по¹]аâаю(т), и âú пир´ý ст‚го 
Ñаâ¥ Ñрúбскаго æити ¹страаю(т)  Àнтон¶а”, (k. 478v.).

Pojawia się problem: gdzie trafił mnich supraski na Świętej 
Górze Athos? W tym czasie znajdowały się tu trzy wieże św. Sawy 
Serbskiego. Pierwsza była wzniesiona w starym monasterze ruskim, 
tam gdzie przebywał św. Sawa podczas swego pierwszego pobytu 
na Athosie. Druga wieża znajdowała się w monasterze serbskim Chi-
landar, a trzecia w stolicy athoskiej republiki – Karies1. Według A. 
Turiłowa mnich Antoni trafił do kielii2 w Karies, zwanej „Τυπιχαριό”, 
która miała swoją regułę i wieżę3. Kielia ta została zbudowana przez 
św. Sawę, syna króla serbskiego Symeona Neumana (1167-1196), oko-
ło 1199 r.4 Po osiedleniu się św. Sawy w Chilandarze w 1197 r. mnich 
serbski, dwa lata później, opracował własny typikon, opierając się na 
regule św. Sawy Jerozolimskiego. Ten typikon obowiązywał w kielii 
w Karies. Nakładał on surowe zasady życia ascetycznego oparte na 
1 Αντώνιος Αιμίλιος Ταχιάος, Ένα άγιορειτιχό μοναστήρι πού χάθηχε: Ή παλαιά Μονή Ρωσιχού, 
όπως τήν περιγράφει ό Βασίλειος Γρηγορόβιτς Μπάρσχυ, „Άφιέρωμα οτή μνήμη τού Σωτήρη 
Κίσσα”, Θεσσαλονίχη 2001, s. 619; С. Ненадовиђ, Осам векова Хиландара. Грађење и 
грађевине, Београд 1997, с. 21-23; В. Корађ, М. Ковачевиђ, Монастир Хиландар. Конаци и 
утврђење,  Београд 2004, с. 58-62.
2 Kielia, od greckiego słowa cellion, oznacza odizolowany mały budynek  z przylegającą kapli-
cą. Kielia była duchowo, administracyjnie i finansowo zależna od głównego monasteru, pomi-
mo że przebywało w niej nieraz po kilkudziesięciu zakonników.
3 А. А. Турилов, Антоний Супрасльский, с. 680; Ό νεομάρτυς Άντώνιος ό Καρεώτης, s. 30.
4 Мaнастир Хиландар, Београд 2000, с. 14-15; Παν. Κ. Χρήστο, Το άγιον ¨Ορος, Αθήνα 1987, 
s. 107.
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poście i modlitwie1. Kielia i żyjący w niej mnisi cieszyli się dużym au-
torytetem w republice athoskiej, zwłaszcza w końcu XV i na początku 
XVI stulecia. Kielię traktowano jako osobny monaster, a mieszkająca 
w niej wspólnota posiadała własnego przedstawiciela w zgromadze-
niu agioryckim2. 

Do tego miejsca skierowali Ojcowie athoscy mnicha Antoniego, 
zalecając mu, by zamknął się w wieży św. Sawy i przestrzegał obo-
wiązującego tam typikonu. Takie życie miało pomóc zakonnikowi su-
praskiemu w zbawieniu duszy. „È  и(æ)  §  того  ¹стаâленнаго праâила  и 
д‚шесп‚сн¥(х) wнý(х) ìл‚тâü крýпöе дрúæати с  сúâýùаâаю(т)”, (k. 478v.). Mnisi 
byli przekonani, że przestrzeganie surowej reguły i pozostawanie w 
ciągłej modlitwie skłoni schimnika Antoniego do odstąpienia od pla-
nu męczeństwa za wiarę. Antoni pozostał w wieży św. Sawy i surowo 
przestrzegał obowiązującej w niej reguły. Według jego hagiografa z 
pokorą przyjął taką formę życia i ze łzami oddawał się modlitwie. 
Jego pobożność była wzorem dla innych przebywających w kielii 
mnichów.  „Wн æе бл‚гоì¹ иг¹ â¥ю по(д)кло(н), и âú ìл‚тâен¹ю бра´д¹ 
сле´н¹©, сýе пшениö©. È па]е ́ лата и непобориì¥(х) шлеìоâü сìире(н)а и любâе 
стегн¹âс  wр©æìи сúпротиâü неâидиìоì¹ стаâü ì]‚тлю”. (f.478v-479).

Po kilku latach pobytu Antoniego na Athosie do kielii św. Sawy 
dotarły informacje o męczeństwie Jana, który pochodził, według bio-
grafa świętego, z serbskiego miasteczka w prowincji macedońskiej 

1 Karejski Typikon jest jednym z najważniejszych dokumentów w historii religijnej literatury 
serbskiej. Na 115 wierszach św. Sawa opracował szczegółowe zasady modlitwy, postu i kultu 
liturgicznego, które miały być realizowane przez kelliote (mnich, który mieszka w kielii) w 
Karies. Karejski Typikon był wzorowany na starożytnych zasadach i modlitwach ascetów, którzy 
żyli na pustyniach w Egipcie, Synaju, Palestynie i Syrii. Karejski Typikon wyraził najbardziej 
podstawowe zrozumienie i przekonania dotyczące istoty ludzkiej. Podczas pobytu św. Sawy w 
celi w Karies miejsce to było nazywane „słup ortodoksji”. Trwała  tu bez przerwy modlitwa oraz 
powstawały nowe hymny, pieśni i modlitwy ku chwale Boga w Trójcy Świętej. A. E. Tachiaos, 
Le monachisme serbe de Saint Sava et la tradition hésychaste athonite. „Hilandarski sbornik”, 
vol. I, Beograd 1966, s. 83-89; М. Живојиновиђ, Светогорске келије и пиргови у средњем 
веку, Београд 1972, с. 91-102; A. E. Тахиос, Улога светога Саве у оквиру словенске 
књижевне делатности на Светој Гори, „Мећународни научни скуп Сава Немањић Свети 
Сава. Историја и предање. Децембар 1976”, Београд 1979, с. 85-89.
2 Ten przywilej opierał się na sfałszowanym liście patriarchy Antoniego z 1392 r. i tomosie cesarza 
Manuela Paleologa z 1394 r. Oba dokumenty zostały potwierdzone w 1498 r. przez patriarchę Jo-
achima i w ten sposób uzyskali swoją ważność. А. Фотиђ, Светa  Горa и Хиландар  у Османском 
царству XV-XVII век, Београд 2000, с. 266-267; Ό νεομάρτυς Άντώνιος ό Καρεώτης, s. 31.
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okupowanej przez Turków. „Òогда æе ¹бо тогда иæе âс к¶и сл¹(х) ¹диâл
юùи храбраго Iwанна пости´аетü подâи´и. Þноша б ше сú § блгорw(д)нýиши(х), 
иæе â Ìакедон¶и срúбскаго града, и § агар нú ятú б¥âü, и Õа §âреùис  
поноyæ(д)енü. È ìнога не¹добüсúтрüпиìа âú  единодесети(х) ì(с)öохü подúеìü 
тоìлен¶а, и добр¥ìü испоâедан¶еìü скон]аâü те]ен¶е”, (k. 479). W żywocie 
św. Antoniego podano, że młodzieniec Jan nie chciał wyrzec się wiary 
w Chrystusa i za to został doświadczony jedenastomiesięcznym mę-
czeństwem, a potem go zabito. 

Wydarzenie to posiada istotne znaczenie w poznaniu biografii mę-
czennika supraskiego. Jeżeli mnich Antoni opuścił Supraśl przed 1510 
r., czyli za ihumena Pafnucego, to przybył on na Świętą Górę Athos na 
początku drugiego dziesięciolecia XVI w. W takiej sytuacji męczeństwo 
Jana musiało się dokonać po 1510 r. Tymczasem postać męczennika 
Jana jest bardzo zagadkowa. Według A. Turiłowa św. Jan pochodził on 
z greckiego miasta Serres. Początkowo badacz ten napisał, że żaden Jan 
z Serres nie występuje w źródłach hagiograficznych1, ale później w innej 
publikacji wskazał, że święty o takim imieniu i przydomku znany był 
na Bałkanach2. A. Turiłow w 2002 roku odnalazł w rękopisie serbskiego 
zbornika w Odeskiej Bibliotece Narodowej im. M. Gorkiego w Odessie 
żywot Jana z Serres, według którego Jan miał ponieść śmierć męczeńską 
12 maja 1507 roku3. Na tej podstawie Turiłow wysunął teorię, że świę-
ty Antoni przybył na św. Górę Athos przed 1507 r. lub w 1507 r. a jego 
śmierć nastąpiła 17 lutego 1508 r. Na pierwszy rzut oka pogląd ten może 
wydawać się za wiarygodny: mnich Onufry mógł być podstrzyżony 
jeszcze w Gródku na początku XVI wieku i jako schimnik Antoni wraz 
z innymi zakonnikami athoskimi mógł udać się na Athos przed 1507 r. 
Mnich mógł ponieść śmierć w 1508 r. na wieść o męczeństwie młodzień-
ca Jana pochodzącego z serbskiego miasta w Macedonii.  Za tym miała-
by też świadczyć jego głębokie pragnienie oddania życia za wiarę.
1 А. А. Турилов, Антоний Супрасльский, с. 680.
2 О. В. Лосева, Первые новомученики «автоклиты»: греческие и славянские монахи-
святогорцы , „Афон и славянский мир”. вып. I, Святая Гора 2014, c. 31-32; А. А. Турилов, 
Иоанн Серрский, „Православная энциклопедия”, т. XXIV, Москва 2010, c. 608.
3 Odeska Biblioteka Narodowa w Odesie, sygn.. 4/119/, k. 367-374v; А. А. Турилов, Житие 
преподобномученика Антония Супрасльского и славянские жития балканских новомучеников 
XVI в. (к постановке проблемы), „Hagiographia Slavica”, ed. Herausg. von J. Reinhart, 
Munchen-Berlin-Wien 2013,  („Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband”. Bd. 82), s. 269-270
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Nie rozstrzygając w tym miejscu ostatecznie o dacie męczeństwa 
św. Antoniego Supraskiego wypada raz jeszcze przeanalizować chrono-
logię wydarzeń. Odnalezienie przez Anatola Turiłowa nowego żywotu 
Jana z Serres ma ważne znaczenie, ale nie zmienia to faktu że Antoni 
Supraski mógł podjąć swoją decyzję o męczeństwie na wieść o śmierci 
innej postaci. Z początku XVI wieku znane były, oprócz Jana z Serres, 
imiona kilku innych męczenników zamordowanych przez Turków: 
Malachiasza (1500), Jerzego z Serbii (11 lutego 1515 r.), mnicha Jakuba 
z Kastorii z jego uczniami, diakona Jakuba i mnicha Dionizego (1519)1. 

O męczeństwie którego z nich dowiedział się Antoni? Odrzu-
cając ze względów chronologicznych Malachiasza, możemy brać 
pod uwagę jedynie męczennika Jerzego i mnicha Jakuba z Kastorii. 
Ten ostatni jednak nie był Serbem, a w dodatku Jakub z Kastorii był 
mnichem, o czym z pewnością napisałby biograf św. Antoniego.  W 
tej sytuacji pozostaje jedynie osoba Jerzego z Kratowa2, miasta ma-
cedońskiego uznawanego wówczas za serbskie. Kratowo było poło-
żone na wschód od Skopie i znane z bogatych kopalń. Św. Jerzy był 
obdarzony powszechnym kultem wśród mieszkańców tej prowincji, 
pomimo że poniósł on śmierć męczeńską w Sofii3. 

Jeżeli uznalibyśmy, że to na wieść o śmierci Jerzego z Kratowa 
mnich Antoni podjął decyzję o przybyciu do Salonik, to całkowicie zmie-
niłaby się chronologia wydarzeń. W żywocie św. Antoniego znajdujemy 
wiele nieścisłości odnośnie męczeństwa św. Jerzego. Jego autor pomylił 
imię serbskiego męczennika, zamieniając imię Jana z Serres z Jerzym z 
Kratowa, którego śmierć miała przypaść na 11 lutego 1515 roku. O je-
denastomiesięcznym męczeństwie młodzieńca Jerzego nie znajdujemy 
potwierdzenia w jego biografii. Analizując uważnie życie św. Jerzego, 
od schwytania przez Turków do śmierci, możemy założyć, że jego mę-

1 Ό νεομάρτυς Άντώνιος ό Καρεώτης, s. 34.
2 П. Дикенов, Софийски книжовники праз XVI век, София 1939, с.  58-74; Д. Богдановић, 
Житије Георгија Кратовца, „Зборник историје књижевности”, књ. 10, (1976), с. 203-267; 
Мъчение на Георги Нови Софийски от Поп Пейо, „Старабългарска литература”, т. IV. Ред. 
Кл. Иванова, София 1986, с.  291-308, 608-611; N. M. Vaporis, Witnesess for Christ. Orthodox 
Christian Neomartyrs of the Ottoman Period 1437-1860, Crestwood, New York 2000, s. 45-57.
3 Историја српскогo народа. Друга књига. Доба борби за очување и обнову државе, Бео-
град 1982, с. 23, 105, 498-499; А. А. Турилов, Хр. Темелски, Георгий Новый Кратовский, 
„Православная энциклопедия” т. XI, Москва  2006.
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czeństwo trwało 11 dni, a nie miesięcy. Prawdziwe są informacje odno-
śnie rodziców św. Jerzego: Dymitra i Sary, ale nie znajdujemy informacji 
odnośnie ich stanu społecznego i zawodu. Sara i Dymitr z Kratowa nie 
byli złotnikami. Według A. Tachiaosa autor życiorysu św. Antoniego po-
mylił ten fragment żywotu św. Jerzego z danymi odnoszącymi się do 
zakonnika supraskiego. Według niego informacje dotyczące dobrego 
wykształcenia męczennika w młodości i bogatych rodziców, którzy pra-
gnęli uczyć go sztuki złotniczej, dotyczą nie tyle Jerzego co Antoniego1. 
Ten pogląd greckiego badacza nie znajduje uzasadnienia, albowiem w 
żywocie św. Jerzego wyraźnie wspomina się, że rodzice wysłali go do 
Sofii, „aby poznał kunszt złotniczy i biegle wyuczył się rzemiosła”2. Ta 
informacja nie uzupełnia nam wiedzy o pochodzeniu św. Antoniego, 
który, jak się wydaje, pochodził z bogatej mieszczańskiej rodziny, ale nie 
ma żadnych danych, ażeby potwierdzić przynależność rodziców do ce-
chu złotników3. 

Nie ma więc pewności, że historia męczeństwa św. Jerzego zosta-
ła włączona do żywotu św. Antoniego Supraskiego. Autor pierwszej 
wersji żywota mógł popełnić wiele błędów, mylących fakty męczen-
ników z początków XVI w. Wynikały one albo z błędnego odczytania 
starszego pierwowzoru, albo z niedokładnego poznania przekazu 
ustnego. Bardziej prawdopodobna wydaje się druga teza, mówiąca 
o tym, że autor żywotu św. Antoniego oparł się na słownym opo-
wiadaniu o św. Jerzym, a nie na spisanym źródle. Jeżeli uznamy, że 
autorem żywota był pochodzący z monasteru supraskiego Arseniusz 
to przeplatanie faktów z biografii obu męczenników można uznać 
za w pełni realną. Męczeństwo św. Jerzego przyćmiło wcześniejsze 
męczeństwo Jana z Serres i może dlatego było w drugiej połowie lat 
trzydziestych XVI wieku bardziej znane wśród mnichów athoskich. 
Księga o męczeństwie św. Jerzego została napisana przez ks. Peio 
(Пейо) między 1516 a 1539 r.4

1 Ό νεομάρτυς Άντώνιος ό Καρεώτης, s. 35.
2 Żywot świętego Georgiego Nowego, [w:] Siedem niebios i ziemia. Antologia dawnej prozy 
bułgarskiej. Wybór, przekład i wstęp T. Dąbek-Wirgowa, Warszawa 1983, s. 226.
3 Cech taki był w Bielsku na Podlasiu. A. Jabłonowski, Podlasie, t. VI, cz. III, Polska XVI wieku, 
„Źródła dziejowe”, t. XVII, cz. 3, Warszawa 1910, s. 174.
4 П. Дикенов, Софийски книжовники праз XVI век, с.  81-83; Siedem niebios i ziemia, s. 226.
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Męczeństwo młodzieńca Jerzego musiało się dokonać podczas 
pobytu mnicha Antoniego w wieży św. Sawy. Z żywotu św. Antonie-
go nic nie wskazuje na jego pięcioletni tam pobyt. Z zapisów możemy 
raczej wnioskować, że jego pobyt nie był długi. Według odnalezione-
go przez Anatola Turiłowa nowego żywotu Jana z Serres wynika, że 
męczeństwo św. Jana nie odbyło się jak sądzono uprzednio w 1480 
roku a 12 maja 1507 roku. Służba ku czci św. Jana została napisana 
przez Emanuiłła Korinskiego przed 1530 rokiem1.

Informacja o śmierci Jana z Serres dotarła do kielii poprzez pielgrzy-
mów albo mnichów serbskich lub bułgarskich. Mnich Antoni słysząc o 
męczeńskiej śmierci młodzieńca Jana, zamęczonego przez Turków, pod-
jął decyzję pójścia jego śladami. Przekaz o Janie zakonnik supraski uznał 
za dany mu znak Boży, ażeby mógł wykonać swój pierwotny zamysł 
– umrzeć za wiarę chrześcijańską. W tym celu mnich pozostawił kielię, 
opuścił Świętą Górę Athos i udał się do Salonik, do jednej z najstarszych 
cerkwi – Acheiropoietos z V w. „Ïро]е æе не¹дрúæиìü б¥âаетü Àнтон¶е, и 
ìногое нýкое âú д‚ши распален¶е пр¶еìле(т). È âтораго себú полоæü добр¥(х) иæе âú 
тâари ](с)тнаго æе телеси и кроâе г‚а нашего Iv(с) Õ‚а при]естникü бûâü, Ñол¹нск¥и 
аб¶е пости´аетü гра(д). È âú иæе § агар нú âú´ т¹ю б‚городи]н¹ öр‚кâü âше(д), и 
агар нú сúбранн¥(х) и б‚гоìрú´кое покладан¶е сúтâор юùихú wбретú”, (k. 479). 
Cerkiew ta została zajęta przez Turków i w 1430 r. przerobiona przez 
sułtana Murata II (1421-1451) na meczet. Murat II polecił na jednej z ko-
lumn cerkiewnych wyrzeźbić napis upamiętniający zdobycie przez nie-
go miasta2.

Po przybyciu do Salonik schimnik Antoni wszedł do cerkwi Bo-
gurodzicy Acheiropoietos w czasie, kiedy Turcy sprawowali muzuł-

1 Wcześniej przypuszczano, że służba ku czci św. męczennika została napisana w latach 1491-
1497. Por.: Иоанн Серрский, „Православная энциклопедия”, т. 24, Москва 2010, c. 608; А. 
А. Турилов, Хр. Темелски, Георгий Новый Кратовский, „Православная энциклопедия”, 
т. 11, Москва 2006, 69-71; И. И. Калиганов, Георгий Новый у восточных славян, 
Москва2000; А. А. Турилов, Хр. Темелски, Георгий Софийский Новейший, „Православная 
энциклопедия” т. 11, Москва 2006, c. 81-82.
2 Ά. Βαχαλопоυλоς, Ίστоρία τής Μαχεδоνίας 1354-1833, Θεσσαλоνίχη 1969, s. 90-91; Β. 
Δημητριάδης, Τοπογραφία τής Θεσσαλоνίχης χατά τήν έποχή τής τουρχοχρατίας, 1430-1912, 
„Έταιρεία Μαχεδονιχών Σπουδών – Μαχεδονιχή Βιβλιοθήχη” άρ. 61, Θεσσαλоνίχη 1983, s. 
32-33; H. W. Lowry, Portrait of a City: The Population and Topography of Ottoman Sela-
nik (Thessaloniki) in the Year 1478, Δίπτυχα, Β. Άθήναί 1980-1981, s. 254-292; Ό νεομάρτυς 
Άντώνιος ό Καρεώτης, s. 36.
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mańskie obrzędy. Prawdopodobnie był to piątek, albowiem w tym 
dniu muzułmanie zbierali się na nabożeństwa. W czasie muzułmań-
skiego nabożeństwa Antoni Supraski zaczął się modlić, wykonał znak 
krzyża i stanął na kolanach. „](с)стнаго кр(с)та ´наìен¶е тâор , прýклан а æе 
колýнý ìол шес  наìноsý”, (k. 479). Taką postawę mnicha muzułmanie 
uznali za obrazę ich religii, schwytali Antoniego i poddali torturom. 
Zakonnik został zamknięty w więzieniu, pozbawiony pożywienia 
i picia. „Åго æе агар не 2ìше, пханìи и плесниöаìи ¹тоìл ютü надлúsý, 
та(æ) крýпöý сâ ́ аâше, 2парх¹ предаâаютü гра(д)скоì¹. Á ше(æ) сеи ì¹(æ) w 
´лобýсн¹юùоис  прелести ¹æасенú, и прúâýе ¹бо биâü ì]‚на, âú теìниöи 
´атâор етü, âú неи æе ¶¡ ¹бо сúтâориâú д‚ни, ни]тоæе âúк¹снâú”, (k. 479).

Biograf świętego męczennika używa greckiego terminu „2ïàðõ¹”, 
co oznacza według terminologii bizantyjskiej namiestnika prowincji. 
Termin ten był znany wśród Słowian w tekstach greckich1. Określano 
nim również sędziego. W tym konkretnym przypadku, według A. Ta-
chiaosa, mowa jest o paszy – zarządcy miasta. Według żywotu świę-
tego to pasza polecił zamknąć Antoniego w więzieniu i pozostawić 
go bez jedzenia przez dziesięć dni. Później kazał przyprowadzić mni-
cha przed oblicze sądu, by tam wyrzekł się on wiary chrześcijańskiej. 
Turcy uważali, że Antoni porzuci prawosławie, jak to uczyniło wielu 
ówczesnych mieszkańców Salonik. Osoby te, przyjmując islam, pra-
gnęły ratować swe życie lub utrzymać swoją dotychczasową pozycję 
społeczną2. Tymczasem na przesłuchaniu mnich supraski odmówił 
przejścia na islam, potwierdził swą wiarę w jedynego Boga i w ostrej 
formie potępił prześladowanie chrześcijan. Według żywota nazwał 
paszę „brudnym psem” i „dziedzicem wiecznego ognia”. „Ïокиâае(æ) 
ì(])нкü глаâо©, насìýâааше(с) ìногоìó бе´©ì¶ю 2го, и не б‚г¹го(д)ника, но 
б‚гопротиâника того нариöааше. Íе ¹гоæ(д)аеìü бо бûâае(т) бú ¹б¶енìи ]л](с)
к¥ìи и кроâопролит¶е(ì), но ìл(с)тн ìи и âýрою праâою, яко 2динú б‚г и 2дина 
âýра, и(æ) âú г‚а нашего Iv(с) Õ‚а. È не с‚тúно па(]) песú 2си гнил¥и и наслý(д)ни(к) 
1 Αίχ. Χριστοφιλοπούλου, Τό πολίτεμα χαί οί Θεσμοί τής Βυζαντινής Αύτοχρατορίας  324-1204. 
Κράτος-διοίχηοη, Οίχονομία-χοινωνία, Άθήνα 2004, s. 52, 105-106, 227-228; Ό νεομάρτυς 
Άντώνιος ό Καρεώτης, s. 39.
2 Ά. Βαχαλопоυλоς, Ίστоρία τής Μαχεδоνίας 1354-1833, s. 94-98; Β. Δημητριάδης, Ό 
Κanunnâme χαί οί χριστιανοί χάτοιχοι τής Θεσσαλоνίχης γύρω στά 1525, Μαχεδоνίά 19 
(1979), s. 328-376; Н. Тодоров, Балканският град XV-XIX век. Соцално-икономическо и 
демографско развитие, София 1972, c. 42-49.



Н
А

У
К

О
В

І 
ЗА

П
И

С
К

И
 Б

ІН
Д

Ц
 №

6,
 2

01
9

310

wгн  âý]наго”, (k. 479v.) Antoni, jako Rusin, nie znał języka tureckiego i 
z pewnością jego rozmowa z paszą i sędzią odbywała się w obecności 
tłumacza.

Pasza domagał się od sędziego, aby ten skazał Antoniego na śmierć 
poprzez spalenie. Ten jednak nie wydał wyroku i odesłał mnicha do wyż-
szego sędziego. W tym czasie w Imperium Osmańskim niższy sędzia 
„kadis asker”, gdy miał wątpliwości w sprawie wyroku, odsyłał podsąd-
nego do wyższego sędziego „kadisa”1. Kadis ponownie chciał zmusić 
Antoniego do wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej. Ten nie tylko tego 
nie uczynił, ale swymi gestami pokazał paszy i sędziemu, że pójdą do 
wiecznego ognia. W reakcji na gesty supraskiego zakonnika sędzia polecił 
spalić ciało mnicha, a popiół rozrzucić w powietrzu. W ten sposób Turcy 
chcieli uniknąć sytuacji, w której ciało Antoniego mogło się stać obiek-
tem kultu wśród chrześcijan2. „È толико сú(æ)гоша 2го, яко и пепе(л) на âо´д©(х) 
ра´âýати, да не âо´ì (т) хр(с)т¶ане останк¥ телесе 2(г)”, (k. 479v.) Kara spalenia była 
powszechnie stosowana wobec chrześcijańskich męczenników tej epoki. 

Dokładną datę męczeństwa św. Antoniego można ustalić na 
podstawie danych pośrednich. Według wiarygodnego żywotu św. 
Jana z Serres można przyjąć, że śmierć Antoniego, mnicha supra-
skiego, nastąpiła po 12 maja 1507 r. Zanim dotarła do Karies wieść o 
męczeństwie młodzieńca serbskiego minęło wiele miesięcy. Logicz-
ne jest więc wyznaczenie daty śmierci Antoniego według kalenda-
rze juliańskiego na dzień 4 (14) lutego 1508 r. Ta data dzienna zo-
stała wstawiona do wierszowanego Prołogu. Zapewne autor żywotu 
świętego wiedział, kiedy nastąpiło męczeństwo mnicha. Żywot św. 
Antoniego mógł być sporządzony zaraz po śmierci na co wskazują 
podane w nim szczegóły jego pobytu na św. Górze Athos i w Saloni-
kach oraz przebieg jego męczeństwa. Biorąc pod uwagę wpisywanie 
chronologicznie żywotów męczenników należy stwierdzić, że owe 
wydarzenie miało miejsce w roku następnych po śmierci Jana z Ser-

1 H. Inalcik, The Rise of the Ottoman Empire, [in:] A. History of the Ottoman Empire to 1730, 
ed.  M. A. Cook, Cambridge University Press 1976, s. 46-47; Н. Тодоров, Балканският град 
XV-XIX век. Соцално-икономическо и демографско развитие, c. 101-102.
2 Ό νεομάρτυς Άντώνιος ό Καρεώτης, s. 41.
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res. Tę datę dzienną czcili mnisi suprascy, wpisując św. Antoniego 
do wykazu świętych na miesiąc luty. Dzień 4 lutego z 1508 r. według 
kalendarza juliańskiego obecnie odpowiada dacie 17 lutego według 
kalendarza gregoriańskiego. Z tego powodu dzień 17 luty został 
przyjęty jako dzień pamięci św. Antoniego w Cerkwi prawosławnej.

SUMMARY
Artykuł omawia życie i męczeństwo świętego Antoniego Supra-

skiego. Skupia się na ukazaniu losów męczennika od jego pobytu w 
monasterze supraskim, przyjęciu przez niego małej schimy, dotarciu 
do Karies, a następnie przybyciu do Salonik gdzie swe życie oddał za 
wiarę prawosławną. Żywot świętego Antoniego został umieszczony 
w Prologu wrześniowo-lutowym z 1496 roku. 

Słowa kluczowe: Święty Antoni Supraski, Supraśl, męczennik, 
Święta Góra Atos.

РЕЗЮМЕ
СВ. АНТОНІЙ СУПРАСЛЬСЬКИЙ Й ТА ЙОГО ВІДНОСИНИ 

ЗІ СВЯТОЮ ГОРОЮ АФОН
У статті розглядаються життя і мучеництво святого Антонія 

Супрасльського. Автор зосереджує у вагу на тому, щоб показати 
долю мученика з моменту його перебування в Супрасльському 
монастирі, прийняття малої схими, поїздки до Кареї, а потім 
прибуття до Салонікк, де він віддав своє життя за православну 
віру. Житіє святого Антонія було поміщено в вересень-лютневий 
пролог 1496 року.

Ключові слова: святий Антоній Супрасльський, Супрасль, 
мученик, свята гора Афон.

SUMMARY
ST. ANTHONY SUPRASAL AND HIS RELATIONSHIP 

WITH THE HOLY MOUNTAIN OF ATHOS
The article discusses the life and martyrdom of Saint Antoni 

Supraski. He focuses on showing the fate of the martyr since his stay 
in the Supraski monastery, his acceptance of a small schima, reaching 
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Karies, and then arriving in Thessaloniki where he gave his life 
for the Orthodox faith. The life of Saint Anthony was placed in the 
September-February Prologue from 1496.

Keywords: Saint Antoni of Suprasl, Suprasl, martyr, Saint Mount 
Athos.
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УДК 094:271.2- 32 (477)

АФОН И ПОДКАРПАТСКАЯ РУСЬ: ДУХОВНЫЕ И 
КУЛЬТУРНЫЕ  СВЯЗИ (КОНЕЦ 20-Х ГГ. ХХ ВЕКА).

 (По документам Государственного архива 
Закарпатской области)   

Михаил Мисюк,
директор Государственного архива Закарпатской области, Ужгород.

Известно, что до утверждения первого Устава Православной 
Церкви на территории Подкарпатской Руси в 1929 году1 
всеми вопросами, связанными с её деятельностью занимался 
Управляющий Карпаторусскими Православными Церквями, 
находившийся в Ужгороде и подчинявшийся Синоду Сербской 
Православной Церкви.  Не случайно именно к нему (а в конце 
20-х гг. ХХ века эту должность занимал епископ Бачки Ириней – 
М.М.) 11 марта 1927 года Президиум Гражданского управления 
Подкарпатской Руси обратился с вопросами, касавшимися 
просьб духовных лиц православного вероисповедания о 
выдаче заграничных паспортов для посещения православных 
монастырей на горе Афон в Греции. В письме Президиума 
Гражданского управления высказывалась также просьба дать 
краткую характеристику системе образования православных 
священников на территории Подкарпатской Руси и Чехо сло-
вацкой республики2. В ответ на просьбы высшего администра-
тивного органа управления нашим краем Управляющий Кар-
паторусскими Православными Церквями епископ Ириней 20 
марта 1927 года направил официальное письмо, где затрагива-
лись вопросы, интересовавшие чиновников в Ужгороде.  (См. До-
кумент № 1). 

1 См. Věstník Ministerstva školství a národní osvěty. Ročník XII. Praha 1930. S. 34 – 62.
2 ГАЗО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 598. Л. 120.
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После всех разъяснений, полученных от епископа Иринея, 
Президиум Гражданского управления Подкарпатской Руси в 
Ужгороде в апреле и июне 1927 года направляет циркуляры 
жупанскому управлению в Мукачеве и полицейской дирекции 
в Ужгороде относительно урегулирования процесса выдачи 
заграничных паспортов лицам, направлявшимся в Грецию и 
Югославию (Королевство Сербов, Словенцев и Хорватов)1.

Итак, приведённые документы Государственного архива 
Закарпатской области дают основание предположить следую щее: 
во-первых, в рассматриваемое нами время чис ленность духовных 
лиц, желавших посетить православные монастыри на Афоне 
было, вероятно, столь значительно, что эта проблема привлекла 
внимание чиновников Гражданского управления Подкарпатской 
Руси в Ужгороде; во-вторых, с первых шагов своей деятельности 
руководство Православной Церкви на территории  Подкарпатской  
Руси большое внимание уделяло как вопросам  религиозного 
воспитания так и создания системы богословских учебных 
заведений в ЧСР для образования православного духовенства.    

ДОКУМЕНТ  №  1   
Письмо Управляющего Карпаторусскими Православными 

Церквями епископа Иринея в адрес Президиума Гражданского 
управления Подкарпатской Руси в Ужгороде с изложением 
условий выдачи заграничных паспортов духовным лицам, 
едущим на Афон и сообщением о состоянии образования 
православного духовенства в ЧСР.  

20 марта 1927 г.
 г. Ужгород

Президиуму Гражданского Правления 
Подкарпатской Руси  в Ужгороде.

В связи с запросом Президиума Гражданского Правления 
čsl. 4511 pres. ai 1927 (11 марта) о Нашем мнении относительно 
выдачи паспортов желающимся отправиться на Афон для 
приготовления к исполнению разных функций в Православной 

1 Там же. Л. 122 – 123.
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Церкви, равно как и на вопрос относительно нынешнего способа 
образования православного духовенства и псаломщиков в ЧСР, 
честь имеем  ответить следующее. 

На Афоне имеются греческие, русские, сербские, болгарские 
и другие православные монастыри, объединённые в некоторого 
рода монашескую республику, и пользующиеся большою 
популярностию у всех православных народов. Поэтому 
желательно было бы не делать препятствий имеющим намерение 
отправиться туда для удовлетворения своих религиозных 
стремлений. Но в виду того, что некоторые стараются добиться 
на Афоне церковных чинов и потом возвратиться домой на 
церковную службу, и так как при предстоящей церковной 
организации на Подкарпатской Руси и вообще в ЧСР это не 
мыслимо без ведома епархиального архиерея, желательно было 
бы выдавать паспорта для  отправления на Афон только на 
основании архиерейского разрешения, в котором будет сказано, 
что проситель без особого на то благословения своего архиерея 
не может быть посвящён ни в какой церковный чин.   

Относительно вопроса об образовании православного духовенства 
и псаломщиков в ЧСР, дело обстоит так, что в данное время в ЧСР 
не имеются никакие духовные учебные заведения. За исключением 
редких случаев получения полного духовного образования в сербских 
духовных семинариях и в сербской Монашеской школе, самая большая 
часть духовенства и псаломщиков осталась без систематического 
богословского образования. 

В выработанном Нами Уставе Карпаторусской Православной 
Епархии Мункачевской предусматривается учреждение духовных 
школ, а также имеем намерение ходатайствовать о принятии 
Карпаторусских воспитанников в сербские духовные школы. В 
данное время мы стараемся обойтись без новых рукоположений 
за исключением монашеского звания.  

 В Ужгороде  20 марта 1927    
Управляющий Карпаторусскими  

Православными Церквами   
Ириней Епископ Бачки     
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ГАЗО (Государственный архив Закарпатской области). Ф. 63. Оп. 1. Д. 598. Л. 121 
– 121 об. Подлинник. Рукопись. Яз. русский.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрен один из аспектов церковной истории 

Закарпатья, которая выражалась в попытке наладить подготовку 
священников кадров. Впервые вводятся в научный оборот документы 
ДАЗО, которые проливают свет на управленческую деятельность 
епеископа Иринея (Чирича) в этом направлении. Отдельно в статье 
и докуменитах речь идет о паломництьво на Святую гору Афон.

Ключевые слова: духовное образование, епископ, право-
славная церковь, сеимнария.

РЕЗЮМЕ
АФОН І ПІДКАРПАТСЬКА РУСЬ: ДУХОВНІ І КУЛЬТУРНІ 

ЗВ’ЯЗКИ (КІНЕЦЬ 20-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ).
(За документами Державного архіву Закарпатської області)

У статті розглянуто один із аспектів церковної історії За-
карпаття, яка виражалася у спробі налагодити підготовку свя-
щеницьких кадрів. Вперше вводяться в науковий обіг докумен-
ти ДАЗО, котрі проливають світло на управлінську діяльність 
єпеископа Іринея (Чирича) у цьому напрямку. Окремо в статті 
та докуменитах ідеться про паломництьво на Святу гору Афон. 

Ключові слова: духовна освіта, єпископ, православна цер-
ква, сеімнарія.  

SUMMARY
ATHOS AND SUBCARPATHIAN RUS: SPIRITUAL AND 

CULTURAL COMMUNICATIONS (LATE 20-IES XX CENTURY). 
(According to the documents of the State Archives of Zakarpattia Oblast)

The article deals with one aspect of Transcarpathian ecclesiastical 
history, which was expressed in an attempt to establish priesthood 
training. For the first time, the DASO documents that shed light on the 
administrative activities of Bishop Irinej (Chirich) in this direction are 
put into scientific circulation. Separately, the articles and documents 
refer to the pilgrimage to Mount Athos.

Keywords: spiritual education, bishop, Orthodox church, 
seminary.
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УДК 27-523. 6(477.87-22 Грушово)(091)  

ПРО ЧАС ВИНИКНЕННЯ ГРУШІВСЬКОГО МОНАСТИРЯ

Іван Міськов,
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри культури та 

соціально-гуманітарних дисциплін Закарпатська академії мис-
тецтв, докторант ДВНЗ «УжНУ», Ужгород. 

Постановка проблеми.  Грушівський монастир у середньо-
віччя був православним духовно-культурним центром комітату 
Мараморош Угорського королівства. Але на сьогоднішній час, 
при великій кількості документальних джерел, переважно ко пій 
та перекладів, переписуванні документів, відсутність їх належно-
го перекладу з латинської на українську, Грушівський монастир 
є невичерпнм джерелом для майбутніх археологічних, докумен-
тально-правових та інших досліджень, особливо питання його 
виникнення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Саме варто б було 
розпочати розгляд з джерельно-документальної основи. Найпер-
ший документ 1391 р., що стосується Грушівського монастиря 
Св.Архістратига Михаїла, зберігається у Державному архіві Закар-
патської області, у фонді 151 Мукачівської греко-католицької єпар-
хії. Цей документ 1391 р. про заснування Грушівського абатства, у 
пізнішій копії датований 1494 р.1. Обширний коментар цього до-
кументу подав у мараморошських дипломах Я.Мігалі. Зокрема нас 
цікавить два моменти: по-перше, що у 1389 р. монастир вже існував, 
а по друге абат (настоятель) мав право освячувати церкву, а також 
мати право чинити суд над священниками, приймати рішення у 
любих спірних церковних питаннях, можемо зробити висновок, що 

1 Державний архів Закарпатської області (далі ДАЗО).- Ф.151. Правление Мукачевской греко-
католической епархии, г. Ужгород. - Оп. 25. - Спр. 18. Декрет короля Венгрии Владислава об 
утверждении абатства в с. Грушево. Копия. Начато 14 мая 1494 г. Окончено 14 мая 1494 г.- Арк.1- 2. 
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абат мав повноваження єпископа1. У історії Карпатських русинів 
М.Лучкай вважав, що Мукачівський монастир (1360 р.) був заснова-
ний першим, оскільки привілей Грушівського монастиря, відомий 
тільки 1391 р.2 Греко-католицький священник В.Гаджега ставив пи-
тання - для кого створений «наш руській монастир грушевскій св. 
Михаила Архангела?»3. Російський вчений Олексій Петров, ведучи 
мову про давню церковнослов’янську грамоту 1404 р.  про карпа-
торуську територію, зауважує, що цей документ румунського похо-
дження має значення для карпатороссів, тому що «сообщает нове 
сведения о грушевском монастыре св.  архангела Михаила, бывшем 
до основанія мукеачевской епархіи центром православной церков-
ной оргазаціи и религіозной жизни восточной, по крайней мере 
части Карпаторуссов»4. У 20-40-х рр. ХХ ст. виходили краєзнавчі 
нариси у різних періодичних виданнях Підкарпатської Русі (Під-
карапаття). Один з таких нарисів, присвячений Грушівському мо-
настирю, який за письмовим документом 1391 р., тобто за грецькою 
грамотою візантійського патріарха Антонія: «…монастир підкоряв-
ся прямо візантійському патріархові, був незалежним від сусідніх 
єпископів, а його ігумен мав право над русинами і волохами, котрі 
жили в Марамороші,  Угочі та Семигороді (Трансільванії – авт.)»5. 

Щодо складання православних монастирів на Закарпатті, 
проф. М.Тиводар у своїх «народознавчих роздумах» стверджував: 
«У 1393 р. Мукачівська домінія перейшла у володіння подільсь-
кого  князя Федірра Корятовича, який правив нею до 1414 р. Він 
привів з собою певне число подільських селян, які були поселені 
в долинах Латориці, Лаборця, Ондави, Цірохи. Частина подолян 

1 Mihaly J. Maramoros diplomak e XIV es XV szazadbol. – Maramoros – Sziget: Mayer és 
Bereg könyvnyomdaja, 1900. – Оld.111. 
2 Сак Ю. «HISTORIA  CARPATO – RUTHENORUM» Михайла Лучкая (1789-1843). 
Продовження другого тому з попереднього номера НЗ МУК//Науковий збірник музею 
української культури у Свиднику №14. – Видало Словацьке педагогічне товариство в 
Братіславі, відділ української літератури у Пряшеві, 1986. – С. 103-104.
3 Гаджега В. Додатки к исторіи Русинов и руських церквей в Марамороше (студії 
історично-архівні) // Науковий збірник т-ва „Просвіта”–Ужгород:Уніо, 1922.– С.17.
4 Петров А. Древнѣйшая церковнославянская грамота 1404 г. о карпаторусской територіи. 
Кѣ основанію Грушевского монастиря св. Архангела михаила вѣ мараморошѣ.- Ужгородѣ: 
типографія «Школьная помощь», 1927. – С.6.
5 Грушівський монастир//Попович Г. Замкові сходи. – Ужгород: Карпати,1997. – С. 14-15.
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була поселена в Березькому і Марамороському комітатах, жупа-
ном яких був Ф.Корятович. В часи Ф.Корятовича розвивається м. 
Мукачево та перебудовується місцева фортеця. Підтримка Ф.Ко-
рятовичем православного руського населення Закарпаття зали-
шила глибокий слід в історії краю. Саме з цього часу йде скла-
дання церковно-монастирських маєтків. Найбільшими серед 
православних монастирів стали Мукачівський (на Чернечій горі), 
Грушівський і Краснобрідський (у Східній Словаччині)»1.

На думку, проф. Н.Рошка, воєвода Драгош був ктитором 
святих поселень у комітаті Мараморош та Молдові. Перші два 
храми були у Бедевлі (церква Св.Миколая) та Грушеві (Марамо-
рош), а два другі у Боурені та Сучаві (Молдовське господарство). 
Перше поселення (відоме з 1336 р.) з ім`ям Драгошештів є Бедо-
газа  (Бедевля) – місце народження воєводи Драгоша. Він збуду-
вав тут храм у І пол. ХІV ст.2. 

У 1999 р. у збірнику «Румунсько-українські відносини: історія та 
сучасність» опублікована стаття румунського дослідника А.Русу «Мо-
настир з Пері (Грушево) (Новий підхід до його історії та археології)3.  
У статті дослідник константує, що православний монастир був дуже 
важливою монастирською інституцією у північно-східній частині се-
редньовічного Угорського королівства. Сам монастир був заснований 
Драгошом з Бедеу, членом Румунської дворянської сім`ї. По зібранню 
документів «Мараморошських» дипломів, дослідник В.Марина виді-
лив всі населені пункти Мараморошського комітату з датуванням кож-
ного та коротким описом. Про село Грушово він повідомив наступні 
дані: «Kerteveles-Грушево. Грамота о владении Тересвы, выданной 
Драгам в 1389 г. уточняет, что территория Тересвы протягивается до 
Грушевского потока (Kurteveles раtаке), до места, где расположен мо-
настырь. К концу XIV века Драги построили здесь монастырь, который 
играл огромную роль в развитии румынской и украинской культур. 
1 Тиводар М.Закарпаття: народознавчі роздуми. – Ужгород: Видавництво «Карпати», 
1995. – С.20-21.
2 Roşka N. Dragoş vodă, ctitor de aşezăminte sfinte//Maramureş vatră  de istorie milenară. – 
Cluj-Napoca: Editura Dragoş vodă , 1997, - P. 125.
3 Rusu A. Mănăstirea  Peri (Hruşevo, Ucraina) (Elemente prelimenare noi privitoare la istoria şi 
arheologia ei) //Relaţii româno – ucrainiene, istorie şi contemporaneitate. – Satu-Mare: Editura 
Muzeului Sătmărean, 1999. – P.169-174. 
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В 1438 г. «роssesio Kerteveles» (Грушево) было закреплено за монаха-
ми указанного монастыря. Его старец протестует в 1415 г. против за-
хвата некоторых земель, принадлежавших монас тырю, «королевски-
ми гостями» из Кымпу-Лунг. В следующие века монастырь успешно 
функционировал. Он был разрушен в начале XVIII века войсками Ра-
коци»1.

Архімандрит Василій Пронін у свої фундаментальній праці, 
написаній 1954 р., проте виданій 2005 р., зазначав: «Грушевский мо-
настырь есть один из самых древних на Закарпатье. Он, несомненно, 
существовал еще в дотатарское время. Во время короля Андрея III 
(1290-1301) мараморошские церкви подчинялись епископу Алба-Ю-
лии (Эрдельского Белграда), или же епископу Милковскому. Когда 
в XIV веке Богдан Вода с частью волохов переселился в Молдавию, то 
оставшиеся верными Людовику Великому пожелали и в церковном 
отношении обособиться от ушедших. Поскольку приверженность 
населения к восточному обряду была очень сильна, то была избрана 
форма непосредственного подчинения Константинополю. В сущ-
ности, это подчинение, за отдаленностью Царьграда, было почти 
номинальным. Вернее, это было подчинение догматическое, об-
ряд же сохранялся по традиции. Видимо из таких соображений 
и возникла Грушевская ставропигия. Грушевский монастырь был 
пост роен недалеко от села Тересвы. Сейчас на том месте находится 
только большой каменный крест. Он был посвящен св. Архистра-
тигу Михаилу, как и большинство церквей в Мукачевской епархии 
в прежнее время. В Марамороше было несколько монастырей»2.

Описуючи село Грушево, дослідник і священник Юрій Жат-
кович, згадує «процвітання» першого монастиря «чина св. Васи-
лія В. на Угорской Руси», подаючи зжату працю «Очерк исторіи 
монастиря Грушевского на Угорской Руси»3.

У 2008 р. вийшла наукова монографія, тоді диякона Олек-
1 Марина В. Первые письменные упоминания о населённых пунктах Марамарошского 
комитата//Carpatica – Карпатика. – Вип.14. – Ужгород, 2002. – С.98.
2 Архимандрит Василий Пронин. История православной церкви на Закарпатье. – Свято-
Николаевский Мукачевский монастырь, 2005. – С. 131.
3 Жаткович Ю. Очерк исторіи монастиря Грушевского на Угорской Руси//Жаткович 
Ю. Праці з історії Угорської Русі/Упорядк. І перед. О.С.Мазурка/Редактор І.Козоріз. – 
Ужгород: мистецька лінія, 2008. – С.232-234.
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сандра Монича «Мараморошська святиня: нариси з історії Гру-
шівського монастиря». Автор висвітлив історію одного з найдав-
ніших православних монастирів України на Закарпатті кінця ХІІ 
- початку ХVІІ ст. Ця перша монографія, яка викликала неаби-
який інтерес у дослідників і читачів, оскільки зібрані джерела та 
література є дуже значним доробком автора та його кропіткої 
праці1.  

І на сьогоднішній час, продовжуються наукові студії з історії 
Грушівського монастиря. Це насамперед публікація ієромонаха 
Пімена «Грушевский Архангело-Михайловский: история и совре-
менность»2 та дослідження доц. Володимира Фенича3, які якісно 
переросли у монографію «Грушевский и Мукачевский монастыр-
ський центры религиозной жизни русинов и валахов северной 
части Венгерского королевства в период до начала Реформации».

Об`єктом нашого дослідження є Грушівський монастир XIV 
ст., а предметом – час його виникнення.

Метою статті є з`ясування, коли саме виник Грушівський 
монастир, або що ж  передувало йому; хто міг його заснувати і з 
якою метою; можливо нам вдасться по документам, іншим мате-
ріальним джерелам та сучасним дослідженням встановити його 
місце знаходження. 

Виклад основного матеріалу. Документи, що стосуються 
Грушівського монастиря, котрий активізує свою діяльність на-
прикінці ХІV ст. у збірнику мароморошських дипломів Я.Міга-
лі не дають чіткої картини, його виникнення. Ймовірно, це був 

1 Монич О., диякон. Мараморошська святиня: нариси з історії Грушівського монастиря/ 
під заг. ред.. Віктора Бедь. – Ужгород: ВАТ «Патент», 2008. – 256 с.
2 Иеромонах Пимен (Мацола). Грушевский Архангело-Михайловский: история и 
современность//Наукові записки Богословсько-історичного науково-дослідного центру 
імені архімандрита Василія (Проніна) (далі БІНДЦ). - № 4. – Ужгород: Всеукраїнське 
державне видавництво «Карпати», 2015. – С.434-438. 
3 Фенич В. Під юрисдикцією Константинопольського патріарха: ставропігійний монастир з 
правами патріаршого екзарха в Грушеві (1391) та його історія до першої спроби інкорпорації 
Мукачівським єпископом (1491)// Наукові записки БІНДЦ). - № 4. – Ужгород: Всеукраїнське 
державне видавництво «Карпати», 2015. – С.556-586. Його ж: Грушевский и Мукачевский 
монастырський центры религиозной жизни русинов и валахов северной части Венгерского 
королевства в период до начала Реформации. -  Ужгород: Изд-во В.Падяка, 2018. - 196 с.   
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1389 р.1. Священник М. Лучкай констатував: «але з вірогідних 
документів випливає, що і грушівський монастир в марамо-
роському комітаті існував уже перед 1391 роком. Бо 6899 р. від 
створення світу, дня 14-го, або 1391 р. константинопольський 
патріарх Микола подарував названому монастиреві привілейні 
грамоти на пергаменті, написані грецькими буквами, закріплені 
його олов`яною звисаючою печаткою, в яких говориться, що во-
єводи Баліча і Драгмештер передали на опіку ними заснований 
монастир св. Михайла архангела, який дістав такі привілеї; щоб 
його ігумен мав право посвятити всі церкви, які існують в його 
володінні, і якщо якийсь архієпископ чи єпископ завітає в наз-
ваний монастир або його володіння, повинен допомогти згада-
ному ігуменові. Перелічуються також володіння вищезгаданого 
монастиря, а саме, Зілагшаг, Медєм алля, Угоча, Берзава, Чіхо, 
Балван, Амазег і в усіх цих названих ігумен Пахомій має пов-
ний авторитет і пошану до всіх священиків, і до всіх інших лю-
дей, що знаходяться в названому монастирі і його володіннях, з 
тою метою, щоб їх наводив на-добрі діла і виховував душевно і 
тілесно, і судив усі справи, що стосуються церкви, у згаданому 
монастирі і володіннях і т. ін. Таким чином, згадка про грушів-
ський монастир і абатство св. Михайла архангела в Марамороші 
зустрічається в 1391 році. Абат був на ім`я Пахомій»2.  Священ-
ник і дослідник В.Гаджега вказує, що грамота, яка була видана 
монастирю константинопольським патріархом Антонієм IV 14 
cерпня 1390 р. 3. При читанні документу 1404 р. за  О.Петровим, 
села Тересва, Крива та Грушево, а також млин на землях м. Дов-
гого Поля на шляху до Соплонцо, де впадає р.Соплонцо у р.Тису, 
поле з лісом і водою належали (підтвердження  дарчої грамоти 
магістра Драга 1391 р.) Грушівському монастирю, місце розташу-
1 Mihaly J. Maramoros diplomak e XIV es XV szazadbol. – Maramoros – Sziget: Mayer és 
Bereg könyvnyomdaja, 1900. – Оld.111.
2 Сак Ю. «HISTORIA  CARPATO – RUTHENORUM» Михайла Лучкая (1789-1843). 
Продовження другого тому з попереднього номера НЗ МУК//Науковий збірник музею 
української культури у Свиднику №14. – Видало Словацьке педагогічне товариство в 
Братіславі, відділ української літератури у Пряшеві, 1986. – С. 103-104.
3 Гаджега В. Додатки к исторіи Русинов и руських церквей в Марамороше (студії 
історично-архівні) // Науковий збірник т-ва „Просвіта”–Ужгород:Уніо, 1922.– С.17.
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вання якого невідоме.  Сам документ був з печатками Димитрія та 
Олександра, синів воєводи Баліци і магістра Драга: «Писано под. 
нашими печатами на столном мѣстѣ Сигетѣ в лѣшо» (1 травня 1404 
р.), які не збереглися1. На сьогодні, нам відома матриця печатки ко-
лишнього марамороського воєводи Богдана – засновника майбут-
нього Молдавського князівства, знайдена у результаті археологічних 
розкопок (1969-1979 рр., 2000-2004 рр.) городища в с. Зелена Липа 
(Хотинського району, Чернівецької обл.), розташоване над правим 
берегом середньої течії Дністра. Діаметр круглої печатки 24 мм, у 
полі якої зображення п`ятипелюсткової троянди з крапкою всере-
дині і навколо печатки легенда латинським маюскулом середини 
ХІV ст.: «+ SGI · BOG[D]ANI · WEWOD»  (печатка Богдана воєводи, 
Іл. 1)2. У краєзнавчому нарисі про Грушівський монастир повідом-
лялося наступне: «монастиря нині б ви не знайшли. Знайдете тільки 
кам’яний хрест на північній околиці села між тінистими дубами і 
смереками. Той хрест і вказує на місце, де стояв монастир. А коли 
монастир засновано, хто його заснував?. Ніхто вам не відповість»3. 

Другою ктиторією на Мараморощині стало поселення  Пері 
(рум.) (Грушово – укр.). Ця місцевість знаходиться у північній 
частині Мараморощини, з правого боку Тиси, у місці зустрічі з 
Тисою і були володінням Драгошештів. Проф. Н.Рошка, вважає 
що, у ХІІІ ст. в Пері (Грушово) існувала пустинь (монастирське 
поселення). Це святе поселення мало спочатку  дерев`яну церкву. 
У І пол. ХІV ст. тут була крипта сім`ї Драгошештів. Потім вирос-
ла монастирська громада, виросли помешкання для монахів і пу-
стинь стала монастирем. Його було освячено на честь св. арханге-
лів Михаїла та Гавриїла4. 
1 Петров А. Древнѣйшая церковнославянская грамота 1404 г. о карпаторусской територіи. 
Кѣ основанію Грушевского монастиря св. Архангела михаила вѣ мараморошѣ.- Ужгородѣ: 
типографія «Школьная помощь», 1927. – С.4.
2 Михалина Л., Однороженко О., Пивоваров С. Печатка воєводи Богдана. Сфрагістичні 
знахідки з городища ХІV ст. в с. Зелена Липа та їх значення для вивчення історії 
формування державної геральдики Московського господарства // Сфрагістичний 
щорічник. – Випуск V. К.: НАН України, Інститут української археографії та джерелознав-
ства ім М.С.Грушевського; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шере-
метьєвих; Видавничий дім «Антиквар», 2015. – С. 138-139.
3 Грушівський монастир//Попович Г. Замкові сходи. – Ужгород: Карпати,1997. – С.17.
4 Roşka N. Dragoş vodă, ctitor de aşezăminte sfinte//Maramureş vatră  de istorie milenară. – 
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У свій час, колишній доцент Ужгородського університету, 
О.Рот стверджував, що у «спецфонді Ужгородського універси-
тету» зберігаються численні грамоти Грушівського монастиря з 
XIV ст. і «…змістом цих грамот є культурні зв’язки Закарпаття із 
середньовічною Чехією». Експертна комісія, створена  при ректо-
рові УжДУ І. Ленарському у 1972 р.,  нічого подібного не виявила1.

У 70-х рр. минулого століття, археологами І.Поповичем, 
С.Пеняком, до яких долучився О.Орос, були частково проведені 
археологічні розкопки Грушівського монастиря. Було виявлено 
фундамент монастирської цвинтарної церкви (внутрішня шири-
на – 5,5 м., а включно з фундаментами 8 м, довжиною із заходу на 
схід біля 10 м.)2. Невідомо, коли саме були проведені ці археоло-
гічні розкопки.

У 1997 (15-20 вересня) та 1998 рр. (16-18 липня) спільний ко-
лектив науковців Ужгородського університету (Україна) та Пові-
тового музею Сату Маре (Румунія) провів археологічні роз копки 
на території сучасного Грушівського монастиря, на руїнах мо-
настирської церкви, а також кладовища. Знайдені архітектур-
ні елементи показали, що церква була збудована в ХVІ- ХVІІ ст., 
археологічне датування співпадає з письмовими джерелами3.

Г.Жаткович у своєму «Очерку…» писав, про те, що невідо-
мо коло було засновано Грушівський монастир, але він існував 
перед першим нападом татар на Угорщину, тому що, по відходу 
татар іноки монастиря жалілися «царю» (королю – авт.) Бейлі ІV 
(12345-1270) про зникнення  монастирських грамот і документів4. 

Відомий румунський дослідник І.-А.Поп констатує: «Из 

Cluj-Napoca: Editura Dragoş vodă , 1997. - P. 125.
1 Чучка П. Початки писемності на Закарпатті: гіпотези, вигадки і факти//Культура 
Українських карпат: традиції та сучасність/ Матеріали міжнародної наукової конференції 
(Ужгород, 1-4 вересня). – Ужгород: МПП «Гражда», 1994. – С.48.
2 Орос М. Грушівський монастир і початки книгодрукування в Європі. – Ужгород: ВАТ 
Видавництво «Закарпаття», 2008. -  С.26. 
3 Rusu A. Mănăstirea  Peri (Hruşevo, Ucraina) (Elemente prelimenare noi privitoare la istoria şi 
arheologia ei) //Relaţii româno – ucrainiene, istorie şi contemporaneitate. – Satu-Mare: Editura 
Muzeului Sătmărean, 1999. – P.171-173.
4 Жаткович Ю. Очерк исторіи монастиря Грушевского на Угорской Руси//Жаткович 
Ю. Праці з історії Угорської Русі/Упорядк. І перед. О.С.Мазурка/Редактор І.Козоріз. – 
Ужгород: мистецька лінія, 2008. – С.232.
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документа, изданного в 1404 г., известно, что румынская семья 
Дрэгошеску построила монастырь на границе населенного пунк-
та, называемого Тарас, и одарила его селом, именуемым Перь 
(Реri) (ныне Грушево, Украина). Поскольку в 1389 г. упомина-
лись только «ручей Груш» (рârâul Реrilor) и по соседству «место, 
называемое монастырем», село Перь должно было быть основа-
но в конце XIV в. на землях, отделенных от соседних сел Тарас и 
Нижняя Апша (Арşа dе Jos). Этот населенный пункт был засе-
лен крепостными-русинами, что, вероятно, объясняет и наиме-
нование claustrum Ruthenoruт, данное монашескому поселению в 
1456 г.»1. І.-А. Поп  уточнюючи монастирський привілей 1391 р. 
посилаючись на дослідження іншого авторитетного румунсько-
го дослідника Раду Попа цитує останнього: «В 1391 г. знатный 
румын Драг, отправившийся с согласия Сигизмунда Люксем-
бурга в осажденный турками Константинополь, просил и полу-
чил у Вселенского патриархата ранг ставропигии для монастыря 
своей семьи в Перь, находившегося в юрисдикции Галицкой 
митрополии. Текст (латинский вариант от 1494 г.) показывает, 
что «воевода Балк и магистр Драг» (эти двое были братьями и 
являлись потомками Драгоша, основателя Молдовы), вместе с 
монахами из монастыря и со «всеми людьми, малыми и боль-
шими» из местностей, подчиненных юрисдикции ставропигии, 
имели право выбирать игумена монастыря, который играл роль 
епископа. Выборы игумена «всеми малыми и большими людь-
ми» кажутся отсылкой к более ранней эпохе, до 1391 г., когда со-
брание марамурешских кнезов под председательством воеводы 
имело и прерогативу организации церковной жизни (Рора R. Ор. 
cit. Р. 208). Власть патриаршей экзархии в Перь простиралась на 
Марамуреш, Сэлаж, Ардуд и Угочу (то есть на те земли, где на-
ходились обширные владения семьи Дрэгошеску и где они осу-
ществляли функцию комитов, а также на Берег и, возможно, на 
север Трансильвании (Рора R. Ор. сit. Р. 234-236). Этот жест Кон-

1 Поп И.-А. Марамуреш в XIV в. Этническое и конфессиональное взаемодействие// Studia 
Slavica et Balcanica Petropolitana = Петербургские славянские и балканские исследования. 
– 2010 №1 (7). Январь-Июнь. – С. 21.
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стантинопольской патриархии от 1391 г. - переговоры с этими 
двумя марамурешскими братьями, создание ставропигии в Перь 
и признание за этими братьями права надзирать за Галицкой 
митрополией – был враждебным актом в отношении Польши и 
Молдовы; назначение патриархией кого-то вроде местоблюсти-
теля Галицкого митрополита под патронажем Балка или Балицэ 
и Драга или Драгоша означало введение в борьбу за Галич факто-
ра, зависящего от Венгерского королевства (эти двое братьев-ма-
рамурешан были магнатами Венгрии), и враждебного как Поль-
ше, так и Молдове. ..»»1.

Проф. М.Тиводар, говорячи про колонізацію Марамороського 
краю, конфлікти між дворянами, довів наступне: «У1334-1336 рр. в 
Хустсько-Солотвинську угловину проникли рухливі скотарі під про-
водом воєводи Богдана. Почалися сутички між осілими землероба-
ми й скотарями-русинами і рухливими скотарями-романцями. У 
центрі опинився воєвода Богдан (Іл. 2), який був тоді жупаном Мара-
мороського комітату. У 1348 чи 1349 Богдана (1342 р. - авт.) було усу-
нено з посади жупана. Ображений Богдан розгромив маєтки Драгів 
і в 1349 р. відійшов з рухливими скотарями до Молдови, почав бо-
ротьбу з воєводою Сасом (Іл.3, Іл.5) і в 1359 р. заснував незалежну від 
Угорщини Молдову (Іл. 4). Маєтки Богдана в Марамороському ко-
мітаті були конфісковані. У 1373 р. сини воєводи Балка Драг та Іван 
силою захопили Буштино, Вонігово, Тереблю, а в 1389 р. вони були 
закріплені за змадяризованим сином Драга, який одержавши титул 
графа, змінив призвіще на Драгфі. Село Тересва належало родині 
бедевлянських Драгів. У 1388 р. вони захопили с.Криве, а у 1391 р. 
подарували  Тересву і Криве Грушівському монастирю. Крім того, 
Драгам з 1387 р. належала Нижня Апша, а з 1389 р. Руське Поле, 
Чумалево, Ганичі, Грушево, Дулово, Новобарово. Балк і Драг були 
найдавнішими покровителями Грушівського монастиря. У 1390 р. 
з їхньою допомогою було засновано Грушівське абатство, а в 1391 
р. константинопольський патріарх Антоній ІV грамотою надав мо-

1 Поп И.-А. Марамуреш в XIV в. Этническое и конфессиональное взаемодействие// Studia 
Slavica et Balcanica Petropolitana = Петербургские славянские и балканские исследования. 
– 2010 №1 (7). Январь-Июнь. – С. 21.
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настирю незалежність від місцевих церковних властей, єпископську 
владу та пра во збирати податки з православних русин і румун»1. 

І насамкінець, у найновіших дослідницьких розвідках, пізні-
ших публікаціях статей та виданих монографій доцента В.Фени-
ча, довідуємось про початки Грушівського монастиря наступне: 
«Як відомо, Грушівський монастир, що знаходився в комітаті Ма-
рамуреш (засн. 1303), був заснований знатною і впливовою во-
лоською (румунською) родиною Сас-Драгошеску. Коли це стало-
ся - складно стверджувати. Традиційно вважається, що це мало 
статися десь до 1364 р. (принаймні не пізніше 1389) під час пану-
вання Саса Мікеле, коли на околиці поселення Тарас (суч. Тере-
сва Тячівського р-ну) він дарував монастирю село, знаним тоді 
Пер (Peri) (суч. Грушево того ж р-ну). Волоське село Пер (Груше-
во) було заселено русинами, що підтверджує і королівська гра-
мота від 1456 p., котра зберігала назву claustrum Ruthenorum, отри-
маним цим поселенням раніше»2. Але у самому документі від 6 
квітня 1456 р. «…claustri Ruthenorum in honorem sancti Michaelis 
constructi…» - «замок Русинів в честі Святого Михаїла збудувано-
го»3 може свідчити про давність даного монастирського поселення.

Висновки та перспективи дослідження. 
У даній статті була зроблена спроба розглянути питання 

про час виникнення Грушівського монастиря. У «Мароморош-
ських дипломах» Я.Мігалі, ми можемо припустити, що монастир 
почав функціонувати не раніше 1389 р., але не пізніше 1391 р., 
а сама монастирська церква ще до 1364 р.  Священник М. Луч-
кай зафіксував згадки про монастир і одночасно абатство 1391 р.  
1 Тиводар М.П. Тячівщина в давнину//Тячівщина. – Ужгород: Карпати, 2012. – С.15.
2 Фенич В. Під юрисдикцією Константинопольського патріарха: ставропігійний монастир 
з правами патріаршого екзарха в Грушеві (1391) та його історія до першої спроби 
інкорпорації Мукачівським єпископом (1491)// БІНДЦ). - № 4. – Ужгород: Всеукраїнське 
державне видавництво «Карпати», 2015. – С.567.; Його ж: Грушевский и Мукачевский 
монастырський центры религиозной жизни русинов и валахов северной части 
Венгерского королевства в период до начала Реформации. -  Ужгород: Изд-во В.Падяка, 
2018. – С. 100-101. Його ж: Греко-католики ужгородської унійної традиції: міфи, реалії, 
стереотипи. Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2019. – С.  51.
3 Mihaly J. Maramoros diplomak e XIV es XV szazadbol. – Maramoros – Sziget: Mayer és 
Bereg könyvnyomdaja, 1900. – Оld. 377.
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Щодо значення абатства – католицького монастиря в документі 
1391 р., то тут можлива помилка, тому що монастир був для пра-
вославних за віросповіданням, русинів і румунів. Священник і до-
слідник В.Гаджега наголошував, що видана грамота монастирю 
константинопольським патріархом Антонієм IV 14 cерпня 1390 
р., вказує і на дату заснування монастиря. О.Петров дешифрую-
чи грамоту (її копію – авт.) 1404 р. , вказував про створення цер-
кви Св.Михаїла на землях Тересви. При чому сам оригінальний 
документ ( був скріплений печатками дворян із сім`ї Драгів, які 
не збереглися. Можемо припустити, що це були печатки такої 
приблизної форми, як у колишнього марамороського воєводи 
Богдана. Сама монастирська церква була вже приблизно в 1364 р.  

Проф. Н.Рошка, вважає що, у ХІІІ ст. в Пері (Грушово) існу-
вала пустинь (монастирське поселення), котре мало спочатку  де-
рев`яну церкву. У І пол. ХІV ст. тут була крипта сім`ї Драгошештів. 
Потім виросла монастирська громада, виросли помешкання для 
монахів і пустинь (місце життя монахів) стала монастирем, який 
було освячено на честь св. архангелів Михаїла та Гавриїла. Проф 
М.Тиводар констатував, що у 1390 р. було засноване Грушівське 
абатство. Дослідник В.Фенич вважає, що заснування монастиря 
могло відбутися приблизно до 1364 р., але не пізніше 1389 р. 

І насамкінець, можна припустити, що після монголо-та-
тарської навали у зв’язку з укріпленням прикордонної території 
майбутнього комітату Мараморош (створений у 1303 р.) Угор-
ського королівства, постійних військових сутичок, тут могли бути 
тимчасові монастирські оборонні поселення русинів.  Проте дане 
питання вимагає подальшого додаткового вивчення. 

РЕЗЮМЕ
У даній статті була зроблена спроба розглянути питання 

про час виникнення Грушівського монастиря. У «Мароморош-
ських дипломах» Я.Мігалі, ми можемо припустити, що монастир 
почав функціонувати не раніше 1389 р., але не пізніше 1391 р., 
а сама монастирська церква ще до 1364 р.  Священник М. Луч-
кай зафіксував згадки про монастир і одночасно абатство 1391 р.  
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Щодо значення абатства – католицького монастиря в документі 
1391 р., то тут можлива помилка, тому що монастир був для пра-
вославних за віросповіданням, русинів і румунів. Священник і до-
слідник В.Гаджега наголошував, що видана грамота монастирю 
константинопольським патріархом Антонієм IV 14 cерпня 1390 
р., вказує і на дату заснування монастиря. О.Петров дешифрую-
чи грамоту (її копію – авт.) 1404 р. , вказував про створення цер-
кви Св.Михаїла на землях Тересви. При чому сам оригінальний 
документ  був скріплений печатками дворян із сім`ї Драгів, які 
не збереглися. Можемо припустити, що це були печатки такої 
приблизної форми, як у колишнього марамороського воєводи 
Богдана. Сама монастирська церква була вже приблизно в 1364 р.  
Проф. Н.Рошка, вважає що, у ХІІІ ст. в Пері (Грушово) існувала 
пустинь (монастирське поселення), котре мало спочатку  дерев`я-
ну церкву. У І пол. ХІV ст. тут була крипта сім`ї Драгошештів. 
Потім виросла монастирська громада, виросли помешкання для 
монахів і пустинь (місце життя монахів) стала монастирем, який 
було освячено на честь св. архангелів Михаїла та Гавриїла. Проф 
М.Тиводар констатував, що у 1390 р. було засноване Грушівське 
абатство. Дослідник В.Фенич вважає, що заснування монастиря 
могло відбутися приблизно до 1364 р., але не пізніше 1389 р. І 
насамкінець, можна припустити, що після монголо-татарської 
навали у зв’язку з укріпленням прикордонної території майбут-
нього комітату Мараморош (створений 1303 р.). Угорського коро-
лівства, постійних військових сутичок, тут могли бути тимчасові 
монастирські оборонні поселення русинів.  Проте дане питання 
вимагає подальшого додаткового вивчення. 

Ключові слова: монастир, монах, церква, священник, до-
слідник, русин, пустинь (монастирське поселення), прикордонна 
територія, комітат, Грушево, Мараморош.

SUMMARY
ABOUT THE TIME OF THE APPEARANCE OF HRUSHEV 

MONASTERY
In this article an attempt was made to consider the time when 
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the Hrushev monastery was founded. In the «Maramorosh Diplo-
mas» by J.Migali, we can assume that the monastery began to func-
tion not earlier than 1389, but not later than 1391, and the monastery 
church itself before 1364. Priest M. Luchkai recorded the mentioning 
of the monastery and at the same time the abbey in 1391 Regarding 
the significance of the abbey - a Catholic monastery in the document 
of 1391, there is a possible mistake here, because the monastery was 
for Orthodox believers, Ruthenians and Romanians. The priest and 
researcher V.Hadzhega emphasized that the certificate of the mon-
astery was published by Patriarch Antony IV of Constantinople on 
August 14, 1390, and indicates the date of the monastery foundation. 
O. Petrov deciphering the diploma of 1404 (its copy - ed.), pointed to 
the creation of St. Michael`s Church on the lands of Teresva. Whereas 
the original document was sealed by the nobles of the Draghi fam-
ily which did not remain. We can assume that these were the seals 
of such approximate shape as that of the former Maramorosh gov-
ernor Bogdan. The monastery church itself already existed in about 
1364. Prof. N.Roshka believes that in the XIII century. There existed a 
pustyn’ (monastery settlement) in Peri (Hrushovo), which originally 
had a wooden church. In the first half of the XIV century there was 
a crypt of the Dragoshtest family. Then the monastery community 
grew, the monastery and pustyn’ dwellings (the place of life of the 
monks) became a monastery, which was consecrated in honour of St. 
Archangels of Michael and Gabriel. Prof. M. Tyvodar stated that the 
Grushevsky Abbey was founded in 1390. Researcher V.Fenych be-
lieves that the foundation of the monastery could have taken place up 
to around 1364, but not later than 1389. Finally, it can be assumed that 
after the Mongol-Tatar invasion and as a consequence fortifying of the 
border area of the future Maramorosh Comitat (established in 1303) 
in the Hungarian kingdom, constant military clashes, there could be 
temporary monastic defense settlements of the Ruthenians. However, 
this issue requires further exploration.

Keywords: monastery, monk, church, priest, researcher, Ruthe-
nian, pustyn’ (monastery settlement), border area, county, Grushevo, 
Maramorosh
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Іл. 1. Печатка воєводи Богдана середини ХІV ст. (Подано за виданням: 
Михалина Л., Однороженко О., Пивоваров С. Печатка воєводи Богдана. Сфра-

гістичні знахідки з городища ХІV ст. в с. Зелена Липа та їх значення для вив-
чення історії формування державної геральдики Московського господарства // 
Сфрагістичний щорічник. – Випуск V. К.: НАН України, Інститут української 
археографії та джерелознавства ім М.С.Грушевського; Інститут спеціальних 

історичних дисциплін Музею Шереметьєвих; 

Видавничий дім «Антиквар», 2015. -  між с.128 і 129).

Іл. 2. Фрагмент генеологічної таблиці марамороського воєводи Богдана 
(Подано за виданням: Ştefan S.Gorovei, Muşatini. Bucureşti, 1976).
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Іл. 3. Герб дворянської родини Са-

сів  (Драгів) (Подано за виданням: 

Znamierowski A. Wielka księga 

heraldyki. – Warszawa: Świat Książki, 

2008. –S.172).

Іл. 4. Румунські землі у XIV-XV cт. (Подано за виданням: История Румынии / И. 

Болован, И-А. Поп (координаторы) и др./ Пер. с рум. – М.: Издательство «Весь 

мир», 2005. - C.185).
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Іл. 5. Генеалогія роду Сасів (Драгів) . (Подано за виданням (C. Tóth N. Szász vajda 

utódainak felemelkedése és bukása. A család vázlatos története 1365-1424 között//A 

Szilágyság és a Wesselényi család (14-17. Század) – Kolozsvár, 2012. - Old. 167).
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УДК 94 (477.87) «19»: 271.2-726.2

ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ІГУМЕНА ФЕОДОСІЯ ГОРВАТА 
В ДОКУМЕНТАХ ТА УСНО-ІСТОРИЧНИХ СВІДЧЕННЯХ

Василь Міщанин,
доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри модерної історії 

України та зарубіжних країн ДВНЗ «УжНУ», Ужгород. 

Ігумен Феодосій 
(в миру Федір Горват) 
народився 18 березня 
1897 р. у с. Нижній 
Синевир Волівського ок-
ру гу (нині с. Синевир 
Міжгірського району). У 
рідному селі закінчив шість 
класів народної школи. 5 
липня 1924 р. архієпископ 
Савватій (Врабец) у Празі 
рукоположив Федора 
Горвата у сан ієромонаха. 
Наступного дня, 6 липня, 
архієпископ видав декрет 
№ 337/24/А, за яким 
ієромонах направлявся на 

пастирську роботу в рідне село – Нижній Синевир. З того часу 
і до самого арешту угорцями у 1942 р. він знаходився в «рядах 
греко-восточных православных священнослужителей». Феодосій 
(Горват) всю свою діяльність присвятив відновленню православ’я.

Феодосій Горват був непересічною особистістю. Саме зав-
дяки його пастирській діяльності в с. Синевир відбувся перехід 
більшості селян від греко-католицької до православної віри. 
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Він підтримував контакти з багатьма священослужителями 
Чехословаччини, Румунії, Росії, Сербії, Афонським монашест вом. 
Побудував (1928 р.) і відбудував (бо дерев’яна згоріла (1933 р.)) 
православну церкву в Синевирі, завдяки його трудам було від-
лито дзвони, які й нині сповіщають селян про наближення 
християнських свят. Наприкінці статті подаємо окремі документи 
з особистого архіву Феодосія Горвата про його спілкування з 
Афоном, окремими земляками в яких відображено релігійну 
ситуацію в Синевирі у 1920-1930-х роках.

Діяльність ієромонаха Феодосія (Горвата) на ниві релігії була 
високо оцінена. Він один з перших священиків на Підкарпатській 
Русі отримав нагороди – набедреник, палицю (патерицю), 
золотий хрест. Його було зведено у сан ігумена.

У миру Ф. Горват не цурався фізичної праці. Вдома 
побудував кузню, займався ковальським ремеслом. Він також 
сплавляв бокори. Кадри як це він робив навіть відзняті у фільмі 
Владислава Ванчури «Марійка-невірниця» (1933 р.). Феодосій 
Горват – перший синевирець, який зумів придбати (у кредит) 
власний автомобіль.

Дослідженням життя і діяльності ігумена Ф. Горвата ми, в 
міру можливостей, займаємося понад два десятиліття. Довгий 
час відомості про діяльність Феодосія Горвата можна було 
отримати тільки зі споминів односельчан. Проте якоїсь чіткої 
картини не вимальовувалось. Одні ідеалізували його, інші 
навпаки, паплюжили. 

На початку 1990-х років нам вдалося віднайти (і зберегти) 
більшу частину особистого архіву ігумена який знаходився у 
занедбаному стані на горищі в колишньому помешканні ігумена 
в с. Синевир Міжгірського району. Студенту-першокурснику 
запропонував взяти на зберігання і опрацювання «давні папери» 
односельчанин Юрій Путрашик. Ці матеріали стали основою для 
написання кількох науково-популярних розвідок про постать о. 
Феодосія надрукованих у обласній і районній пресі. Зокрема, 
історик М. Вегеш та журналіст І. Мокрянин у 1992 р. в обласній 
газеті «Закарпатська правда» опублікували статтю «Драма отця 
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Феодосія»1. На основі виявлених документів написана і стаття 
В. Міщанина у якій досліджується соціально-економічне життя 
села Синевира у 20-30-х рр. ХХ ст.2 

Власне ці статті першими, які підняли постать о. Феодосія із 
небуття. Матеріали особистого архіву Ф. Горвата, на яких ґрунту-
вались ці публікації містять близько 200 переважно машинопис-
них сторінок про релігійне, церковне, громадське життя Синеви-
ра і синевирців 20-30-х рр. ХХ ст.

Постать синевирського священника знайшла своє місце і у 
ґрунтовній роботі Ю. Данильця з історії православ’я на Закар-
патті3, служила предметом окремих доповідей на конференціях 
професорсько-викладацького складу Ужгородського національ-
ного університету4. 

Подальші пошуки виявили ще частину документальних 
матеріалів повязаних із життям Ф. Горвата. Це особиста пе-
реписка, листи до різних інстанцій стосовно будівництва цер-
кви. Тут також міститься церковний статут православної при-
хідської общини Синевира. Значну частину з них складають 
списки односельців, жертвуючих на будівництво православної 
церкви, розрахунки оплати робіт, розписки, переписка про 
закупівлю дзвонів тощо. Нині ці документи знаходяться у ко-
лишнього церківника Синевирської церкви Миколи Тільняка. 
Ми маємо у своєму розпорядженні копії, відскановані на по-
чатку 2000-х рр., документів.

Є й третя частина особистого архіву Феодосія (Горвата). Вона 
зберігається у родича о. Феодосія, нині православного священи-
ка храму Різдва Богородиці с. Угля протоієрея Івана Цімботи. До 
речі, з його ініціативи та благословення єпископа Хустського і 
Виноградівського Марка у храмі Синевира 20 грудня 2011 року 
1 Вегеш М., Мокрянин І. Драма Отця Феодосія // Закарпатська правда. 1992. 6 жовтня.
2 Міщанин В. Синевир очима Феодосія Горвата // Верховина. 1993. 13 квітня.
3 Данилець Ю. Православна церква на Закарпатті у першій половині ХХ ст. Монографія / 
Передмова В.Фенича. Ужгород: Карпати, 2009. 376 с.
4 Село Синевир Міжгірського району у 20-30-х рр. ХХ ст. (за матеріалами священника Феодосія 
Горвата) / Програма 62-ої підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького 
складу. Секція історії України. Ужгород, 2008. С.3 // Архів кафедри історії України ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет». Документи про проведення конференцій. Папка №5.
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було відслужено заочний похорон ігумена Феодосія Горвата за 
участю понад 10-ти священиків Тереблянської долини. Цінні ці 
матеріали тим, що у них знаходимо відомості про життя ігумена 
кінця 1930-х – початку 1940-х рр., зокрема і останній документ на-
писаний власноручно Ф. Горватом із табору Кішварча дато ваний 
29 вересня 1943 року.

Іншим напрямком нашої пошукової роботи з досліження 
життя і діяльності отця Феодосія залишаються усно-істо-
ричні свідчення земляків. Окремі розвідки про цю постать 
зроб лено місцевими журналістами1, та краєзнавцями2. Дос-
ліджу ючи історію сусіднього із Синевиром села Колочави  
Станіслав Аржевітін неодноразово посилається на документи, 
які у певній мірі пов’язані із життям та діяльністю Ф.Горвата. 

Про Феодосія Горвата помішено інформацію у таких солідних 
виданнях виданнях як «Сповідники та Подвижники Православної 
Церкви на Закарпатті в ХХ ст.» (2011 р.)3, «Верховина. Волівши-
на – Міжгірщина. Історико-культурологічні нариси» (2017 р.)4.

В 2010 р. нами, разом з Ю. Данильцем, було проведено 
опитування мешканців Синевира про життя і діяльність Ф. Горвата. 
Респонденти Горват (Ковбиця) Анна Петрівна 1933 р.н., Рущак 
(Фетько) Марія Миколаївна 1921 р.н., Столець Гаврило Васильович 
1928 р.н., Фетько (Рущак) Василина Степанівна 1925 р.н. розповіли 
про життя о. Феодосія Горвата, релігійну і церковну ситуацію в 
Синевирі в 1920-1940-х рр.. Також ми побували у помешканні де 
проживав священик, зробили фотографії, побесідували з власником 
будинку в якому жив ієромонах Юрієм Путрашиком (1937 р.н.).

У серпні 2018 р. студенти-історики, які проходили етно-
гра фічну практику також зробили опитування старожилів 
Синевира про постать Феодосія Горвата. Для цього нами було 
1 Нірода О. Загадкове зникнення священика // Верховина. 2009. 8 серпня. 
2 Аржевітін С.М. Релігія: Історія верховинського села Колочава / Передм. М. Болдижара, 
Ю.Сливка, В.Малета. Київ: Майстерня книги; Чернівці: Видавничий дім «Букрек»; Укр. 
Письменник, 2007. Т.2. 832 с.: іл.
3 Міщанин В., Данилець Ю. Ігумен Феодосій (Горват) (13.03.1897 – ??.1944) // Сповідники 
та подвижники Православної Церкви на Закарпатті в ХХ ст. Мукачево, 2011. С. 148-158.
4 Данилець Ю., Міщанин В. Горват Федір (Ігумен Феодосій) // Верховина. Волівщина-
Міжгірщина. Історико-культурологічні нариси. Ужгород: ТІМРАNІ, 2017. С. 333-334.



Н
А

У
К

О
В

І 
ЗА

П
И

С
К

И
 Б

ІН
Д

Ц
 №

6,
 2

01
9

340

складено спеціальний питальник, який містив дев’ять основних 
питань. Так, студентка Ангеліна Дебель опитала: Бумбар (По-
пович) Ольгу Степанівну (1932 р.н.) уроженку с. Синевир, яка з 
1952 р. проживає в с. Негровець, синевирцем Суботу Миколу Іва-
новича (1933 р.н.), Дебель Юрія Михайловича (1930 р.н.), Вовка-
нець (Микулін) Василину Іванівну, (1930 р.н.),  Субота Василину 
Василівну (1932 р.н.), Шегду (Кут) Марію Василівну (1946 р.н.).

Ангеліна Нірода записала інтерв’ю з синевирським свяще-
ником Михайлом Паканичем (1975 р.н.), уроженцями села – Ан-
ною Гречин (1933 р.н.), Ганною Іванівною Цімбота (1927 р.н.), Ми-
колою Субота (1928 р.н.). 

Протоієрей Михаїл Паканич (1975 р.н.), мешканці синевира Су-
бота Микола Іванович (1940 р.н.), Тільняк Ганна Іванівна (1967 р.н.), 
Худа Ганна Василівна (1938 р.н.) стали респондентами у Олексан-
дри Федорнак. Нині у нашому розпорядженні наявні ці матеріали.

Дискусійним є питання про перебування Ф. Горвата на Афо-
ні. Старожили кажуть, що він там був висвячений. У його по-
мешканні знаходимо окремі фотографії Афонських монастирів. 
Виявлені нещодавно Ю. Данильцем документи празьких архівів 
підтверджують версію про перебування Ф. Горвата на Афоні. 

У виявленому нами архіві зберігся невеличкий рукописний 
альбом під назвою «Протокол». Ф. Горват у ньому фіксував усю 
свою переписку. Дивно, чому цей журнал не було вилучено угор-
ськими жандармами при арешті священика. В ньому зафіксовані 
порядковий номер від кого отримані і кому відправлені листи, 
інколи кількома словами вказано резюме листа, дата відправлен-
ня/отримання, відмітка чи че заказний чи звичайний лист, через 
кого відбувалося відправлення (приватну особу, пошту, банк), ви-
хідні дані листів. В цьому журналі зафіксована кореспонденція за 
1926-1933 роки.

Так,  у документі за 1925 р. зафіксовано 64 відправлений і 71 
отриманий листи; у 1926 р. відповідно 74 і 99; 1927 р. – 73 і 94; 1928 
р. – 116 і 126; 1929 р. – 68 і 76; 1930 р. – 54 і 37; 1931 р. – 9 і 7; 1932 р. – 
6 і 0; 1933 р. – 5 і 2. Причини таких диспропорцій при листуванні 
нами поки не встановлено. 
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У записах отриманої і відправленої кореспонденції часто 
зустрічаємо позначки «Св. Гора», «Св. Гора Афон», «Греція Св. 
Гора». Якщо аналізувати переписку Ф. Горвата з Афоном, то най-
активніша переписка з Афоном велася у перші роки становлення 
православної церкви у Синевирі. Згідно записів у «Протоколах» 
у 1925 р. Феодосієм Горватом було написано 19 листів на Афон 
і отримано звідти 22 листи. У 1926 р. відповідно 11 і 19; 1927 р. 
– 7 і 3; 1928 р. – 10 і 14; 1929 р. – 6 і 4; 1930 р. 4 і 4; 1931 р. – по 
одному. Із 1932 р. переписка з Афоном у цьому журналі не за-
фіксована. Проте це не означає, що її не існувало. В архіві збе-
реглося кілька листів Ф. Горвата на Афон. Лист до архімандрита 
Мисаїла, датований квітнем 1933 р. ми публікуємо в додатках.

Листування велося з духовником руського Свято-Пантелей-
монівського монастиря архімандритом Кіріком (Максимовим), 
архімандритом Мисаїлом (Сопегіним), монахом Мефодієм (Свя-
то-Пантелеймонівський монастир), іеросхимонахом О. Лотом, 
монахом Лукіаном (Хрестовоздвиженський скит, архімандритом 
Митрофаном, схімонахом Гавриїлом (Свято-Андріївський скит), 
ієромонахом Іларіоном (Чумаковим) келія Святого Георгія,  афон-
ською братією – монахами Леонідом, Феофаном, ієромонахом Іос-
ифом («бібліотекар» – так в документі – В.М.).

Найбільше переписка велася з архімандритом Кіріком «отно-
сительно книг», «относительно облачения», «о посл. 2 кн.», «отвітъ о 
полученіи», «письмо о 2 книгах», «письмо о полученіи книг», «отн. книг 
Св. Седмица», «письмо о получении 1 доляра и 3 фотографіи» тощо.

Із 1928 р. велась активна переписка з архімандритом Митро-
фаном. Тематика, відповідно до записів, та ж: «о получении пла-
щаницы», «письмо и 2 доляры», «отвітъ о полученіи 2 доляру», 
«письмо о посл. Ризъ», «1.700 Кч. 50 дол. за Ризы», «письмо о по-
лученіи Ризъ», «цѣна о книгах», «рахунок за книги» і т.ін.

Як бачимо з «Протоколів», Феодосій Горват підтримував 
тісні відносини з Афоном у середині 1920-х років. Листування 
стосувалося в основнолму прохань прислати йому богослужеб-
ні книги, церковне облачення та іншої церковної продукції, уз-
годження вартості товарів, пересилання грошей тощо.  
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Трагічно склалася доля ієромонаха Феодосія (Горвата). В 
часи угорської окупації краю, на Пасху 1942 р. він був заарешто-
ваний. Угорські власті приписували йому зв’язок з радянськими 
розвідниками. Також при обшуку у нього було знайдено радіо, 
слухати яке суворо заборонялося. Спочатку Феодосій Горват 
був відправлений до Волового (Міжгір’я), потім перевезений до 
Мукачева. Пізніше перебував у перевалочному таборі Кішварча 
(Угорщина). Звідси маємо лист Феодосія Горвата до односельця 
Андрія Томашá датований 29 вересня 1943 р. з надією на швидке 
повернення додому.

Але не судилося. Ієромонаха було перевезено до концтабору 
м. Нойштреліц. Тут він і був розстріляний нацистами ймовірно у 
серпні 1944 р. Про це нам розповів Юрій Бугина, який у вересні 1944 
р. сам потрапив до цього табору і йому полонені розповіли про 
смерть монаха. Точну дату смерті Ф. Горвата поки не встановлено. 

Цю версію підтверджують також спогади жителя Синевир-
ської Поляни Степана Васильовича Красняника 1923 р.н., записа-
ні Михайлом Бембило 30 квітня 1985 року. С. Красняник розпові-
дав, що за угорського режиму 1 місяць провів у в’язниці селища 
Волового, за те, що продав 1 віко (міра – В. М.) картоплі за 30 пен-
гів, тоді як ціна за нього становила 25 пенгів. До нього в одиночну 
камеру «підселили політичного в’язня (за зв’язок з партизанами) 
Івана Юртина з Репинного». Через певний час його вночі забра-
ли угорці разом з німцями. По завершенні другої світової війни 
С. Красняник та І. Юртин зустрілись у м. Жиліна (Словаччина). 
І. Юртин був у американській формі. Він розповів, що нацисти 
кинули його у конентраційний табір. Перед наступом американ-
ських військ нацисти розстрілювали в’язнів прямо перед вири-
тим ровом. І. Юртину повезло, він впав завчасно і навіть не був 
поранений. Йому вдалося вибратися з-під мертвих тіл. А після 
вступив добровольцем у американську армію. За словами І. Юр-
тина саме тоді було розстріляно «синевирського православного 
попа». 

Таким чином постать Феодосія Горвата, одного з активних 
діячів православного руху на Закарпатті й понині викликає чима-
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лий інтерес у дослідників, читаців, мешкенців с. Синевир. Проте 
ще чимало фактів біографії іеромонаха залишається не розкри-
тими. Сподіваємось, що наше нинішнє дослідження проллє світ-
ло на окремі епізоди життя Ф. Горвата. Відрадно, що односельці 
не забули про ієромонаха. У 2012 р. на Свято-Успенська Право-
славна Церква с. Синевир Феодосію Горвату встановлено пам’ят-
ну дошку.

ДОКУМЕНТИ ОСОБИСТОГО АРХІВУ ФЕОДОСІЯ ГОРВАТА

Стиль і мову оригіналу збережено.

41/ Дня 10.4.8

Дорогій мой Братъ въ Хрестѣ Іоанъ Шмигале.
Настоящмъ писмомъ увідомляю васъ что писмо ваше отъ 

дня, 3-16, марта сего года я доставъ якъ разъ у великоднѣ сятка, 
первый разъ дуже красно вамъ дякую за вашу любовъ и честь до 
мене и до всѣхъ насъ и дуже васъ благодарю за ваші добрі дорогіи 
для мене и утѣшителнѣ слова.

Ваше писмо принесло минѣ велику радость съ начала 
но прочитавши шоры вашого писма я дуже засмутився, а 
именно съ того когда я вычатавъ что ваше милое здоровля дуже 
поврежденное, я вамъ соболѣзную и состражду.

Когда я предъ Престоломъ всемогущаго Бога возношу 
безкровную жертву о всѣхъ людехъ тогда въ моихъ словахь о 
недугуючихъ и страждущихъ привожу себѣ въ память васъ и ваше 
здравіе, молю всемилостиваго Бога чтобы Онъ устроилъ ваше 
миле здравіе въ прежнемъ состояніи, и чтобы Цариця Небесная 
васъ схранила покровомь своея благости невредима въ семь 
житейскомъ пути. Якъ на мори утопающему ниоткуда помощи 
имущему много утѣхы есть отъ добраго слова, такуюто утѣху 
принесло намъ вашое слово и надѣюся что не голое слово утѣхи 
по съ словомъ и руку помощи прострете къ намъ…

Посылаю вамъ туй на фотграфѣ снятыи нашѣ 4. звоны ко-
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горіи мы по милости. Божіей приобріли себі въ сіє тяжкое и 
смутное для насъ время, мы принужденны послѣднюю нашу на 
сіе приложити и послѣдний кусокъ хлыба от рота отняти, ибо 
наші братя каины туй межи нами жиющіи тоты которымъ вы 
пригадовали въ моемъ писмъ, не давали у наші звоны нашимъ 
помершимъ братямъ и на последней дороге задзвонити, того 
ради Василь Григорускій первый бывъ тотъ котрий сказавъ люде 
мы себі купімъ такіи звоны обы еще и они плакали коли услышать 
голосъ нашить звоновъ и Слава БОГУ., исполнилося такъ, ибо ние 
того сердца обы оно не сдроглося коли учуетъ cecѣ звоны. Правда 
что тяжко ихъ выпдачуеме, но Богъ помагатъ.

Пишу вамъ и то что сего году у Филиповку предъ рождествомъ 
скончався отъ сего живота Кутъ Федоръ, великий бывъ намъ 
противникъ, и предъ смертію на 7. месяцей съ ума сошелъ Богъ 
му судія, а предъ великого поста скончался Горвать Иванъ бывшій 
бировъ, тоже великій нашъ противитель, но сего сынъ и донъкы съ 
нами суть православныи и они много терпѣли при жизни своего 
отца немогли ему противитися.

Пищу вамъ что мы Церковь изрубили и побили но еще 
небосклону у ней нѣтъ, ибо скудость за грошѣ. Церьковъ долготой 
съ олтаремъ 23. митры, широтою на крылосахъ 17. митровъ ибо 
есть крестобразна Виззантійскій стиль, на корабли широта 9. м. вы-
сотою до стрѣхы 5. митровъ сердный куполь высотою 12, митровъ 
колоколня /турня/ высотою до креста 19. митровъ. Коштує насъ 
теперь окремъ нашеѣ работы 65.000. коронъ ческыхъ, а тота стара 
унійско-католицка церковъ облупалася и обпавъ съ ней малтеръ, 
и теперь потребуеть репераціи въ суммі 70.000. кор. ческіхъ.

Пишу вамь брате Іоане что дуже тяжко и трудно я туй пребываю 
и уже давно я бы бывъ пойшовъ гетъ лишь тото мене май дуже 
придержуе чтобы не роспалося сисе дѣло православія, я туй теперь 
жию на своихъ собственныхъ издержкахъ и нитко мене не подпоруе 
ни физично ни матеріално, нитко мнѣ не дасть ани одной коруны 
дани, жию у хыжи у брата у углянцѣ, мой няньо помер коли я бывъ у 
Іерусалимѣ, мама еще жыетъ и есме всѣ у воросѣ съ братом…

Вамъ известно якъ наші люди усердно до будовли бралися 



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

345

тогда коли вы проводили будовлею у насъ и тогда еще май 
бировали и май охоту мали, а теперь и охоту стратили и посл 
Вамъ известно якъ наші люди усердно до будовли бралися тогда 
коли вы проводили будовлею у насъ и тогда еще май бировали и 
май охоту мали, а теперь и охоту стратили и посл войны тяжкый 
животъ настевъ, заробку ние много границь наробили и не 
позводяютъ за границю йти кусокъ хлѣба заглядати и подумай въ 
сякомъ состояніи человѣкъ будетли думати о будовли, тото еще 
Слава Богу что и сякъ дѣло идетъ, и сисе мене придержує туй, 
и хотя такій тяжкій часъ то оно якось по милости Божей идетъ 
не дуже плохо, мы якъ вамъ пишу сбудовали Церковь стоимости 
65.000. кч, а звоны 62.000.кч. всего у воросѣ 127.000. коронъ и мы 
лише 30.000. коронъ должны и хотя такъ скупо за гроши но уже 
до файнѣ грошѣ исме выдали. Подумайте Брате чесний что всѣ 
утвари и облаченія и кннгы и сосуды церковныи пропали отъ 
насъ ничего намъ не дали и мы якбисме обгоріли все мусиме 
себы ладити.

Пишу вамъ брате честный что еслибы вы теперь были 
туй то вы не моглибы ся изчудовати якъ туй свѣтъ иде тотъ что 
бывало ходивъ коло хыжъ за окрушиновъ тотъ нинѣ гойкатъ что 
церковь моя и земля церковна и все имущество, такі якъ Якымъ 
Сенѣ печеноѣ, Митерь Игнатю, Драчь Иванъ, Нѣмый Буковскій, 
итакъ дале… А съ ними Шпѣлька Петро, Федоръ Чортикъ, 
Антось /Герасимъ/ Шикора, Василь Кошутъ, Гриць Лелю, Василя 
Маркового /Дыбльовы / сыны, Быбыничѣ, Штефанцьовы /Котовы/ 
сыны, и такъ процій. Что вы говорили коли исте туй были каждое 
слово исполняется...

Еще и много разъ кланяюся вамъ и поздоровляю васъ не 
токмо я самый но и всѣ люди жителѣ нашего села ибо всѣ мы 
мали велику утѣху отъ вашего писма, за что складуене вамъ грячу 
подяку и благодарность. Желали бы мы май радостное писмо отъ 
васъ достати въ которомъ бы мы читали что ваше здороля есть 
въ первомъ невредимомъ состояніи, коли получите сисе наше 
писмо просиме васъ коли будете мощи дайте намъ отвітъ на него.

Новостей у насъ ние някоѣ, ярмо наше въ которое насъ 
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впрягли мадяре съ шиѣ намъ не сходить, только что не мадярскій 
батугъ ай чешскій насъ бйе, и не по мадярски ай по чески кри-
чать, ине кличуть насъ бідош дісно ай кажуть смердьонцы бакны, 
чого обі слова єднаку честь удають, и теперь не идуть забирати 
отъ насъ гунѣ, ибо ние нихь: ай хоттде на дорогі екзекуторъ съ 
жеба всьо заберетъ самъ.

Наробилося у насъ въ Карпатахъ 30. партій и наші братя ка-
ины чехославяне сему радуются коли видятъ нашъ народъ бл-
кающійся якъ дикіи птахы, а если кто изь, насъ извѣстить о семь 
чужимъ народамъ, скорый дадутъ отвѣітъ то есть народъ глоупі, 
несполегливі, несгкоупен конат слоужбі, и прочі безумніи глаголы 
такі які при мадярехъ не слободло было ни простому ни урядни-
ку говорити: нині все ето возможно бо ми сме чеси, /чехи/ пепіки.

Діти вашѣ туй добре живутъ, они васъ поздоровляютъ иони 
вамъ о своємъ поведеніи подробно напишуть може еще май ско-
ро достанете отъ нихъ писмо якъ сисе отъ мене.

Много разъ кланяюся вамъ отъ имени всѣхъ селянъ Воскрес-
шій Христосъ Спаситель нашъ да наполнитъ душу вашу и сердце 
ваше той радости якою наполнилъ св: Апостоловъ когда явлся 
имъ воскресшій изъ гроба.

Божіе Благословеніе да почіетъ на главі вашей
МИРЪ ВАМЪ
И ЛЮБОВЪ.

Васъ любящій вашъ братъ въ Христѣ.

41/ Дня 10.4.8

Дорогій мой Братъ въ Хрестѣ Іоанъ Шмигале.
Настоящмъ писмомъ увідомляю васъ что писмо ваше отъ 

дня, 3-16, марта сего года я доставъ якъ разъ у великоднѣ сятка, 
первуй разъ дуже красно вамъ дякую за вашу любовъ и честь до 
мене и до всѣхъ насъ и дуже васъ благодарю за ваші добрі дорогіи 
для мене и утѣшителнѣ слова.

Ваше писмо принесло минѣ велику радость съ начала но 
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прочитавши шоры вашого писма я дуже засмутився, а именно съ 
того когда я вычатавъ что ваше милое здоровля дуже поврежден-
ное, я вамъ соболѣзную и состражду.

Когда я предъ Престоломъ всемогущаго Бога возношу без-
кровную жертву о всѣхъ людехъ тогда въ моихъ словахь о неду-
гуючихъ и страждущихъ привожу себѣ въ память васъ и ваше 
здравіе, молю всемилостиваго Бога чтобы Онъ устроилъ ваше 
миле здравіе въ прежнемъ состояніи, и чтобы Цариця Небес-
ная васъ схранила покровомь своея благости невредима въ семь 
житейскомъ пути. Якъ на мори утопающему ниоткуда помощи 
имущему много утѣхы есть отъ добраго слова, такуюто утѣху 
принесло намъ вашое слово и надѣюся что не голое слово утѣхи 
по съ словомъ и руку помощи прострете къ намъ…

Посылаю вамъ туй на фотграфѣ снятыи нашѣ 4. звоны ко-
горіи мы по милости. Божіей приобріли себі въ сіє тяжкое и 
смутное для насъ время, мы принужденны послѣднюю нашу на 
сіе приложити и послѣдний кусокъ хлыба от рота отняти, ибо 
наші братя каины туй межи нами жиющіи тоты которымъ вы 
пригадовали въ моемъ писмъ, не давали у наші звоны нашимъ 
помершимъ братямъ и на последней дороге задзвонити, того 
ради Василь Григорускій первый бывъ тотъ котрий сказавъ люде 
мы себі купімъ такіи звоны обы еще и они плакали коли услы-
шать голосъ нашить звоновъ и Слава БОГУ., исполнилося такъ, 
ибо ние того сердца обы оно не сдроглося коли учуетъ cecѣ зво-
ны. Правда что тяжко ихъ выпдачуеме, но Богъ помагатъ.

Пишу вамъ и то что сего году у Филиповку предъ рожде-
ствомъ скончався отъ сего живота Кутъ Федоръ, великий бывъ 
намъ противникъ, и предъ смертію на 7. месяцей съ ума со-
шелъ Богъ му судія, а предъ великого поста скончался Горвать 
Иванъ бывшій бировъ, тоже великій нашъ противитель, но 
сего сынъ и донъкы съ нами суть православныи и они мно-
го терпѣли при жизни своего отца немогли ему противитися.

Пищу вамъ что мы Церковь изрубили и побили но еще небо-
склону у ней нѣтъ, ибо скудость за грошѣ. Церьковъ долготой съ 
олтаремъ 23. митры, широтою на крылосахъ 17. митровъ ибо есть 
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крестобразна Виззантійскій стиль, на корабли широта 9. м. высо-
тою до стрѣхы 5. митровъ сердный куполь высотою 12, митровъ 
колоколня /турня/ высотою до креста 19. митровъ. Коштує насъ 
теперь окремъ нашеѣ работы 65.000. коронъ ческыхъ, а тота стара 
унійско-катодицка церковъ облупалася и обпавъ съ ней малтеръ, 
и теперь потребуешь репераціи въ суммі 70.000. кор. ческіхъ.

Пишу вамь брате Іоане что дуже тяжко и трудно я туй пре-
бываю и уже давно я бы бывъ пойшовъ гетъ лишь тото мене май 
дуже придержуе чтобы не роспалося сисе дѣло православія, я туй 
теперь жию на своихъ собственныхъ издержкахъ и нитко мене 
не подпоруе ни физично ни матеріално, нитко мнѣ не дасть ани 
одной коруны дани, жию у хыжи у брата у углянцѣ, мой няньо 
помер коли я бывъ у Іерусалимѣ, мама еще жыетъ и есме всѣ у 
воросѣ съ братом…

Вамъ известно якъ наші люди усердно до будовли бралися 
тогда коли вы проводили будовлею у насъ и тогда еще май би-
ровали и май охоту мали, а теперь и охоту стратили и посл Вамъ 
известно якъ наші люди усердно до будовли бралися тогда коли 
вы проводили будовлею у насъ и тогда еще май бировали и май 
охоту мали, а теперь и охоту стратили и посл войны тяжкый жи-
вотъ настевъ, заробку ние много границь наробили и не позводя-
ютъ за границю йти кусокъ хлѣба заглядати и подумай въ сякомъ 
состояніи человѣкъ будетли думати о будовли, тото еще Слава 
Богу что и сякъ дѣло идетъ, и сисе мене придержує туй, и хотя 
такій тяжкій часъ то оно якось по милости Божей идетъ не дуже 
плохо, мы якъ вамъ пишу сбудовали Церковь стоимости 65.000. 
кч, а звоны 62.000.кч. всего у воросѣ 127.000. коронъ и мы лише 
30.000. коронъ должны и хотя такъ скупо за гроши но уже до фай-
нѣ грошѣ исме выдали. Подумайте Брате чесний что всѣ утвари и 
облаченія и кннгы и сосуды церковныи пропали отъ насъ ничего 
намъ не дали и мы якбисме обгоріли все мусиме себы ладити.

Пишу вамъ брате честный что еслибы вы теперь были туй то 
вы не моглибы ся изчудовати якъ туй свѣтъ иде тотъ что бывало 
ходивъ коло хыжъ за окрушиновъ тотъ нинѣ гойкатъ что церковь 
моя и земля церковна и все имущество, такі якъ Якымъ Сенѣ пе-
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ченоѣ, Митерь Игнатю, Драчь Иванъ, Нѣмый Буковскій, итакъ 
дале… А съ ними Шпѣлька Петро, Федоръ Чортикъ, Антось /Ге-
расимъ/ Шикора, Василь Кошутъ, Гриць Лелю, Василя Марково-
го /Дыбльовы / сыны, Быбыничѣ, Штефанцьовы /Котовы/ сыны, и 
такъ процій. Что вы говорили коли исте туй были каждое слово 
исполняется...

Еще и много разъ кланяюся вамъ и поздоровляю васъ не ток-
мо я самый но и всѣ люди жителѣ нашего села ибо всѣ мы мали 
велику утѣху отъ вашего писма, за что складуене вамъ грячу по-
дяку и благодарность. Желали бы мы май радостное писмо отъ 
васъ достати въ которомъ бы мы читали что ваше здороля есть 
въ первомъ невредимомъ состояніи, коли получите сисе наше 
писмо просиме васъ коли будете мощи дайте намъ отвітъ на него.

Новостей у насъ ние някоѣ, ярмо наше въ которое насъ 
впрягли мадяре съ шиѣ намъ не сходить, только что не мадярскій 
батугъ ай чешскій насъ бйе, и не по мадярски ай по чески кри-
чать, ине кличуть насъ бідош дісно ай кажуть смердьонцы бакны, 
чого обі слова єднаку честь удають, и теперь не идуть забирати 
отъ насъ гунѣ, ибо ние нихь: ай хоттде на дорогі екзекуторъ съ 
жеба всьо заберетъ самъ. 

Наробилося у насъ въ Карпатахъ 30. партій и наші братя ка-
ины чехославяне сему радуются коли видятъ нашъ народъ бл-
кающійся якъ дикіи птахы, а если кто изь, насъ извѣстить о семь 
чужимъ народамъ, скорый дадутъ отвѣітъ то есть народъ глоупі, 
несполегливі, несгкоупен конат слоужбі, и прочі безумніи глаголы 
такі які при мадярехъ не слободло было ни простому ни урядни-
ку говорити: нині все ето возможно бо ми сме чеси, /чехи/ пепіки.

Діти вашѣ туй добре живутъ, они васъ поздоровляютъ иони 
вамъ о своємъ поведеніи подробно напишуть може еще май ско-
ро достанете отъ нихъ писмо якъ сисе отъ мене.

Много разъ кланяюся вамъ отъ имени всѣхъ селянъ Воскрес-
шій Христосъ Спаситель нашъ да наполнитъ душу вашу и сердце 
ваше той радости якою наполнилъ св: Апостоловъ когда явлся 
имъ воскресшій изъ гроба.

Божіе Благословеніе да почіетъ на главі вашей
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МИРЪ ВАМЪ
И ЛЮБОВЪ.

Васъ любящій вашъ братъ въ Христѣ.

Дня 10/23,   Фебруарія 1935.

ЕГО ВЫСОКОПРЕПОДОБІЮ
ОТЦУ АРХИМАНДРИТУ МИТРОФАНУ,

Настоятелю Русскаго Скита Святаго Апостола Андрея,
Святая Гора АФОНЪ

/Въ Грецѣи/
ХРИСТОСЪ ПОСРЕДѢ НАСЪ:

Всечеснѣйшій и вседостойнѣйшій отецъ Архимандритъ 
Благословите.

Несмѣю писати до Васѣ частѣйше того ради что всякое мое 
писмо наполнено есть жебрачихъ просьбъ, но простите что я по-
добно деревенскимъ жебракомъ постоянно лѣзу предъ Вами и 
стужаю Вамъ желая получить кое утѣшеніе печали моей, въ якой 
я несучи крестъ мой утомленный ово тягостію креста овоже злы-
ми нападеніями съ стороны сострадающихъ въ недоуменіи сый 
волей неволей впадаю подъ тѣнь Вашего милосердія озноенъ от-
дохующе получаю утѣху моимъ стараніямъ.

Знаю что нынешняго тяжелаго время хватитъ всякому че-
ловѣку своего страданія и въ томъ числѣ Ваша особа довольно 
обремененна своей и ближняго тягостію и безъ того чтобы мои 
тягости не дополняли Вамъ мѣру терпѣнѣй, страждете довольно: 
но яко умѣлый страдалецъ и искусный воинъ, своими опытными 
и благоплодными наставленіями сможете облегчити тягарь мой 
якій я пред Вами съ надеждой открываю.

Предъ сего просилъ я отъ Васъ и получилъ просимыи кни-
ги что еще и до нынѣ не уплатилъ Вамъ, но всетаки надѣюсь 
уплатить если Богъ поможетъ, хоть и познѣйше: еще осмѣли-
ваюсь просити Васъ дорогой Отецъ, пошлите ми /если можете/ 
Тріодіонъ постный, и цвѣтный, и полный Октоихъ, ежели не 
можно то послите ради Бога хотя Тріодъ постную, чтобы мож-
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но было въ постѣ служить Литургіи Преждеосященныхъ Даровъ, 
ради говѣющихъ, прилагаю при семъ писмѣ І, Американскій до-
ларъ чтобы хоть на пересылку не доложить Вамъ свои деньги, а 
цѣну просимых книгъ и полученныхъ книгъ, буду старатись кое-
какъ покрыти.

По одержаніи сего писма буду ожидать просимое, а еслибы 
въ случай не можно удовлетворить моей просьбы, то прошу из-
вольте написать мнѣ писмо.

Новостей у насъ хорошихъ нѣтъ, уже приходится нѣкимъ 
убогимъ людямъ помирать отъ голода, и хлѣба въ магазинахъ 
есть довольно но заробить ничего неможно убогимъ людямъ.

Еще и многоразъ кланяюсь Вамъ дорогой батюшка, и въ 
Христѣ Братіи Вашей, и прошу Вашихъ Св. молитвъ и благосло-
венія.

Вашъ нижайшій послушникъ и недостойный
смолитвенникъ Феодосій Горват

Синывиръ, дня, 29, Мая, 11 Юнія, 1935.
Карпатская Руссь. /Чехословакия./

ЕГО ВЫСОКОПРЕПОДОБІЮ
СВЯЩЕННО АРXИМАНДРИТУ ОТЦУ МИТРОФАНУ,

Настоятелю Русскаго православного монастыря 
Св. Ап. АНДРЕЯ.

НА АФОНѢ, – Грецѣя

Всечестнѣйшій и вседостойнѣйшій 
Отець Архимандритъ Благословите, 

Смиреннѣйше кланяяся Вамъ и прошу Вашихъ св: молитвъ.
Я смиренный нижеподписанний не знаю якими словами 

выразити Вамъ свою благодарность и недоумѣваю якими май-
красными словами моглбыхъ обнаружити и въ явленѣе привести 
добротливость и полноту Вашего милаго сострадательнаго серд-
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ца, егоже Вы своею любовію оказали къ мнѣ и къ моимъ вѣрнымъ 
православнымъ прихожанамъ.

Молю Всемилостиваго Бога чтобы Всемогущій Господь и 
Владыка Небесный водворилъ Васъ среди Своихъ слугъ избран-
ныхъ милостивыхъ помилованных.

Приводя до свидѣнѣя Вашего что Вами посланный намъ по-
дарокъ /Тріодіонъ постная/ приспѣль якразъ къ вечеру въ день 
стоянія Андрея Критскаго послѣ перваго звона къ утренни вели-
каго канона на 20, минутъ предъ началомъ служенія, по истин-
нѣ той подарокъ послалъ самъ Богъ чрезъ Вашу особу къ намъ 
якто послалъ въ ветхомъ завѣтѣ пишу избраннымъ своимъ чрезъ 
пророка Аввакума. При всей утренни а головно при чтеніи вел. 
Канона, видѣлъ я Васъ умными очима предъ собою стоящимъ на 
амвонѣ одѣяннымъ въ мантію новую Архиіерейскую віалетовую 
съ жезломъ Архимандричимъ обраценнымъ лицемъ къ западу, и 
бесѣдующимъ съ св: Андреемъ Критскимъ одѣяннымъ въ сакосъ 
Архиіерейскій безъ митры стоящимъ по правую сторону Вашей 
особы обращеннымъ лицемъ къ Юговостоку и смотрящимъ пря-
мо въ глаза Вашей особы, и дуже меня то тѣшило, и я вѣрую что 
св: духъ св: Андрея и духъ Вашъ присутствовали на соборѣ нашей 
молитвы, а видимо Вы присутствовали своимъ подаркомъ.

Взамінь Вашей благодарности къ намъ мы не возблагодари-
ли Вамъ ничимъ, даже не написали до сего дня ибо думалъ може 
что соберу послать Вамъ хотя на почтовіи разходы при пересыл-
кѣ Вами выданны, но на жаль не моглъ собрать кромѣ едного 
Амер. долара, якого здѣ въ прилозѣ посылаю Вамъ, прошу Васъ 
не гнѣватись на меня что при такомъ цѣнномь подаркѣ такою ни-
чтожною цѣною я принужденъ возблагодарить Вамъ. Приймѣте 
отъ насъ сіє якъ принялъ Богъ вдовицы два лепта. А въ будуч-
ности если будеме жити и если Всемилостивый Богъ поможетъ 
будеме памятати свою должность Вамъ.

Новостей добрыхъ у насъ нѣту, по всѣмь признакамъ видно 
что приближается время антихриста, по слову св: Ап. Іоанна, въ 
нашей околицѣ уже много людей обреценны на смерть отъ голо-
да, нѣть ниякой помощи и люди впадаютъ въ дебрь отчаянія. Изъ 
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состраданія къ людямъ я уже 11-ый годъ /еденнадесятый/ служу 
безъ жадной платни питаюся заработкомъ роблю на господар-
стві моего покойного отца въ мѣстѣ съ моимъ братомь и такъ 
проживающи много неприятностей приходится переносить, 
терпѣнѣе превозходить міри.

Прошу пишите что новаго тамъ у Васъ;
Жизнь Церковная якъ проходить; что новаго чути о Констан-

тинопольскомъ ПАТРІАРХѢ; и о Іерусалимскомъ; чимъ питают-
ся Братія на св: горѣ Афонѣ, ци не вымерли отъ голоду; Святы-
ни ци неразоренны; яка политика есть у Греціи послѣ бывшаго 
возстанія ци сгоршилось ци злѣпшилось положеніе монаховъ и 
людей;

При моихъ каждоденныхъ молитвахъ я грѣшный поминаю 
Васъ, прошу не забывайте Вы поминать мене въ Вашихъ св: мо-
литвахъ къ Богу чтобы господь помиловалъ насъ.

Многоразъ кланяюся Вамъ земнымъ поклономъ и прошу 
Вашихъ св: молитвъ и благословенія, Вашего Высокопреподобія 
нижайшій послушникъ и грешный смолитвенникъ.

Іером. Иг. Феодосій Горват
Православный духовникъ въ Синывирѣ

РЕЗЮМЕ
Пропонована стаття є переробленим і доповненим висту-

пом на міжнародній науковій конференції «Закарпаття та Афон: 
духовно-культурні зв’язки», яка відбулася в Ужгороді на початку 
листопада 2018 року. В ній автор описує копітку роботу зі збо-
ру, систематизації та аналізу матеріалу про життя і пасторську 
діяльність синевирського ієромонаха Феодосія (Горват). У се-
редині 1920-х рр. саме завдяки активності та наполегливості Ф. 
Горвата в одному з найбільших сіл гірського Волівського округу 
– Синевирі, відбулось відновлення Православ’я. За свідченнями 
старожилів, які підтверджуються документально, Ф. Горват мав 
тісні контакти з Афоном, духовенством різних часів Чехословач-
чини, Румунії, Росії, Сербії. У 1942 р. Ф. Горват був заарештова-
ний угорськими властями. Нами встановлено, що він був застре-
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лений нацистами у таборі Нойштреліц, ймовірно, у серпні 1944 
року. Також публікуються окремі документи з виявленого нами 
особистого архіву Феодосія Горвата.

Ключові слова: Феодосій Горват, православ’я, священик, 
ігумен, Афон, Нойштреліц.

РЕЗЮМЕ
ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИГУМЕНА ФЕОДОСИЯ 

ГОРВАТА В ДОКУМЕНТАХ И УСТНО-ИСТОРИЧЕСКИХ 
СВИДЕТЕЛЬСТВАХ

Предлагаемая статья является переработанным и дополнен-
ным выступлением на международной научной конференции 
«Закарпатья и Афон: духовно-культурные связи», которая состо-
ялась в Ужгороде в начале ноября 2018 года. В ней автор описы-
вает кропотливую работу по сбору, систематизации и анализе 
материала о жизни и пасторской деятельности синевирского 
иеромонаха Феодосия (Горват). В середине 1920-х годов имен-
но благодаря активности и настойчивости Ф. Горвата в одном 
из крупнейших сел горного Воловского округа – Синевир, было 
восстановлено Православие. По свидетельствам старожилов, ко-
торые подтверждаются документально, Ф. Горват имел тесные 
контакты с Афоном, духовенством разных времен Чехословакии, 
Румынии, России, Сербии. В 1942 года Ф. Горват был арестован 
венгерскими властями. Нами установлено, что он был застрелен 
нацистами в лагере Нойштрелиц, вероятно, в августе 1944 года. 
Также публикуются отдельные документы из обнаруженного 
нами личного архива Феодосия Горвата.

Ключевые слова: Феодосий Горват, православие, священ-
ник, игумен, Афон, Нойштрелиц.

SUMMARY
THE LIFE AND ACTIVITY OF THE ABBOT THEODOSIUS 

HORVAT IN DOCUMENTS AND ORAL HISTORICAL 
EVIDENCE

The proposed article is a revised and supplemented speech at 
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the international scientific conference „Transcarpathia and Athos: 
spiritual and cultural ties“, which took place in Uzhgorod in early 
November 2018. The author describes the painstaking work of 
collecting, organizing and analyzing material about the life and 
pastoral activities of the Hieromonk of Synevyr, Theodosius (Horvat) 
in it. In the mid-1920s thanks to the activity and perseverance of  Th. 
Horvat in one of the largest villages in the mountainous Volovsky 
district, Synevyr, that Orthodoxy was restored. According to the 
documented old-timers, Th. Horwat had close contacts with Athos, 
the clergy of different regions of Czechoslovakia, Romania, Russia, 
and Serbia. In 1942, Th. Horvath was arrested by the Hungarian 
authorities. We have found that he had been shot dead by the Nazis 
at the Neustrelitz camp probably in August 1944.

We also publish separate documents from the personal archive 
of Theodosius Horvath.

Keywords: Theodosius Horvath, Orthodoxy, priest, abbot, 
Athos, Neustrelitz.
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УДК 271.2(477.87)»17»(091) М 77

«ВОЛОШСКІЙ РАЗДОРЪ»: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІСТОРІЇ 
ЛОКАЦІЙНОГО ОПОРУ УНІЇ В 2 ПОЛ. XVIII СТОЛІТТЯ

Олександр Монич,
протоієрей, кандидат богослов’я,

вчений секретар Богословсько-історичного науково-дослідного центру 
імені архімандрита Василія (Проніна), Мукачево

Еклізійне життя Мукачівської єпархії не завжди було тихим 
і спокійним. В силу різноманітних соціальних, політично-релі-
гійних обставин, єпархія опинялася залежною від того, що вирі-
шувалося та приймалося в замкових кімнатах, в оселях простих 
вірян чи то на полях військових сутичок. 

Виокремленими в цьому сенсі є 2 пол. XVII-XVIII століття. 
Особливо – це період прийняття та впровадження в дію Ужго-
родської унії 1646 року, коли частина духовенства Мукачівської 
православної єпархії (архідекани) уклала союз з римо-католиць-
ким єпископом Юрієм Якушичем. 

Період імплементації Ужгородської унії 1646 року був три-
валим. По крайній мірі на Мараморощині боротьба за стару віру 
тривала до 60-х років XVIII століття, а тому твердження про те, 
що віряни та духовенство відразу активно сприйняло «нову віру» 
є помилковим. За словами отця Афанасія Пекара «у той час унія 
на Закарпатті ледве животіла»1, а Мараморощина до 80-х років 
XVIII століття й надалі залишалася серйозним «опонентом» цер-
ковної політики Мукачівських унійних владик2. Адаптація унії не 

1 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Нариси історії Церкви Закарпаття. Серія ІІ. «Записки ЧСВВ». 
Секція І. Т. І: Єрархічне оформлення. Вид. 2-ге. Рим-Львів: Вид-во Отців Василіан 
«Місіонер», 1997. 232 с. С. 69.
2 Вегеш М. Румунсько-українські відносини: історія і сучасність. Сату Маре, 1999. 678 
с. // Український історичний журнал. Критика та бібліографія. 2001. № 2. Київ: Наукова 
думка. 141-146 с. С. 142-143.
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стала такою динамічною, як про це мріяли її автори. В окремих 
комітатах, наприклад Земпленському, Ужанському, Угочансько-
му, Сатумарському, Шароському та Соболчському, – безпосеред-
ньо духовенство підписало акти унії тільки в 1726 на початку 1727 
років1. Це, – залишається фактом і аксіомою!

З різноманітними інтервалами православний єпископат 
до 1690 року мав свій кафедральний осідок на Чернечій горі. З 
вказаного ж року Мукачівська Православна єпархія, як така, до 
20-х років XX століття опиняється у своєрідному вакуумі. Остан-
ні православні архієреї Мукачева в другій половині XVII століття 
змушені були шукати собі прихист спочатку в Імстичівському, а 
далі в Угольському та частово в Зарічівському монастирях.

«Імстичівський екзил» став початком кінця правління пра-
вославного єпископату в Мукачеві. Починаючи з 1690 року мара-
фон управління православним населенням Закарпаття приймає, 
– Мараморош. Разом зі зміною локації та смертю останнього 
православного єпископа Досифея (†1733 р.), в першій половині 
XVIII століття, – Марамороська єпархія виходить в «підпілля», і в 
ньому продовжує своє еклізійне життя.

Оминаючи деталі і цілі створення Мукачівським єпископом 
Геннадієм Бізанцієм у 1723 році унійного Марамороського віка-
ріату2 та окремі аспекти боротьби її перших керманичів з Право-

1 Державний архів Закарпатської області (далі – ДАЗО). Ф. 151. Оп. 1. Спр. 405. Акт 
про прийняття унії священиками округів Слов’янське Нове Місто та Гуменне Земплен-
ської жупи (03.09.1726). На 13 арк; Там само. Спр. 405. Раковца. Акт про прийняття унії 
священиками Уйварського округу (жупа Обой Торна) (27.09.1726). На 13 арк; Там само. 
Спр. 405. Марія Повч. Акт про прийняття унії священиками Саболчської жупи (27.09.1726). 
Арк 11-12; Там само. Спр. 406. Брусниця. Акт про прийняття унії священиками округів 
Стропков та Враново над Тополоу Земплінскьої жупи (04.11.1726). На 10 арк; Там 
само. Спр. 406. Акт про прийняття унії священиками округу Свіднік Шароської жупи 
(10.11.1726). На 10 арк; Там само. Спр. 406. м. Куров. Акт про прийняття унії священиками 
округу Маковиця Шароської жупи (17.11.1726). На 10 арк; Там само. Спр. 406. Луков. Акт 
про прийняття унії священиками Шароського округу (20.11.1726). На 10 арк; Там само. 
Спр. 402. Ужгород. Акт про прийняття унії священиками Ужанської жупи (03.12.1726). 
На 3 арк; Там само. Спр. 402. Малий Березний. Акт про прийняття унії священиками 
Ужанської жупи (28.12.1726). На 6 арк; Там само. Спр. 402. Сату-Маре. Акт про прийняття 
унії священиками округу (20.01.1727). На 7 арк; Там само. Спр. 402. Бая-Маре. Акт про 
прийняття унії священиками Сатумарської жупи та округу Бая-Маре (27.01.1727). На 7 арк.
2 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 371. Листування Симеона Ольшавського з питань організації 
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слав’ям в Марамороші1, зупинимося безпосередньо на явищі, яке 
у своїй праці отець Іван Дулішкович з легкої руки назвав «Воло-
шскій раздоръ»2. 

Мова йде про ситуативну пастирську діяльність в 1760-1761 
роках на Мараморощині ієромонаха Софронія (Сатабант). Ос-
тання була предметно направлена на відновлення та повернення 
духовенства і вірян з унії в Православ’я. Антиунійний рух набув 
неабиякого церковного, ба навіть політичного резонансу і мав 
пряму підтримку та відповідну юрисдикційну залежність від 
румунського, Арадського3 єпископа Синезія (Жівановіч) Synesius 
Zsivanovics non Unitum Aradiensis Episcopus4, який особисто висвя-
чував для парафій Марамороша десятки священників. 

Факт існування цього руху є відображений і задокументова-

в Мараморошській жупі вікаріату (25.09.1724). На 10 арк; Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. 
Зазнач. твір. Т. І. С. 74-76.
1 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 312. Скарга Мукачівського єпископа Геннадія Бізанція канцелярії 
королівської ради у Відні на Мараморошського керуючого єпископа Доротея за його 
втручання у справи уніатської Церкви Мараморошської жупи (27.08.1720). На 2 арк; Там 
само. Спр. 510. Лист генерального вікарія Мукачівської греко-католицької єпархії Сімеона 
Ольшавського до церковного кліру Мукачівської єпархії стосовно заборони православному 
єпископу Досіфею Феодоровичу Угольському висвячувати у сан священика духовних осіб 
на території Марамороського комітату (27.07.1733). Арк. 1-1 зв.; Там само. Спр. 2011. Скарга 
Мукачівського єпископа Мануїла Ольшавського австрійській імператриці Марії Терезії на 
православного єпископа за агітацію проти унії (<?˃ <?˃ 1769). На 2 арк; Вискварко С.А. 
Документ першої половини ХVIII ст. про діяльність останнього православного єпископа 
Досіфея Угольського на території сучасного Закарпаття (з фондів Державного архіву 
Закарпатської області) // Архіви України. 2011. № 4. С. 206-209; Монич Олександр, диякон. 
Заневський монастир в Полонинах: Нариси з історії Угольського та Углянського монастирів. 
Ужгород: ВАТ «Патент», 2009. 319 с., іл.; Його ж: Дiяльнiсть Мараморошського святителя Iо-
сифа (Стойки) // Русин. № 3-4 (13-14). Кишинев, 2008. С. 141-147; Його ж: Діяльність останнього 
Православного єпископа Досифея (Феодоровича) Угольського (1648-1733) // Русин. № 1 (15). 
Кишинев, 2009. С. 76-89; Його ж: Пастирська діяльність останнього православного єпископа 
Досифея (Феодоровича) Угольського (1648-1733) (до 280-річчя з дня смерті) // Наукові 
записки Ужгородського університету. Серія: Історично-релігійні студії. Науково-дослідний 
центр історично-релігійних студій «ЛОГОС». Випуск 2. Ужгород, 2013. С. 127-142.
2 Дулишкович Іоанн, отець. Историческія черты Угро-Русскихъ. Тетрадь III. Унгваръ, 
1877. 234 с. С. 162. 
3 Арад (рум. Arad) – місто у Західній Румунії, в історичній області Крішані, над р. Муреш, 
поблизу кордону з Угорщиною.
4 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1629. Доповідь уніатського Мукачівського єпископа Михайла 
Ольшавського, адресована Марії Терезії, імператриці Австрії та королеві Угорщини 
про віруючих грецького обряду з комітатів Сатмар, Марамуреш та Угоча, які знову 
розкололися та повстали. На 4 арк.
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ний десятками архівних справ і звичайно безапеляційно відтер-
міновує тезу про «ліквідацію» Православ’я на Закарпатті в 30-х 
роках XVIII століття, як мінімум на століття. Висвячені в 70-х ро-
ках в підпіллі священики звершували своє служіння фактично до 
кінця XVIII століття – це факт.

В своїх наукових працях цю тему безпосередньо або ж до-
тично описували та досліджували такі церковні історики та кра-
єзнавці, як: отець Михайло Лучкай1, отець Іван Дулішкович2, О. 
Петров3, отець Афанасій Пекар4, отець Олександр Баран5, отець 
Василій (Пронін)6, отець Василій Максимишинець7, тощо.

Безцінний та вичерпно ще не досліджений корпус архівного 
матеріалу знаходиться в фондах Державного архіву Закарпатської 
області. Окремі справи виявлені нами в процесі опрацювання фо-

1 Лучкай М. Історія карпатських русинів: У 6-ти томах / Дешифрування рукопису Ю.М. 
Сака; пер. укр. мовою А.М. Ігната; покажчик іст. осіб та назв Д.Д. Данилюка; географ. 
покажчик І.М. Сенька. Т. ІІ. Ужгород: Закарпаття, 2000. 383 с., іл.; Його ж. Історія 
карпатських русинів: У шести томах / Дешифрування рукопису Ю.М. Сака; переклад 
українською мовою А.М. Ігната; покажчик іст. осіб та назв Д.Д. Данилюка; географ. 
покажчик І.М. Сенька. Т. ІІІ. Ужгород: Закарпаття, 2002. 322 с., іл.; Його ж: Історія 
карпатських русинів: У шести томах / Дешифрування рукопису Ю.М. Сака; переклад 
українською мовою Ю.М. Сака; М.В. Ороса; Й.О. Баглая; покажчик іст. осіб та назв Д.Д. 
Данилюка; географ. покажчик І.М. Сенька. Т. ІV. Ужгород: Закарпаття, 2003. 325 с., іл.
2 Дулишкович Іоанн, отець. Историческія черты Угро-Русскихъ. Тетрадь II. Унгваръ, 1875. 
142 с.; Його ж: Историческія черты Угро-Русскихъ. Тетрадь III. Унгваръ, 1877. 234 с.
3 Петров А., проф., д-ръ. «Старая вѣра» и унія въ XVII–XVIII вв. Пояснительная записка 
// Матеріалы для исторіи Угорской Руси. Т. I. СПб., 1905. 74 с.; Його ж: «Старая вѣра» и 
унія въ XVII–XVIII вв. Пояснительная записка // Матеріалы для исторіи Угорской Руси. 
Т. II. СПб., 1906. 88 с.
4 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Нариси історії Церкви Закарпаття. Серія ІІ. «Записки ЧСВВ». 
Секція І. Т. І: Єрархічне оформлення. Вид. 2-ге. Рим-Львів: Вид-во Отців Василіан 
«Місіонер», 1997. 232 с.; Його ж. Нариси історії Церкви Закарпаття. Т. ІІІ. Монаше життя. 
Ужгород: КП «Ужгородська міська друкарня», 2014. 216 с.
5 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691 // BOHOSLOVIA/
БОГОСЛОВІЯ. Т. XXXII. Кн. 1-4. Українське Богословське Наукове Товариство: Рим, 
1968. С. 77-145.
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ндів архіву, вводяться в науковий оббіг вперше1. Окремий пласт ар-
хівного матеріалу зберігається і у відповідних тематичні фондових 
справах архівів Румунії та Молдови, які допоки нами є неопрацьовані.

Всі без винятку супротивні еклізійні рухи, які були направлені 
повернення в «рідну віру» і в XVIII, і в XIX, а особливо на початку 
XX століття мали безперечно кілька підґрунть. Насамперед, це жи-
вий та водночас прихований опозиційний настрій до унії у всіх її 
формах та обрядах, як в середовищі духовенства, так поміж вірянам. 

На своїх початках унія була «закритою» темою не тільки для 
простих вірян, але й для духовенства. Теми юрисдикційного під-
порядкування «нової» Церкви, обряду, висвячень не були відкри-
тими для еклізійного простору. Особливо, якщо мова йде про 
комітат Марамуреш. Якщо в інших комітатах Угорщини бороть-
ба за православ’я вважалася ліквідованою, то тут ситуація була 
кардинально іншою2. По-друге, це соціально-економічне стано-
вище населення (податки; унеможливлення, через бідність здо-
буття освіти, роботи і т.д.). Подавлений кріпацькою залежністю 
та поборами народ був готовий «охотно вѣрить всякимъ слухамъ 
объ измѣненіи свого состоянія»3, тому агітатори й переконували 
людей, що з поверненням старої віри, повернеться й очікувана 
народна свобода. Третім чинником звичайно було невдоволення 
народу політикою Угорщини, спрямованою на мадяризацію міс-
цевого населення. 

Виокремлено та наш погляд цілком справедливою й ближ-
чою до існуючою правди стоїть й інша причина, яка неабияк під-
живлювала опозиційні еклізійні рухи в комітатах Угорщини на 

1 Дет. див.: ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1721. Запит румунських мешканців с. Апа з 
проханням про прощення за те, що послідували за місіонерами Софронія з комітату 
Сату-Маре та перейшли до православної віри. Заявляє про приєднання до Мукачівського 
греко-католицького єпископа (14.05.1761). На 2 арк; Там само. Спр. 1721. Рішення 
віцекоміса комітату Сату-Маре, який показує віруючим з Апи, як їм потрібно поступити 
для вибачення їх помилки за перхід до православного культу та повернення до греко-
католицького культу (15.05.1761). Арк. 2 зв; Там само. Спр. 1629. Доповідь уніатського 
Мукачівського єпископа Михайла Ольшавського, адресована Марії Терезії, імператриці 
Австрії та королеві Угорщини про віруючих грецького обряду з комітатів Сатмар, 
Марамуреш та Угоча, які знову розкололися та повстали. На 4 арк.
2 Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. I. С. 14.
3 Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. II. С. 64.
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території сучасного Закарпаття. Вона досить пафосно описана 
відомим істориком Церкви Закарпаття, Михайлом Лучкаєм. 

В IV-му томі своєї праці автор пише: «Дійсно правда, що вже 
згодом із 1689 року еґерські єпископи почали приписувати й вима-
гати залежності мукачівських єпископів від себе, але це досі вони 
робили таємно і насмілилися підбурювати духовенство та руський 
і волоський народи. Справді після того, як згодом, з 1747 року, вони 
необережно наважувались не тільки вимагати підпорядкування тих 
самих мукачівських єпископів, але й обнародувати саму вимогу се-
ред духовенства обох обрядів і народу, тоді негайно як серед русь-
кого та волоського духовенства, так і серед народу після відновлено-
го зокрема 1712 року дуже бажаного миру, всілякі заворушення в 
різних комітатах виникали тому, що руський і волоський народи в 
цих частинах верхньої Угорщини у православній вірі й католицькій 
унії були твердішими за саму скелю, довідавшись про залежність 
мукачівського єпископа від еґерського, цим самим вважали, – без 
усякого сумніву можна втратити також і грецький обряд. I справ-
ді багато хто з волохів та русинів, будучи наляканими такого роду 
страхом, одні в надії на вільнішу відправу рідного їм обряду явно 
домагалися керівництва православних єпископів і відповідно багато 
хто з тих же підкорилися їх юрисдикції й духовному керівництву, 
інші, в душі ще вагаючись і тільки вдаючи належність до святої унії, 
вичікуючи реального результату, залишалися у християнській па-
стві, так, зокрема, тільки в одному Сатмарському комітаті протягом 
півроку було навернуто близько одинадцять тисяч душ, які частково 
через навіювання страху, а частково, збиті лисячою хитрістю якогось 
православного мандрівного монаха-еретика Софронія, який власне 
у смуті ловив рибу, ухилились від послушності святої матері-цер-
кви, маючи намір назавжди залишитись у схизмі, якщо б єпископ 
Емануїл раніше не поспішив відвернути лихо і згідно з вельмиша-
новним виданим декретом у цій справі апостольської королеви 
блаженної пам’яті Марії-Терезії, як королівський комісар, з однією 
сотнею лицарів на всякий випадок не з’явився 1761 року»1.

В ключі теми волоського заколоту, неабияке значення в ак-

1 Лучкай М. Зазнач. твір. Т. IV. С. 98.
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тивізації руху опору унії мало й локаційне положення Марамо-
роша, який до кінця XVIII століття тісно межував з православною 
Молдовою та Буковиною1, а також до сьогодні, – православною 
Румунією. Для православних румун боротьба за православ’я в 
формі навіть повстань не була новиною2. В цьому визначну роль 
відігравали і грецькі купці, які були гарячі прихильники своєї 
віри і які активно агітували проти унії в Румунії3. 

Рух підтримувало румунське та руське дворянство, яке за-
ймало адміністративні посади. Не обійшлося і без підозр в адресу 
російської імператриці, яка раніше підтримувала православних 
румун4. Вслід за сербським істориком Е. Поповичем, цю ж дум-
ку розвиває і отець Пронін: «В пользу православных Семигорода 
интервенировало русское правительство. […] Государственная 
власть часто смотрит на религиозные движения с политической 
и государственной точки зрения; с такой точки зрения удобнее 
всего бороться с ними, то есть противоположными религиозны-
ми течениями»5. 

Крім наведених причин, виникненню руху сприяли і безпо-
середньо еклізійні обставини. Церковна ситуація в Семигород-
ському князівстві6 в епоху впровадження Альба-Юльської (1701) 
та Ужгородської (1646) уній, – була нестабільною7. Агітаційна 
робота священнослужителів з розповсюдження унії в Трансиль-
ванії фінансувалася та чітко моніторилася, як офіційною австрій-
ською владою8, так і безпосередньо уповноваженим лицем Мука-

1 Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. I. С. 14.
2 Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. II. С. 59.
3 Там само. 
4 Там само. С. 70.
5 Василий (Пронин), архимандрит. Зазнач. твір. С. 328.
6 Семигород (також Трансільва́нія, Трансильванія, Семигра́ддя; рум. Transilvania – 
«залісся», або рум. Ardeal; угор. Erdély; нім. Siebenbürgen) – історична область на півночі 
Румунії. Назва Семигород походить від шести великих саксонських фортець (Медіаш, 
Мюльбах, Клаузенбург, Шесбург, Ройсмаркт і Броос) та столиці регіону – Германштадту.
7 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1038. Звернення жупана Альба-Юльської жупи Давида Маріафі 
до римського папи про урегулювання відносин між віруючими римо-католицького 
обряду і православними (04.03.1748). На 5 арк.
8 Детальніше про це див.: ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Справи за №№ 1029, 1031-1035, 1044, 
1119-1122; 1214, 1234 та інші.
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чівського єпископа з Відня1. Це був період коливань2 та водночас 
твердого сповідництва. Незважаючи на те, що 7 жовтня 1698 року 
в Ерделі єпископ Афанасій (Ангел; †19.08.1713) з 38 протопопа-
ми прийняв унію з Римо-католицькою Церквою3, православні 
настрої там були занадто живими. Після укладання унії мара-
мороські румуни спочатку були без Альба-Юльського єпископа, 
якому вони підпорядковувалися в другій половині XVII століття4, 
і тільки в 1761 році «їх підпорядкували сербському єпископу Бу-
дапешта»5. Тому, на початку XVIII століття Марамороські єпи-
скопи підписувалися Альба-Юльськими і вважали православних 
Ерделя в своїй юрисдикції. Пізніше Молдавія та Валахія6 нада-
вали всіляку підтримку Трансильванській Православній Церкві. 
Відмітимо також, що зі сторони влади на початку впровадження 
Альба-Юльської унії віряни комітату Сату-Маре мали певний за-
хист та окремі привілеї зі сторони імператора7. Такі ж привілеї, 
надані ще угорським королем Матяшем Гуняді8 в XV столітті, 
1 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 800. Лист агента Мукачівської єпархії у Відні Антонія Римановці 
про фінансування агітаційної роботи з розповсюдження унії в Трансильванії (03.03.1744-
19.08.1744). На 10 арк; Там само. Спр. 859. Листи агента Мукачівської єпархії у Відні 
Антонія Римановці про забезпечення священиків оплатою, літературою для пропаганди 
унії в Трансильванії (06.01.1745-20.11.1745). На 24 арк; Там само. Спр. 890. Лист члена 
імператорської ради Владислава Дюлафі про надання допомоги в роботі по розповсюдженню 
унії (30.04.1746). На 2 арк; Там само. Спр. 942. Декрет австрійського імператора про 
направлення чотирьох ченців-абсольвентів теології в Трансильванію для пропаганди та 
надання допомоги в прийнятті унії трансільванськими ченцями (02.05.1747). На 2 арк; 
2 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 149. Прохання румунських православних священиків про 
приєднання їх до Мукачівської греко-католицької єпархії (19.04.1700). На 2 арк.
3 Гросул В.Я. Афанасій (Ангел) // Православная Энциклопедия / под. ред. Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Т. III. М., 2008. С. 710.
4 Мова йде про Альба-Юльського, румунського єпископа Савву (Бранковича) (1662-1680). Дет. 
див.: Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665–1691. Зазнач. твір. С. 138.
5 Томас Марк Немет. Православна Церква на Буковині та Йозеф фон Чижман: за 
лаштунками віденської церковної політики / перекл. з нім. Олега Конкевича. Чернівці: 
Наші книги, 2019. 312 с. + 28 с. іл. С. 59.
6 Воло́щина (князівство Волощина, рум. Țara Românească, лат. Valachia) – князівство на північ 
від Дунаю і на південь від Карпат, що існувала там з середини XIV століття до 1859 року, коли 
вона була об’єднана з Молдовським князівством в Об’єднане князівство Волощини і Молдови.
7 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 171. Декрети австрійського імператора про надання привілеїв 
православним вірянам Сатмарської жупи (17.12.1702). На 5 арк.
8 Ма́тві́й Ко́рвін або Матяш Гуняді (угор. Hunyadi Mátyás, угор. Mátyás király – король 
Матяш, лат. Matthias Corvinus (ворон), словац. Matej Korvín, чеськ. Matyáš Korvín, 
рум. Matei Corvin, сербохорв. Matija Korvin; 23 лютого 1443-6 квітня 1490) – угорсько-
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мало й духовенство Марамороша, однак в 1735 році Марамо-
роським судом вони були скасовані1.

Після заключення Альба-Юльської унії в Семигородді роз-
почалася відповідна анти-пропаганда. Ярим провідником бо-
ротьби з унією був отець Іван Цірка2. І, незважаючи на те, що для 
придушення православного руху єпископ Мануїл був три рази 
делегований в Семигородське князівство, все ж таки з часом Ві-
денський уряд передав православних Ерделя під юрисдикцію 
Будапештського єпископа (1760-1762), який належав до Карло-
вацької митрополії3. Перший сербський єпископ, висвячений 
для румунів в Семигородському князівстві, Діонісій (Новакович) 
(1761-1767), прийняв унію. Після нього православним адміністра-
тором був Вршачський єпископ Іван (Джорджевич) (1768-1770), 
потім Софроній (Кириллович) (1770-1783), який у всіх справах 
був залежний від Карловацької митрополії. Далі єпископом для 
румун був висвячений Гедеон (1784-1788), його наступником був 
Герасим (1789-1796). Перший єпископ румун був Василій (Мога) 
(1811-1848), який переніс резиденцію в Сібіу4. 

Логічно, що в підтримці унійного «бунту», тогочасна світ-
ська і церковна влада головним чином звинувачувала Сербську 
православну ієрархію (Карловацького митрополита)5, яка фактич-
но сюди направляла своїх ієрархів та представників духовенства. 
Наприклад в 1735 році Карловацький митрополит направляє в 
Ердель єпископа Ніканора (Мелетиєвича), а згодом і ченця Віса-
ріона, який теж мав вплив на народні маси, і місійна діяльність 
якого теж мала відлуння в діяльності Софронія6. Вочевидь, це 
виглядало абсолютно природно, адже піклуючись про сусідніх 
православних румунів, русинів і волохів, Карловацька митропо-

хорватський король, що також претендував на трон Чехії, Австрії, Сербії та Королівства 
Русі. Проголошений королем Угорщини 24 січня 1458 року.
1 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 537. Рішення Мараморошського судді про зняття привілеїв, 
даних Мараморошським священикам угорським королем Матьяшем (04.11.1735). На 2 арк.
2 Василий (Пронин), архимандрит. Зазнач. твір. С. 329.
3 Томас Марк Немет. Зазнач. твір. С. 57-58.
4 Василий (Пронин), архимандрит. Зазнач. твір. С. 329.
5 Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. II. С. 74.
6 Василий (Пронин), архимандрит. Зазнач. твір. С. 328.
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лія всіляко їм допомагала та підтримувала їх. Нами виявлено да-
тований 8 липня 1701 роком лист Білгородського митрополита 
адресований православним священикам Бігарської жупи в якому 
йдеться про скликання собору1. Цей лист був написаний практич-
но через чотири місяці після того як 19 березня 1701 року австрій-
ський імператор Леопольд I2 юридично закріпив Альба-Юльську 
унію. Крім того, Карловацький митрополит не залишав право-
славних і в часи Софронієвого руху. Нами виявлено звернення 
Карловацького православного синоду до греко-католиків Сату-
марської жупи про їхній перехід до православ’я3. Отже, опіка і 
захист сербів православ’я на окупованих унією територіях були 
очевидні.

В 1760 році рух спрямований на повернення народу в право-
слав’я через місцевих румунів знайшов відлуння і серед русинів 
Марамороша. Незважаючи на вдалу політику розповсюдження 
унії, що знайшло відображення і в так званих «Замечаниях об 
условиях успешной пропаганды унии среди румын»4, головного 
борця з Софронієм, Мукачівського греко-католицького єпископа 
Мануїла Ольшавського5, – «нова» віра зустріла несподіваний опір 
в народі.

Головними ініціаторами руху стали ієромонах Софроній 
(Сатабант) та священик Георгій. В документах отці-місіонери 
себе титулували так: Presbyter Soffronius, ieromonachus, generalis 
vicarius Congregationis Karloviczensis; presbyter Georgius vicarious 

1 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 162. Лист Білгородського митрополита православним 
священикам Бігарської жупи про скликання собору (08.07.1701). На 2 арк. 
2 Леопо́льд I Га́бсбург (нім. Leopold I; 9 червня 1640-5 травня 1705) – імператор 
Священної Римської імперії з 18 липня 1658 року, король Угорщини з 27 червня 1655 
року (коронований того ж дня), король Богемії з 14 вересня 1656 року (коронований того 
ж дня), титулярний король Галичини та Володимирії, другий син імператора Фердинанда 
III й Марії Анни Іспанської.
3 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1703. Звернення Карловацького православного синоду до 
греко-католиків Сатумарської жупи про їхній перехід в Православ’я (03.03.1761). На 2 арк.
4 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1626. Зауваження Мукачівського греко-католицького 
єпископа Мануїла Ольшавського про умови успішної пропаганди унії між румунами (<?˃ 
<?˃ 1760). На 19 арк.
5 Мануїл Михайло Ольшавський (або Ольшавські). Народився близько 1700-†05.11.1767 
– єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії з 1742/1743 до своєї смерті у 1767 році.
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et juratus Congregationis Carloviczensis, juratus Synodi non unitae in 
Transylvania1. Разом з тим відомо, що у місії навернення Софро-
нію допомагали й інші проповідники, які представляли його ін-
тереси і агітативну політику. В Марамороші його представником 
був священик Іван Маринець, історик А. Балудянський згадує ще 
й Віссаріона2. На допиті в Надь Каролі 10 червня 1761 року згаду-
ється також й архідиякон Бутьянъ (Buttyanensis)3.

З біографічних відомостей обидвох церковних діячів не 
збереглося майже нічого. По крайній мірі особа отця Георгія є 
персоною інкогніто4. Щодо Софронія, то дослідники припуска-
ють, що він міг бути сербом5, і навіть греком із Трапезунда, од-
нак більшість вважає, що він все-таки був румун із Трансільванії6. 
Отець Іван Дулішкович однозначно стверджує, що Софроній так 
само як і священик Георгій був під Карловацькою юрисдикцією 
«Vicarius et juratus S. Congregationis magnae Carloviczensis» і нале-
жав до молдовського чернецтва7. Вслід за румунським істориком 
Церкви Simeonom Reli8, архімандрит Василій (Пронін) вважає, 
що Софроній був румуном із села Чіоара9. Цю ж думку вислов-
люють й інші румунські церковні історики10. Факт походження 
Софронія власне з села Cioara підверджують і архівні матеріали 
ДАЗО11. Біля 1750 року, ймовірно в монастирі Козія він прийняв 
1 Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. II. С. 60.
2 Василий (Пронин), архимандрит. Зазнач. твір. С. 335.
3 Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. I. С. 51; Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. 
II. С. 64.
4 Там само. С. 61.
5 Кондратович И. Исторія Подкарпатскоѣ Руси для народа. Ужгород, 1924. С. 67; Василий 
(Пронин), архимандрит. Зазнач. твір. С. 335.
6 Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. II. С. 61; Василий (Пронин), архимандрит. Зазнач. 
твір. С. 335.
7 Дулишкович Іоанн, отець. Зазнач. твір. Тетрадь III. С. 161; Василий (Пронин), 
архимандрит. Зазнач. твір. С. 335.
8 Reli S. Biserica ortodoxă română din Maramureş in vremurile trecute. Cernăuţi, 1938. P. 179.
9 Василий (Пронин), архимандрит. Зазнач. твір. С. 335.
10 Bunea Augustin. Episcopii Petru Paul Aaron și Dionisiu Novacovici sau Istoria românilor din Ardeal 
și Ungaria, Blaj 1906. P. 171-240; Pr. Prof. Dr. Păcurariu Mircea. Sfinţi daco-români şi români mate-
riale. Iaşi, 1994. P. 115-118; Ibid. Sfinţi daco-români şi români. APOLOGETICUM, 2006. P. 71-73.
11 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. <?˃ Циркуляр за допомогою якого Софроній із Чіоара і 
священик Георгій скликав у Корні представників сіл, які не бажають бути об’єднані у 
комітаті Солноку де Міжлок (15.03.1761). На 1 арк. Див.: Мукачівська Греко-Католицька 
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чернецтво. Був сином священика з прізвищем Оана. Пізніше вже 
як ієромонах проходив пастирське служіння в парафії свого села 
Чіоара1. Влада неодноразово робила спроби арешту Софронія, 
однак ці спроби були полишені успіху. Після 1761 року ієромо-
нах Софроній перейшов в Мунтенію, в монастир Арджеш. З ча-
сом в монастирі Куртеа-де-Арджеш він був возведений в архіман-
дрита. Тут він і помер2.

Дослідник С. Релі, а за ним і О. Петров визначають кілька 
способів агітації в діяльності Софронія. Першим способом агі-
тації проти унії були сплановані зібрання селян та спонтанні агі-
таційні промови. Крім цього мав місце і епістолярний підхід, 
тобто існували листи або ж «воззванія», які писав особисто Софро-
ній і які тайно розносили його учні та прихильники по селах3. 

Місійний проект мав чітку структуру і порядок. Для кращо-
го опрацювання ідеології та роботи на місцях, влаштовувалися 
«сходки», зібрання на місцях на які запрошувалися і в яких бра-
ли участь священики, куратори храмів і «ріхтары», тобто вибірні 
особи села та всі бажаючі зберегти істинну віру Східної Церкви4. 
Зберігся навіть показовий циркуляр одного з таких зібрань5. Тих, 
хто брав участь в русі і вів усну пропаганду називали «студента-
ми» (studentem, studiosi, diak dicti)6 або ж «емісарами»7. Таке ім’я їм 
присвоювалось навіть в офіційних документах та доносах. Про-
паганда або ж вчення Софронія називалася «doctrina»8. На всіх 
зверненнях до адептів, Софроній підписувався першим9.

єпархія. Документи. Зазнач. твір. С. 410.
1 Bunea Augustin. Episcopii Petru Paul Aaron și Dionisiu Novacovici sau Istoria românilor din Ardeal 
și Ungaria, Blaj 1906. P. 171-240; Pr. Prof. Dr. Păcurariu Mircea. Sfinţi daco-români şi români mate-
riale. Iaşi, 1994. P. 115-118; Ibid. Sfinţi daco-români şi români. APOLOGETICUM, 2006. P. 71-73.
2 Reli S. Op. cit. P. 194.
3 Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. II. С. 61.
4 Там само. С. 61-62.
5 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. <?˃ Циркуляр за допомогою якого Софроній із Чіоара і 
священик Георгій скликав у Корні представників сіл, які не бажають бути об’єднані у 
комітаті Солноку де Міжлок (15.03.1761). На 1 арк. Див.: Мукачівська Греко-Католицька 
єпархія. Документи. Зазнач. твір. С. 410.
6 Reli S. Op. cit. P.190-194.
7 Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. II. С. 61-62.
8 Там само.
9 Дет. див.: Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. II. С. 61; Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. 
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Логіка руху була проста: заклик про навернення до старої 
віри; народ закликався нічого не боятись; пропаганда обіцянки, 
що унійні храми зі всім майном повинні належати православ-
ним громадам; розповсюджувалися чутки ніби то про якихось 
східних православних царів, авторитетом яких укріплялося зна-
чення в людях древньої віри; велися розмови про прибуття па-
тріарха Східної Церкви, який поставить православним істинного 
єпископа; Велися розмови, що такий єпископ вже призначений 
при цьому називалося ім’я Арадського єпископа Синезія, якого 
ніби то бажає вся держава (вся Трансильванія юрисдикційно вже 
підкорялася йому, те ж саме буде й в Сатмарській столиці). Було 
припущення, що Синезій буде поставлений православним Мука-
чівським єпископом замість тодішнього унійного1. Агітація пред-
метно велася від імені Карловацького2 митрополита і Арадського 
єпископа3.

Про масштаби локаційного руху супротиву унії найкраще 
свідчить кількість столиць де владою були вжиті невідкладні за-
побіжні заходи проти проникнення унтиунійної пропаганди. О. 
Петров називає 19 міст, які територіально охоплювали майже 
третю частину всієї Угорощини4. Це були міста: Спіш5, Шарош6, 

твір. Т. I. С. 31-33.
1 Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. II. С. 64.
2 Карловацька митрополія (серб. Карловачка митрополија) як незалежна, самоуправна 
православна церковна формація проіснувала протягом 1708-1848 рр. Центр управління 
знаходився в стародавньому місті на півночі Сербії Сре́мські Ка́рловці в області Срем 
(серб. Сремски Карловци/Sremski Karlovci, хорв. Srijemski Karlovci, русин. Сремскі 
Карловці, угор. Karlóca, нім. Karlowitz (Carlowitz), рум. Carloviț).
3 Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. II. С. 74.
4 Там само. С. 69.
5 Спиш (словац. Spiš, нім. Zips, угор. Szepes; пол. Spisz) – історична область у Північно-
Східній Словаччині.
6 Ша́рош, Ша́рошський коміт́ат (угор. Sáros vármegye, лат. comitatus Sarossiensis) – 
історичний комітат у північно-східній частині Угорського королівства. Існував до 1919 року.
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Земплин1, Унгвар2, Торна, Абауй3, Боршод4, Саболч5, Берег6, Уго-
ча7, Мараморош8, Сатмар9, Пешт10, Гевеш11, Бигар12, Чонград13, Бе-
кеш14, Чанад15, Арад16.

1 Земплін (Zemplín) – історична область Словаччини, до 1920 року – північна частина 
колишнього однойменного комітату Угорського королівства.
2 У́жгород (угор. Ungvár, словац. Užhorod) – місто на річці Уж, адміністративний центр 
Закарпатської області та Ужгородського району.
3 Абауй-Торна (угор. Abaúj-Torna) – комітат Угорського королівства на правому березі верхньої 
течії річки Тиса. Главне місто – Кашау. Створений шляхом об’єднання комітатів Абауй і Торна.
4 Боршод (угор. Borsod) – історичний комітат в центрі Угорського королівства. Тепер ця 
територія входить в склад медьє Боршод-Абауй-Земплен Угорщини.
5 Саболч-Сатмар-Береґ (угор. Szabolcs-Szatmár-Bereg) – медьє на півночному сході 
Угорщини біля кордону зі Словаччиною, Україною та Румунією. Межує з медьє Гайду-
Бігар та Боршод-Абауй-Земплен. Адміністративний центр – Ньїредьгаза.
6 Бе́регове (угор. Beregszász (Береґсас)) – місто обласного підпорядкування в Закарпатській 
області, районний центр Берегівського району. З 1271 року місто стало центром комітату Береґ.
7 ́Угоча, Угоч́анський коміт́ат (угор. Ugocsa vármegye) – історичний комітат в Північ-
но-Східній частині Угорського королівства. Найменший комітат Угорського королівства.
8 Kомітат Мармарош (лат. Comitatus Maramarosiensis, угор. Máramaros vármegye, рум. Comi-
tatul Maramureș, рос. Комитат Мармарош, словац. Marmarošská župa) – історичний комітат 
(жупа) в північно-східній частині колишнього Угорського королівства. Мармаро́щина, 
або Марамарощина (рум. Maramureş, угор. Máramaros) – історична область у Карпатах, 
зараз ділиться на Південну Мармарощину в Румунії та Північну Мармарощину в Україні.
9 Са́тмар, Са́тмарський коміта́т (угор. Szatmár vármegye, рум. comitatul Sătmar, лат. 
comitatus Szatmariensis) – історичний комітат в східній частині Угорського королівства. 
Столицею комітату було місто Нодькарой (угор. Nagykároly, нині місто Карей в Румунії). 
Існував до 1919 року. Сьогодні менша частина території колишнього комітату входить до 
складу Угорщини в сучасний медьє Саболч-Сатмар-Береґ, більша частина розташована на 
північному заході Румунії (повіт Сату-Маре та Мармарош). Також невелика територія з 
околицями села Велика Паладь зараз є частиною України (Закарпатської області).
10 Пешт – місто в Угорщині, після об’єднання з містами Буда і Обуда стало частиною 
Будапешта.
11 Ге́веш (угор. Heves) – медьє на півночі Угорщини між правим берегом Тиси і горами 
Матра та Бюкк. Межує з медьє Пешт, Ноґрад, Боршод-Абауй-Земплен та Яс-Надькун-
Сольнок. Адміністративний центр – Еґер.
12 Га́йду-Бі́гар (угор. Hajdú-Bihar) – медьє на сході Угорщини біля кордону з Румунією. 
Межує з медьє Яс-Надькун-Сольнок, Саболч-Сатмар-Береґ, Бекеш та Боршод-Абауй-
Земплен. Адміністративний центр – Дебрецен. Медьє Гайду-Біхар утворилося після 
Другої світової війни в результаті об’єднання двох довоєнних областей Гайду і Біхар.
13 Чонград (угор. Csongrád) – медьє на півдні Угорщини.Межує з медьє Бач-Кишкун, Яс-
Надькун-Сольнок і Бекеш. Адміністративний центр – Сегед.
14 Бе́кеш (угор. Békés) – медьє на південному сході Угорщини. Межує з медьє Яс-Надькун-
Сольнок, Чонґрад і Гайду-Бігар. Адміністративний центр – Бекешчаба.
15 Чанад (угор. Csanád) – невеликий історичний комітат в південній частині Угорського 
королівства. Адміністративним центром комітату Чанад було місто Мако.
16 Арад (рум. Arad) – місто у Західній Румунії, в історичній області Крішані, над р. Муреш, 
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Епіцентром руху став Сатмарський комітат (сьогодні Са-
ту-Маре), однак, проповідь антиунійної боротьби була розпов-
сюджена і в інших комітатах про що ми вже згадували. Зібрання 
за повернення до старої віри проводилися в Сантеі, Ерделі, Буда-
пешті (10.05.1761) в Марамороші та інших містах1.

Унійним вікарієм Мукачівських єпископів в комітаті Мара-
муреш в той час був Даниїл Гаврилович (1754-1761). Про долю 
останнього архімандрит Василій (Пронін) пише: «Один право-
славный протопоп по имени Татар из Биксада, послал несколько 
писем викарию Гавриловичу. Эти письма попали в руки Ягер-
скому епископу Баркоци, который передал их в Вену. Ввиду это-
го викарий должен был подать в отставку»2. В фондах ДАЗО збе-
рігається його прохання від 7 листопада 1760 року про звільнення 
з посади вікарія Марамороського вікаріату та призначення його 
наступником священика Андрія Жеткея3. Однак, знову ж таки ви-
явлене нами його повідомлення «о переходе верховины к право-
славию» дозволяє стверджувати, що станом на 7 липня 1761 року 
Даниїл, ще обіймав посаду Марамороського вікарія4. 

Ці факти в якійсь мірі дають можливість зрозуміти, чому 
справою антиунійного бунту змушений був зайнятися особи-
сто керуючий єпархією, – Михайло Ольшавський. Гаврилович 
був доволі «слабким» у апологетичній справі та найвірогідніше 
в очах офіційного Мукачева, все був «не надійним» єпископом. 
Ольшавському ж виражала свою особисту довіру Марія Терезія, 
що можна пояснити політичними мотивами, однак з державної 
точки зору роль «ліквідатора православ’я» взяти на себе зручні-
ше було власне унійному єпископу5. В цьому ключі зауважимо, 
що в Сату-Маре задовго до появи антиунійного руху, ще в 1712 

поблизу кордону з Угорщиною. Адміністративний центр повіту Арад.
1 Василий (Пронин), архимандрит. Зазнач. твір. С. 335.
2 Там само. С. 335-336.
3 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1701. Повідомлення Мараморошського вікарія Даниїла 
Гавриловича про перехід Верховини до православ’я (07.07.1761). На 1 арк.
4 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1658. Прохання Мараморошського вікарія Даниїла Гавриловича 
про звільнення його від обіймаємої посади та призначення його наступником священика 
Андрія Жеткея (07.11.1760). На 1 арк.
5 Василий (Пронин), архимандрит. Зазнач. твір. С. 328.
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році була пропозиція, створити окремий унійний вікаріат1. Чому 
цього не сталося – невідомо, але враховуючи пасивну діяльність 
унійних керманичів, причина стає зрозумілою. Загалом, тиск на 
«місійні» території унійної Церкви в Трансильванії, Молдові, Ма-
рамороші був суттєвим. Відомо, що з ціллю «пропаганды унии 
среди молдаван» 1738 році в Молдавії були спроби організації 
окремого унійного єпископату2.

Перші сигнали про початки антиунійної пропаганди дату-
ються листопадом 1760 року. Події розгорталися стрімко й ди-
намічно. За короткий час з «бунтівною» справою були ознайом-
лені: імператриця, комеси та еґерський єпископ. Дотримуючись 
принципу хронології у викладі матеріалу, зауважимо, що історія 
опору унії в комітатах Сатмар і Мараморош мала такі фази і пе-
ріоди розвитку. 

На початку листопада 1760 року єпископ Мануїл Ольшав-
ський пише сигнальний лист (на 5 аркушах) імператриці Марії 
Терезії «про схильність греко-католицьких вірян Мара мороської, 
Сатмарської і Угочської жуп до православ’я»3. 

Вже 17 листопада з’являється розпорядження Братислав-
ської (Пожонської)4 Верховної Намісницької Королівської Ради 
про проведення розслідування стосовно Синезія Жівановича, не 
уніатського Арадського єпископа, винного у симфонічному ви-
свяченні (за гроші) багатьох марамороських священиків5.

1 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 234. Лист члена королівської ради Гавриїла Еревш з пропозицією 
організації греко-католицького вікаріату для Сату-Марської жупи (05.11.1712). На 3 арк.
2 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 580. Звернення імператорської ради до імператора з метою 
організації греко-католицького єпископату в Молдові з метою пропаганди унії між 
молдаванами (01.04.1738). На 6 арк.
3 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1629. Лист Мукачівського греко-католицького єпископа 
Мануїла Ольшавського австрійській імператриці Марії Терезії про схильність греко-
католицьких вірян Мараморошської, Сатмарської і Угочської жуп до православ’я (<?˃ 
<?˃ 1760). На 5 арк.
4 Братисла́ва, словацькою Bratislava (до 1919 р. – Prešporok, Прешпорок, Prešporek, 
Пре́шпорек, нім. Pressburg, Пре́сбург, угор. Pozsony, По́жонь) – столиця Словацької рес-
публіки, місто в центральній Європі, в період з 1536 до 1784 – столиця Угорщини.
5 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1630. Копія розпорядження Братиславської Верховної 
Намісницької Королівської Ради про проведення розслідування стосовно Синезія 
Жівановича, неуніатського Арадського єпископа, винного у симонічному висвяченні (за 
гроші) багатьох марамороських священиків (17.11.1760). На 1 арк.
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24 листопада Еґерський римо-католицький єпископ Бар-
коци Ференц пише листа Мануїлу Ольшавському про доповідь 
того самого єпископа та головного комеса Марамороського комі-
тату щодо симонічних висвячень не уніатським Арадським єпи-
скопом Синезиєм (Жівановічем), священиків комітатів, які зна-
ходяться під юрисдикцією уніатського єпископа, навіть тих, які 
приїхали з Польщі1.

Перше повідомлення про проникнення антиунійної пропа-
ганди із Трансильванії в Угорщину, власне в Сатмарську столицю 
датується 29 листопада 1760 року. Із листа комеса Антала Корайї 
дізнаємося, що місіонери Софронія, studiosi Greci ritus збирають 
з румун гроші, схиляють їх виганяти уніатських священиків і ста-
вити на їхнє місце схизматиків; вони проникли і в Угрію, власне 
в Сатмарську столицю, тому слід потурбуватися про прийняття 
проти них відповідних мір2. 

22 грудня 1760 року румуни містечка Кіраль-Дароц (Király-
Darócz), половина яких належала до Сатмарського, половина до 
Середнє-Солнокського комітату не боячись погроз графа Каройї, 
– відкрито перейшли в православ’я. Це стало приводом для допи-
ту, який для них відразу влаштувала влада. Відповідно до протоко-
лу допита учасників «переходу» в ньому взяло участь 300 людей із 
34 сіл комітату Szolnok. Серед них були: presbyteri, cantores et judices3.

З кінця 1760, початку 1761 року, датовані власне 17 грудня, 12 січ-
ня та 3 березня відповідно збереглися антиунійні послання Софронія4. 

Не дивлячись на прийняті владою запобіжні міри, антиу-
нійний рух з початку 1761 року набирає обертів. Під прицілом 

1 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1645. Лист Еґерського римо-католицького єпископа Баркоци 
Ференц, уніатському Мукачівському єпископу Михайлу Мануїлу Ольшавському про 
доповідь того самого єпископа та головного комеса Марамороського комітату щодо 
симонічних висвячувань неуніатським Арадським єпископом Синезиєм Жівановічом, 
священиків комітатів, які знаходяться під юрисдикцією уніатського єпископа, навіть тих, 
які приїхали з Польщі (24.11.1760). На 2 арк.
2 Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. I. С. 29; Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. 
II. С. 67.
3 Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. I. С. 29-30.
4 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1694. Промова Мукачівського єпископа Ольшавського проти 
Сатмарського Софронія Сатабан(і)та за його пропаганду проти унії (<?˃ <?˃ 1761). На 10 
арк; Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. I. С. 30-31.
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опинилася і безпосередньо католицька влада на яку теж вили-
валося невдоволення з боку можновладців з Відня1 та місцевих 
поміщиків. 

В січні 1761 року піджупан Сатмарської жупи на 8 аркушах, 
доповідав про існуючі перепони в поширенні унії в жупі2. 25 квіт-
ня 1761 року з Відня Сатмарському жупану Каройї, граф Янош 
Пальфі3 пише листа в якому нагадує жупану про його обов’яз-
ки щодо залучення православних парафіян до унії4. Про заколот 
знав і поміщик Ервін фон Шенборн, який залишив після себе 
кілька тематичних епістолій про «згоду православних» Сатмар-
ської жупи прийняти унію5. 

Відповідно до повідомлення Каройї від 27 березня 1761 року 
рух проник в середину столиці6. До кінця квітня не дивлячись на 
масу арештів та заборони місійна пропаганда рухається з тією 
ж силою7. Однак, згідно звітів графа Каройї в першій половині 
травня спостерігається вже певне послаблення руху, агітація зу-
стрічає менше співчуття, деякі села повертаються в унію8. 

Квітень-травень 1761 року стають апогеєм в боротьбі проти 
антиунійної пропаганди Софронія. 

9 квітня 1761 року справа вже була під контролем військових, 
яких за деякими припущеннями було біля 10 тисяч9. Збереглося 
повідомлення генерала Адольфа фон Букке, яким він доводить 

1 Ві́день (нім. Wien, бавар. Wean, лат. Vindobona) – столиця Австрії.
2 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1690. Повідомлення під жупана Сатмарської жупи про існуючі 
перепони поширення унії в жупі (06.01.1761-14.07.1761). На 8 арк.
3 Граф Янош Бернард Іштван Пальфі (угор. Pálffy János Bernard István) (20.08.1664-
24.03.1751) – угорський палатин з роду Пальфі, імператорський тайний радник і 
фельдмаршал, кавалер ордену Золотого руна.
4 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1687. Лист графа Пальфі з Відня про обов’язки Сатмарського 
жупана Каройї в залученні православних парафіян до унії (25.04.1761). На 2 арк. 
5 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1689. Листи Мукачівського поміщика Ервіна Шенборна про 
згоду православних Сатмарської жупи прийняти унію (17.04.1761-21.07.1761). На 4 арк.
6 Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. I. С. 34-35; Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. 
Т. II. С. 67.
7 Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. I. С. 35-36; Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. 
Т. II. С. 67.
8 Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. I. С. 43-44; Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. 
Т. II. С. 67-68.
9 Максимишинец Василий, протоиерей. Зазнач. твір. С. 72-73.
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до відома румун, які проживали в Трансильванії, що він скликав 
у м. Сібіу1 представників румун уніатів та схизматів із кожного 
комітату, щоб послухати їхні скарги та вирішити проблему між 
уніатами та православними2. 

13 квітня 1761 року канцелярія Братиславської королівської 
ради приймає окреме «Рішення про ліквідацію агітації» румун-
ського попа Софронія проти унії3. Це було не просто своєрідне 
відкриття кримінального впровадження проти Софронія, але 
проти нього, практично, офіційною владою, була відкрита кри-
мінальна справа.

14 травня4 1761 року для придушення руху в Сатмарський 
комітат прибуває Мукачівський єпископ Мануїл Ольшавський, 
який відвідує «волнующіяся» села де був зустрінутий «съ покор-
ностью»5. Справою небезпідставно, переймалася й імператриця6. 

Загалом для Ольшавського це був не перший візит до «бун-
тівників», що декларувало значні проблеми у сприйнятті Ужго-
родської унії в Трансильванії. У 1746 році єпископ на прохання 
імператриці Марії Терезії провів перший, пілотний, архіпастир-
ський візит в Трансільванію, яка була у той час без візантійського 
єпископа у зв’язку з вигнанням єпископа Міку-Клейна. Тут в Се-
мигороді він вперше «присмирив» румунів, які «хотіли покинути 
унію», за що й отримав 13 грудня 1746 року «титул цісарського 
радника»7. Виявлені нами архівні документи свідчать, що деле-

1 Сібіу (рум. Sibiu, нім. Hermannstadt, угор. Nagyszeben) – місто у Трансильванії, Румунія, 
розташоване за 282 км від Бухареста на березі річки Чібін, притоки Олту.
2 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1734. Сібіу. Генерал Адольф фон Букков повідомляє румунам, 
які проживали в Трансильванії, що 26 березня він скликав у м. Сібіу представників румун 
уніатів та неуніатів із кожного комітату чи стольного граду, щоб послухати їх скарги та 
вирішити скарги між уніатами та не уніатами (09.04.1761). На 2 арк.
3 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1 Спр. 1696. Рішення канцелярії Братиславської королівської ради 
про ліквідацію агітації румунського попа Софронія проти унії (13.04.1761). На 2 арк.
4 У повідомленні графа Каройї стоїть дата: 11 травня. Дет. див.: Петров А., проф., д-ръ. 
Зазнач. твір. Т. I. С. 43.
5 Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. II. С. 68.
6 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1 Спр. 1693. Рескрипт австрійської імператриці Марії Терезії під 
жупану Антону Каройї про урегулювання відносин між православними та уніатами 
Трансильванії (08.06.1761). На 2 арк.
7 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1 Спр. 912. Декрет австрійської імператриці Марії Терезії про 
найменування Мукачівського єпископа Михайла Ольшавського радником (13.12.1746). 
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гації Мануїла 1746 року передував окремий декрет імператриці 
Марії Терезії від 16 серпня 1745 року «про передачу Трансильван-
ських греко-католицьких вірян під юрисдикцію Мукачівського 
єпископа з метою ліквідації суперечок між уніатами та право-
славними»1. Через два місяці, а саме 7 жовтня 1745 року на основі 
цього декрету, єпископ отримує розпорядження Братиславської 
королівської канцелярії про його виїзд в Трансильванію для упо-
корення «взбунтовавшегося вследствии введения унии населени-
я»2. В листопаді того ж року до справи, разом з окремими уній-
ними священиками3, долучилася і губернаторська рада4 та власне 
сам губернатор Трансильванії Іван Галер5. У фондах ДАЗО вияв-
лено окремий «паспорт для проїзду» в Трансильванію, єпископа 
Ольшавського, датований 25 лютого 1746 року для організації ро-
боти по розповсюдженню унії6.

Відмітимо, що проблема «несприйняття» унії в комітаті Ма-
рамуреш існувала ще до Ольшавського. Над її вирішенням працю-
вав його попередник, – Мукачівський греко-католицький єпископ 

На 2 арк; Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Зазнач. твір. Т. І. С. 188.
1 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1 Спр. 835. Декрет імператриці Марії Терезії про передачу 
Трансильванських греко-католицьких вірян під юрисдикцію Мукачівського єпископа з 
метою ліквідації суперечок між уніатами та православними (16.08.1745). На 2 арк.
2 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1 Спр. 832. Розпорядження Братиславської королівської канцелярії про 
виїзд Мукачівського єпископа Мануїла Ольшавського в Трансильванію для упокорення 
бунтівного населення внаслідок введення унії (07.10.1745). На 2 арк.
3 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1 Спр. 834. Лист цибинського священика Йосифа Балог про свою 
згоду прийняти участь в роботі по розповсюдженню унії в Трансильванії (24.11.1745). На 
2 арк; Там само. Спр. 889. Проект плана роботи цибинського румунського Петра Добра 
поміж румунами по розповсюдженню унії (28.05.1746). На 2 арк.
4 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1 Спр. 943. Лист губернаторської ради Трансильванії про готовність 
допомогти в роботі по розповсюдженню унії між румунами (12.07.1747). На 2 арк.
5 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1 Спр. 833. Лист губернатора Трансильванії Івана Галера про 
можливість розповсюдження унії в Трансильванії (13.11.1745). На 2 арк; Там само. Спр. 
888. Лист Трансильванського губернатора Івана Галера про свою готовність особисто 
допомогти в роботі по розповсюдженню унії (17.05.1746). На 2 арк. 
6 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1 Спр. 886. Паспорт Мукачівського єпископа Ольшавського для 
проїзду в Трансильванію в зв’язку з організацією роботи по розповсюдженню унії 
(25.02.1746). На 2 арк.
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Гавриїл Блажовський1 ще в 1738 році2. В 1761 році Ольшавський 
знову повернувся в Трансільванію, де своїм авторитетом «навів 
лад і порядок» в протиунійних заворушеннях ченця Софронія.

Насамперед, єпископ Ольшавський 10/16 травня3 1761 року 
видає циркуляр «про скликання загальних зборів Сатмарського 
дияконату»4. В тексті поміж іншим єпископ пише: «Ныне паки 
ведевше между народом неякую душепагубную молву поставшу 
и приявше Пресветлой Царици строгий розказ, дабы есме иде до 
вармеди Сатмарской неотменно в особе нашей прешли и обретаю-
щиеся ныне похибы поправили и поставшу молву утомили»5. 

Паралельно з цим єпископ Ольшавський розробляє концеп-
цію окремого циркуляра адресовану вірянам міста Сату-Маре в 
якому звертається до них з проханням уникати «фальшивих дя-
ків», які проповідують «фальшиву віру, які збирають неналежні їм 
гроші» та закликає залишатися вірними греко-католицькій вірі, 
в іншому випадку вони можуть втрати помилування імператри-
ці Австрії6. Орден єзуїтів одну з апологетичних промов Ольшав-
ського «Sermo de sacra occidentalem imer et orientalem ecclesiam 
Unione, quo Michael Olsavzky, episcopus Rossensis, Munkacsiensis, 
per Jnclytum Regnum Hungariae et partes illi annexas Vikarius 
Apostolicus –  occasime suae cum Regio Decreto Visitationis 
1 Юрій Гаврило (Георгій Гавриїл) Блажовський – справжнє прізвище: Ґабріель Юрай 
Манкович, словац. Gabriel Juraj Blažovsky, угор. Gábor György Blazsovszky (†20.12.1742) – 
церковний греко-католицький діяч, титулярний агненський єпископ Мукачівський (1738-
1742). Здійснив ряд заходів для поліпшення долі біднішого духовенства.
2 Див.: ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1 Спр. 599. Прохання керівників Мараморошської жупи про 
призначення Гавриїла Блажовського вікарієм Мараморошської жупи (28.03.1738). На 2 
арк; Лучкай М. Зазнач. твір. Т. ІІІ. С. 259-260.
3 В фондових справах ДАЗО є розбіжність в датуванні. В написах титулу справ наводиться 
дата 10 травня. Дет. див.: Мукачівська Греко-Католицька єпархія. Документи. Editura 
Muzeului Sătmărean. Т. III. Satu Mare, 2015. С. 412-414.
4 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1706. Циркуляр єпископа Мукачівської греко-католицької 
єпархії Михайла Мануїла Ольшавського про скликання загальних зборів Сатмарського 
дияконату (16.05.1761). На 2 арк. 
5 Там само. Арк. 2-2 зв.
6 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1707. Концепція циркуляра єпископа Михайла Ольшавського 
віруючим міста Сату-Маре, в якому він звертається з проханням уникати деяких 
фальшивих «дяків», які проповідують фальшиву віру, збирають неналежні їм гроші, 
звертаючись з проханням залишатися вірними греок-католицькій вірі, в іншому випадку 
вони можуть втратити помилування імператриці Австрії (<?˃ травня 1761). Арк. 59 зв.-60.
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Comatatus Szathmariensis Populum, per Sarabaitam quemdam qui 
Sophronium se nominabit, ad Schisma concitatum et relapsum» про-
ти руху Софронія, в 1764 році навіть видав окремим накладом1. 

Унтиунійний «Волошскій раздоръ» відразу пішов на спад, 
хоча були й винятки. Наприклад жителі Хурезу-Маре категорич-
но відмовилися належати до унійної Церкви2. 

Вже 14 травня з’являється «запит» румунських мешканців с. 
Апа з проханням про прощення за те, що послідували за місіоне-
рами Софронія з комітату Сату-Маре та перейшли до православ-
ної віри. Останні заявляють про приєднання до Мукачівського 
греко-католицького єпископа3. Ідентичними є прохання і жителів 
сіл Реча, Хідяга та Сату-ноу-де-Жос в яких вони висловлюють своє 
бажання належати до Мукачівської греко-католицької єпархії4.

Наступного дня, 15 травня віцекомис комітату Сату-Маре 
видає чіткі інструкції віруючим з Апи, як їм потрібно поступити 
для вибачення їх помилки за перехід до православного культу та 
повернення до греко-католицького культу 5.

16 травня верховний комет комітату Сату-Маре, граф Каройї 
Антал видає розпорядження «для всіх голів» селищних рад щоб 
вони з’явилися на зустріч у визначений день, щоб доказати ви-
знання Мукачівського єпископа, якого прислала королева Терезія6.

1 Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. II. С. 79.
2 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1711. Жителі Хурезу-Маре заявляють, що вони належать до 
Грецької Церкви Східного обряду та хочуть залишитися в цьому обряді та не можуть і не 
хочуть прийняти об’єднання (<?˃ травня 1761). На 35 арк. Арк. 6.
3 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1721. Запит румунських мешканців с. Апа з проханням 
про прощення за те, що послідували за місіонерами Софронія з комітату Сату-Маре 
та перейшли до православної віри. Заявляє про приєднання до Мукачівського греко-
католицького єпископа (14.05.1761). На 2 арк.
4 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1711. Жителі сіл Реча, Хідяга та Сату-ноу-де-Жос, коли їх 
запитали вони висловили своє бадання належати до мукачівської греок-католицької 
єпархії ((<?˃ травня 1761). На 35 арк. Арк. 16.
5 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1721. Рішення віцекомиса комітату Сату-Маре, який показує 
віруючим з Апи, як їм потрібно поступити для вибачення їх помилки за перехід до 
православного культу та повернення до греко-католицького культу (15.05.1761). Арк. 2 зв.
6 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1711. Розпорядження верховного комеса комітату Сату-Маре 
графа Каройї Антала для всіх голів сільрад щоб вони з’явилися на зустріч у призначений 
день, щоб доказати визнання Мукачівського єпископа, якого прислала її величність 
королева (16.05.1761). На 35 арк. Арк. 4.
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Світська та церковна влада жорстоко відреагувала на антиу-
нійний заколот Софронія. Почалися переслідування та арешти. 
На прохання церковної влади, світська влада застосовувала навіть 
військову силу1. Архівні документи виокремлюють в цьому пла-
ні жителів села Синміклиуш (Szent Miklosi). Зберігся, датований 
21-25 травня 1761 року «меморандум» жителів с. Синміклиуш, в 
якому останні просять світську та церковну владу припинити пе-
реслідування та арешти учасників, які в 1760 році взяли участь у 
заворушеннях, і таким чином ті, які втекли, змогли повернутися 
додому2. В другому документі жителі села просять єпископа про-
бачення за те, що вони знову прийняли православного священи-
ка, повернувши йому ключі від храму3.

Тріумфальній ході Ольшавського не було меж. Тим вірянам, 
які визнали його владу над ними він обіцяє подальший захист та 
опіку, наприклад мова йде про вірян села Саніслиу4. Пізніше, 6 
листопада 1761 року Еґерський єпископ Ференц Баркоці напише 
окремий лист про признання заслуг єпископа Ольшавського у 
розповсюдженні та ствердженні унії5.

Проте, говорити про повне придушення справи Софронія 
не приходиться. Вона ще мала продовження, відлуння і лока-
ційні осередки. Так, 27 серпня 1761 року єпископ Михайло Оль-
шавський, імператриці Марії Терезії на 4 аркушах пише доповідь 
«про віруючих грецького обряду з комітатів Сатмар, Марамуреш 

1 Петров А., проф., д-ръ. Зазнач. твір. Т. II. С. 72-73.
2 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1711. Меморандум жителів с. Синміклиуш, в якому останні 
просять світську та церковну владу припинити переслідування та арешти учасників, які в 
тому році взяли участь у заворушеннях, і таким чином ті, які втекли, змогли б повернутися 
додому (21-25.05.1761). На 35 арк. Арк. 13-15.
3 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1711. Румуни, які проживали в Синміклиуш, просять у єпископа 
пробачити їм за помилку,за те, що вони знову прийняли греко-католицького священика, 
повернувши йому ключі від церкви та попросили його продовжити служити для них, 
а ті, які втекли, щоб мали можливість повернутися (<?˃ травня 1761). На 35 арк. Арк. 21.
4 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1711. Єпископ Михайло Ольшавський, так як віруючі з Саніслиу 
визнають його своїм єпископом, запевнив їх в тому, що він виконає свою обіцянку та буде 
продовжувати їх захищати у їх греко-католицькій вірі, за умови збереження возз’єднання 
з Римом (<?˃ травня 1761). На 35 арк. Арк. 31.
5 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1691. Лист Еґерського єпископа Баркоці про признання заслуг 
єпископа Ольшавського у розповсюдженні унії (06.11.1761). На 4 арк.
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та Угоча, які знову розкололися та повстали»1.
Окремо зауважимо, що влада обидвох таборів вела де-

тальне розслідування справи не тільки в особі отця Софронія 
(Сатабанта) чи вірян окремих сіл, але скрупульозно займалася 
особою й Арадського єпископа Синезія (Жівановича) та тими 
священиками, яких він висвятив. Мова йде щонайменше про 19 
священнослужителів2. Їхня діяльність детально відстежувалася, 
фіксувалася, описувалася. Складалися окремі списки священи-
ків висвячених єпископом Синезієм, проводилися їхні допити. 
Священиків, висвячених Синезієм церковна влада забороняла 
їх в служінні, арештовувала та накладала на них штрафи, тощо3. 

1 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1629. Доповідь уніатського Мукачівського єпископа Михайла 
Мануїла Ольшавського, адресована Марії Терезії, імператриці Австрії та королеві 
Угорщини про віруючих грецького обряду з комітатів Сатмар, Марамуреш та Угоча, які 
знову розкололися та повстали (27.08.1761). На 4 арк.
2 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1735. Список священників висвячених Арадським 
православним єпископом (<?˃ <?˃ 1761). На 2 арк.
3 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1630. Братислава. Копія розпорядження Братиславської Верховної 
Намісницької Королівської Ради про проведення розслідування стосовно Синезія Жівановича, не 
уніатського Арадського єпископа, винного у симонічному висвяченні багатьох Марамороських 
священиків (17.11.1760). На 1 арк; Там само. Спр. 1063. Список священиків Арадського 
єпископського ординаріату, які працюють в Мараморошській верховині (<?  ˃<?  ˃1748). На 1 
арк; Там само. Спр. 1645. Еґер. Лист Еґерського римо-католицького єпископа Баркоци Ференц, 
уніатському Мукачівському єпископу Михайлу Мануїлу Ольшавському про доповідь того самого 
єпископа та головного комеса Марамороського комітату щодо симфонічних висвячувань не 
уніатським Арадським єпископом Синезієм Жівановичем, священиків комітатів, які знаходяться 
під юрисдикцією уніатського єпископа, навіть тих, які приїхали з Польщі (24.11.1760). На 2 арк; 
Там само. Спр. 1647. Повідомлення римського кардинала Андреа Корсіні про підтвердження в 
правах священика Івана Кішкопа висвяченого православним єпископом (09.02.1760). На 2 арк; 
Там само. Спр. 1735. Список священників висвячених Арадським православним єпископом 
(<?  ˃<?  ˃1761). На 2 арк; Там само. Спр. 1736. Акт допиту священиків висвячених Арадським 
православним єпископом (20.04.1761). На 2 арк; Там само. Спр. 1738. Розпорядження канцелярії 
Пожонської королівської ради про заборону призначення парафіяльними священиками 
священиків висвячених Арадським православним єпископом та листування з цього питання 
(15.05.1761-08.10.1761). На 6 арк; Там само. Спр. 1748. Розпорядження канцелярії Пожонської 
королівської ради про звільнення заарештованих священиків висвячених Арадським православним 
єпископом (20.07.1761) На 2 арк; Там само. Спр. 1749. Акт допиту священиків висвячених 
Арадським православним єпископом (01.06.1761) На 7 арк; Там само. Спр. 1750. Лист єпископа 
Мануїла Ольшавського Мараморошському вікарію Андрію Жеткей про накладання штрафів на 
православних священиків, які відмовляються прийняти унію (24.10.1761). На 2 арк; Там само. Спр. 
2011. Скарга Мукачівського єпископа Мануїла Ольшавського австрійській імператриці Марії 
Терезії на православного єпископа за агітацію проти унії (<?  ˃<?  ˃1769). На 2 арк; Там само. Спр. 
3045. Список священиків Марамороша висвячених Арадським єпископом (<?  ˃<?  ˃1782). На 1 арк.
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Мали місце судові процеси. Юнаків, які мали тільки намір ви-
святитися у владики Синезія, і власне за цим йшли в Арад, за-
тримували та відповідно арештовували1. До справи Синезія був 
долучений навіть римський кардинал Андреа Корсини2. 

Таким чином, поступово, до кінця 1761 року рух було придуше-
но, хоча його відлуння ще жевріли. Спалахи Православ’я в Марамо-
роші фіксуються 22 серпня 1764 року, коли той самий Арадський 
єпископ Синезій рукоположив священиків із Студеного і Ростоки. 

Тільки 11 липня 1769 року унійний вікарій Андрій Жеткей 
(1761-1772)3 об’явив: «non unitos in suo sinu jam non dari»4.

Отже, дослідницькі праці, а головним чином виявлені архів-
ні матеріали фондів ДАЗО дозволяють нам зробити попередні, 
проте далекі від вичерпних висновки щодо піднятої теми.

Фактом є те, що з «тріумфальним» заключенням Ужгород-
ської (1646) та Альба-Юльської (1701) уній їхнє «вживлення» в 
еклізійну свідомість вірян та духовенства проходило зі значними 
елементами відчуження. Антиунійний рух 1760-1761 років чітко 
продемонстрував, що тисячі людей не хотіли жити в «новій вірі». 
Причини виникнення руху, показують, що люди хотіли жити в 
своїй сталій традиції, обрядах та сповідувати стару віру. Стиму-
лом цьому була низка причина, вказана на початку статті. Не-
зважаючи на неабиякий тиск з боку церковної та світської влади 
ортодоксальна Церква чинила посильний та ситуативний опір, 
який був пронизаний не тільки патріотично-національним, але 
майже героїчним пафосом і духом.

Не дивлячись на самовіддану антиправославну діяльність 
унійного єпископа Мануїла Ольшавського в Семигородському 
князівстві, в комітатах Сату-Маре та Мараморош, офіційний Ві-
день все ж таки був змушений дозволити організацію православ-
ної ієрархії в Семигородді5.
1 Дулишкович Іоанн, отець. Зазнач. твір. Тетрадь III. С. 162-163.
2 Андреа Корсини (итал. Andrea Corsini) (11.06.1735-†18.01.1795) – італійський куріальний 
кардинал.
3 Василий (Пронин), архимандрит. Зазнач. твір. С. 320.
4 Дулишкович Іоанн, отець. Зазнач. твір. Тетрадь III. С. 163; Петров А., проф., д-ръ. 
Зазнач. твір. Т. II. С. 73.
5 Василий (Пронин), архимандрит. Зазнач. твір. С. 329.
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Архівна база фактологічно констатує, що Православна Цер-
ква в одному з чотирьох комітатів Угорщини на території сучас-
ного Закарпаття, власне – Марамарошському станом на екватор 
70-х років XVIII століття мала свою чітку ієрархію та повноцінно, 
хоча і в екзилі, звершувала своє служіння.

Насамкінець, вкажемо й на те, що в третьому тисячолітті ми 
маємо ще один живий, піднятий із історичного забуття урок того, 
як не зважаючи на обставини люди жертовно відстоювали свої ре-
лігійні права та свободи. Єпископи та священнослужителі цього 
періоду воістину заслуговують бути зарахованими до лику святих 
як Помісної – Румунської, так і Української Православних Церков.

РЕЗЮМЕ
Предметом розвідки є тема локаційного опору унійній Церкві 

Закарпаття православного духовенства та вірян в комітатах Сату-Ма-
ре, Мараморош, Угоча у 2 пол. XVIII століття. Рух направлений на 
супротив унії і повернення духовенства та вірян в Православ’я, який 
виник в 70-х роках вказаного століття мав свою історію та відповідні 
наслідки. Головним ініціатором та керівником опору став ієромонах 
Софроній (Сатабант) та священик Георгій. В статті вперше зробле-
на спроба опису та аналізу нововиявлених документів Державного 
архіву Закарпатської області з вказаної тематики. Окремі архівні 
матеріали вводяться в науковий оббіг вперше. Так званий «Волош-
скій раздоръ» хоч і не був довготривалим рухом, однак є фактоло-
гічно-знаковим в еклізійному діалозі на тему ліквідації Православ’я 
в 30-х роках XVIII століття унійною Церквою Закарпаття. Тематич-
ні дослідження та архівні матеріали показують і доказують, що зі 
смертю останнього православного єпископа Досифея, в 1 полови-
ні XVIII століття, – Марамороська єпархія виходить в «підпілля», і 
в ньому продовжує своє повноцінне еклізійне життя. Антиунійна 
пастирська діяльність ієромонаха Софронія в 1760-1761 роках, що 
була направлена на відновлення Православ’я, а також факт висвя-
чення для парафій Марамороша десятки священників, Арадським 
єпископом Синезієм (Жівановіч) звичайно відтерміновують тезу 
про «ліквідацію» Православ’я на Закарпатті в 30-х роках XVIII сто-
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ліття, як мінімум на століття. Висвячені в 70-х роках в підпіллі свяще-
ники звершували своє служіння фактично до кінця XVIII століття. 

Ключові слова: єпархія, єпископ, ієромонах, юрисдикція, 
православ’я, католицизм, унія, кафедра.

SUMMARY
«VOLOSHSKY DISCORD»: SOME ASPECTS OF THE HISTORY 

OF THE LOCAL RESISTANCE OF THE UNION IN THE 2ND 
FLOOR. XVIII CENTURY

The subject of reconnaissance is the topic of locational resistance to 
the united Church of the Transcarpathian Orthodox clergy and believers 
in the committees of Satu Mare, Maramoros, Ugoch in the 2nd half. XVIII 
century. The movement is aimed at opposing the unification and return 
of the clergy and believers to Orthodoxy, which emerged in the 1970s 
with its history and its consequences. Hieromonk Sophronius (Satabant) 
and priest George became the main initiator and leader of the resistance. 
The article first attempts to describe and analyze newly discovered docu-
ments of the State Archives of the Transcarpathian region on the subject. 
Separate archival materials are introduced into scientific circulation for the 
first time. Although the so-called Voloshsky Discord was not a long-term 
movement, it is factually significant in an ecclesiastical dialogue on the 
elimination of Orthodoxy in the 1930s by the unified Church of Transcar-
pathia. Case studies and archival materials show and prove that with the 
death of the last Orthodox bishop Dosifey, in the first half of the eighteenth 
century, the Diocese of Maramorosh went underground and continued 
its full ecclesiastical life there. The anti-union pastoral activity of Hiero-
monk Sophronius in the years 1760-1761, aimed at restoring Orthodoxy, 
as well as the fact that dozens of priests were ordained for the parishes 
of Maramoros, by the Bishop of Arad Synesium (Zhivanovich) is usually 
delayed by the thesis of the „liquidation“ of Orthodoxy in Transcarpathia 
in the 1930s for at least a century. The priests consecrated in the 1970s 
practically served their ministry until the end of the eighteenth century.

Keywords: eparchy, bishop, hieromonk, jurisdiction, orthodoxy, 
Catholicism, union, department.
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УДК 271.222(470+571:477.87)(091) М 74

«ІМСТИЧІВСЬКИЙ ЕКЗИЛ» В ЧАСИ ПРАВЛІННЯ 
ОСТАННІХ ПРАВОСЛАВНИХ АРХІЄРЕЇВ МУКАЧІВСЬКОЇ 

ЄПАРХІЇ: ІОАНІКІЯ (ЗЕЙКАНА) ТА МЕФОДІЯ 
(РАКОВЕЦЬКОГО)

Олександр Монич,
протоієрей, кандидат богослов’я,

вчений секретар Богословсько-історичного науково-дослідного центру 
імені архімандрита Василія (Проніна), Мукачево

Період імплементації Ужгородської унії 1646 року був три-
валими. По крайній мірі на Мараморощині боротьба за стару 
віру тривала до 60-х років XVIII століття1, а тому твердження про 
те, що віряни та духовенство відразу активно сприйняло «нову 
віру» є помилковим. За словами отця Афанасія Пекара «у той 

1 Мова йде про діяльність ієромонаха Софронія в 1760-1761 роках котра була спрямована 
на відновлення Православ’я на Мараморощині. Крім того існує припущення окремих 
дослідників, що священників для православних вірян в цей висвячував Арадський єпископ 
Синезій, а вікарієм в Марамороші в той час був Даниїл Гаврилович (1754-1761). Дет. див.: 
Державний архів Закарпатської області (далі – ДАЗО). Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1721. Запит румун-
ських мешканців с. Апа з проханням про прощення за те, що послідували за місіонерами Соф-
ронія з комітату Сату-Маре та перейшли до православної віри. Заявляє про приєднання до Му-
качівського греко-католицького єпископа (14.05.1761). На 2 арк; Там само. Спр. 1721. Рішення 
віцекоміса комітату Сату-Маре, який показує віруючим з Апи, як їм потрібно поступити для 
вибачення їх помилки за перхід до православного культу та повернення до греко-католицького 
культу (15.05.1761). Арк. 2 зв; Там само. Спр. 1629. Доповідь уніатського Мукачівського 
єпископа Михайла Ольшавського, адресована Марії Терезії, імператриці Австрії та королеві 
Угорщини про віруючих грецького обряду з комітатів Сатмар, марамуреш та Угоча, які знову 
розкололися та повтали. На 4 арк; Петров А., проф., д-ръ. «Старая вѣра» и унія въ XVII–XVIII вв. 
Пояснительная записка // Матеріалы для исторіи Угорской Руси. Т. I. СПб., 1905. 73 с. С. 26-29; 
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)». Издание второе. Свято-Николаевский 
Мукачевский монастырь. ОРП «Φιλοκαλια», 2009. 524 с. С. 335-336; Атанасій В. Пекар, 
ЧСВВ. Нариси історії Церкви Закарпаття. Серія ІІ. «Записки ЧСВВ». Секція І. Том І: Єрархіч-
не оформлення. Видання друге. Рим-Львів: В-во Отців Василіан «Місіонер», 1997. 232 с. С. 36.
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час унія на Закарпатті ледве животіла»1. Адаптація унії не стала 
такою динамічною, як про це мріяли її автори. В окремих коміта-
тах, наприклад Земпленському, Ужанському, Угочанському, Са-
тумарському, Шароському та Соболчському, – духовенство під-
писало акти унії тільки в 1726 на початку 1727 років2. 

Для Мукачівської кафедри особливо драматичними вия-
вилися 60-80-ті роки XVII століття, коли в силу політично-церков-
них причин древню кафедру з осідком в Мукачеві були змушені 
покинути її останні єпископи: Іоанікій (Зейкан) (Ioannicius Zékány) 
та його наступник Мефодій (Раковецький) (Methodius Rakoveczky, 
Rakowetzky).

Від часу підписання акту унії 1646 року в результаті якої части-
на православного духовенства «об’єдналася» з угорськими римо-ка-
толицькими архієреями Еґеру та Естергому, а через них з однією з 
Угорських єпархій латинської Церкви, а не Римським престолом, як 
це мало місце у Бресті3 розпочалося жваве «щеплення свідомості» 
русинів до нового формату еклізійного буття.

Значного колориту в палітру тогочасного становища Право-
слав’я на Закарпатті додає факт того, що в цей період 1665-1691 
років на Чернечій горі існував так званий паралельний або ж на-
віть «сумінисницький» єпископат – існування двох, і навіть трьох 
1 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказана праця. Т. І. С. 69.
2 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 405. Акт про прийняття унії священиками округів Слов’янське 
Нове Місто та Гуменне Земпленської жупи (03.09.1726). На 13 арк; Там само. Спр. 405. 
Раковца. Акт про прийняття унії священиками Уйварського округу (жупа Обой Торна) 
(27.09.1726). На 13 арк; Там само. Спр. 405. Марія Повч. Акт про прийняття унії священиками 
Саболчської жупи (27.09.1726). Арк 11-12; Там само. Спр. 406. Брусниця. Акт про прийняття 
унії священиками округів Стропков та Враново над Тополоу Земплінскьої жупи (04.11.1726). 
На 10 арк; Там само. Спр. 406. Акт про прийняття унії священиками округу Свіднік 
Шароської жупи (10.11.1726). На 10 арк; Там само. Спр. 406. м. Куров. Акт про прийняття унії 
священиками округу Маковиця Шароської жупи (17.11.1726). На 10 арк; Там само. Спр. 406. 
Луков. Акт про прийняття унії священиками Шароського округу (20.11.1726). На 10 арк; Там 
само. Спр. 402. Ужгород. Акт про прийняття унії священиками Ужанської жупи (03.12.1726). 
На 3 арк; Там само. Спр. 402. Малий Березний. Акт про прийняття унії священиками 
Ужанської жупи (28.12.1726). На 6 арк; Там само. Спр. 402. Сату-Маре. Акт про прийняття 
унії священиками округу (20.01.1727). На 7 арк; Там само. Спр. 402. Бая-Маре. Акт про 
прийняття унії священиками Сатумарської жупи та округу Бая-Маре (27.01.1727). На 7 арк.
3 Фенич В. «Київська Церква» і Мукачівська єпархія: відомі та невідомі сторінки 
«непрочитаної» історії XIV–XVII ст. // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія: Історія. Випуск 21. Ужгород: Говерла, 2008. С. 3-14. С. 10.
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вікарних адміністраторів, коли Мукачівська єпархія мала по два і 
три єпископи, як Західної, так і Східної орієнтації1.

Оминаючи опис військової атмосфери в якій опинився край 
в результаті початку повстання Емерика Текелі в 1678 році, сло-
вами О. Барана зауважимо, що ситуація Мукачівського єпископ-
ства була в цей період «неймовірна, майже парадоксальна»2. У 
цій обстановці в Ужгороді діяв спочатку унійний єпископ Петро 
Партеній, а за ним три єпископи, які «мали правне назначення до 
того престолу, але всі вони знаходилися поза територією єпархії 
і не були в змозі нею кермувати»3. Ними були: Феофан Мауро-
кордато, Йосип Волошиновський та Іван Малаховський4. Разом 
з тим в Мукачеві та згодом в Імстичеві і Углі правили єпископи 
– Іоанікій (Зейкан) та Мефодій (Раковецький)5. Власне періоду ді-
яльності останніх двох православних архієреїв, які займали Мука-
чівську кафедру й присвячена розвідка.

Передусім відмітимо, що відповідно до грамот виданих з 
1601 по 1607 роки Мукачівському єпископу, грецького обряду 
Сергію (Sergium eppum Rutenorum ritus Graeci), йому передавалися 
права і на Мараморош, зокрема на його окремі парафії6. Архі-
мандрит Василій (Пронін) наводить думку, що в зв’язку з цим де-
які історики вважають, що саме владика Сергій був першим Ма-

1 Особливо мова йде про період від смерті єпископа Петра Партенія (†1664) і до 
призначення єпископа Йосифа де Камеліса (1689), коли в історії унійного єпископату був 
неясний період щодо найменування архієреїв. В цей період було два, і навіть три унійні 
єпископи. Імператор, папа, Остригомський архієпископ, ердельські князі не могли прийти 
до згоди до згоди, хто ж повинен йменувати Мукачівського єпископа. Дет. див.: Василий 
(Пронин), архимандрит. Вказана праця. С. 184-185; 209-210; 225; 228-229; Жаткович 
Юрій. Боротьба Мукачівської греко-католицької єпархії проти впливу Егера. Історичне 
дослідження // Жаткович Юрій. Праці з історії Угорської Русі / Упорядк. і передм. О.С. 
Мазурка / Редактор О. Козоріз. Ужгород: Мистецька лінія, 2008. С. 235-316. С. 250.
2 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691 // BOHOSLOVIA/
БОГОСЛОВІЯ. Т. XXXII. Кн. 1-4. Українське Богословське Наукове Товариство: Рим, 1968. 
С. 77-145. С. 115.
3 Там само.
4 Там само.
5 Василий (Пронин), архимандрит. Вказана праця. С. 225.
6 Дет див.: Hodinka A. A munkácsi görög szertartású püspökség okmánytára. I. KӦT. 1458-
1715. Ungvár. 1911. LVI. 659 p. P. 43-49.
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рамороським єпископом1. Отже, хронологічно, Марамороська 
єпархія своїми коріннями сягає ще ранішого періоду. Про остан-
нє свідчать також і виявлені грамоти та декрети графа Валентина 
Другета і т.д2.

В 1659 році імператор Леопольд I Габсбург3 користуючись 
своїм королівським правом патронату juris patronatus дарує уніа-
ту Петру Партенію зі всіма правами та визнанням його єписко-
пом русинів і в інших жупах – Мукачівське єпископство4. Після 
цього в кінці 1663 на початку 1664 року вдова Семигородського 
князя Юрія Раковці II, католичка Софія Баторі виганяє єпископа 
Іоанікія (Зейкана) з Мукачівського монастиря5. Архієрей тимча-
сово поселився у Імстичеві, а згодом перейшов до Углянського 
монастиря на Мараморощині. 

З 1664 по 1734 місцем локації православного єпископату 
стає Мараморош. Головним чином це села: Імстичево та Угля, 
але  відомо, що єпископат іноді перебував і в монастирях За-
річчя, Кричева та Грушева. В часі створюється так звана Мара-
мороська єпархія, керуючими якої, були: доробратовський свя-
щеник6 Софроній (Юс(ь)ко(а)) (адміністратор без сану єпископа) 
(1640-1642)7, священик Порфирій (Ардан) (адміністратор без сану 
єпископа) (†1643)8, єпископ Іоанікій (Зейкан) (1654-1684), єпископ 
Мефодій (Раковецький) (1687-1690, †1693), канонізований Румун-
ською Церквою, святитель Йосиф (Стойка) (1690-1711), єпископ? 
Серафим (Петрован(й)) (1711-1715/7) (унійний діяч, вибраний ду-
1 Василий (Пронин), архимандрит. Вказана праця. С. 190.
2 Дет. див.: Диякон Олександр Монич. Мараморошська святиня: нариси з історії 
Грушівського монастиря. Ужгород: ВАТ «Патент», 2008. 256 с., іл.
3 Леопо́льд I Га́бсбург (нім. Leopold I; 9 червня 1640 – 5 травня 1705) – імператор Священної 
Римської імперії з 18 липня 1658 року, король Угорщини з 27 червня 1655 року (коронований 
того ж дня), король Богемії з 14 вересня 1656 року (коронований того ж дня), титулярний король 
Галичини та Володимирії, другий син імператора Фердинанда III й Марії Анни Іспанської.
4 Василий (Пронин), архимандрит. Вказана праця. С. 221.
5 Там само. С. 228.
6 Іноді його місце служіння наводять помилково, як «драгобратовський» (драгобратовськый). 
Див.: Падяк В. Історія Карпаторусинськой літературы и културы. Драматурґія и націоналный 
театер на Підкарпатській Руси (1848-1989). Высокошколськый учебник. Пряшів, 2015. С. 94.
7 Див.: Василий (Пронин), архимандрит. Вказана праця. С. 209; Жаткович Юрій. Боротьба 
Мукачівської греко-католицької єпархії проти впливу Егера. Вказана праця. С. 244.
8 Василий (Пронин), архимандрит. Вказана праця. С. 209.
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ховенством, але не висвячений в сан єпископа)1 та останній пра-
вославний єпископ Досифей (Феодорович) (1717-1735)2. 

Вищезгаданий період церковної історії Закарпаття є ко-
ротким, проте багатим на події та юрисдикційні баталії. Пере-
дусім відмітимо, що по-перше: впродовж 44 років (1646-1690) 
Мукачівська єпархія мала паралельно двох архієреїв «уніата та 
схизмата»3. По-друге: виокремленим статусом status orthodoxa в 
прямому розумінні цього терміну, Марамороська єпархія стала 
володіти від часу вигнання владики Іоанікія з 1664 до 1734 року, 
– часу смерті останнього православного архієрея на Закарпатті. І, 
по-третє: фактом є те, що в силу впровадження унії в централь-
них комітатах в Мараморощині 71 рік, хоч і в згасаючому вигляді, 
але діяла остання гілка Православ’я – Марамороська єпархія.

Рік народження майбутнього священика, а згодом і архієрея, 
так само, як інші події пов’язані з його життєвим шляхом до 1650-
х рр. – є невідомими4. Виявлені документи та полярні досліджен-
ня церковних істориків дають скупі відомості про його біографію.

Відомо, що він був сином нямеша або ж шляхтича Андрія 
Зейкана, служив в Імстичеві парафіяльним священиком, був 
звичайно одруженим, але на момент архієрейської хіротонії був 
вдівцем5, носив ім’я Іван та мав сина, який був станом на 1654 
рік, ігуменом Імстичівського монастиря6. Щодо думки про похо-

1 Там само. С. 261.
2 Монич Олександр, диякон. Діяльність останнього Православного єпископа Досифея 
(Феодоровича) Угольського (1648-1733) // Русин. № 1 (15). Кишинев, 2009. С. 76-89. С. 76.
3 Жаткович Юрій. Боротьба Мукачівської греко-католицької єпархії проти впливу Егера. 
Вказана праця. С. 250.
4 Світлинець А. Життєвий шлях та церковне служіння єпископа Іоанікія Зейкана (…?... 
– 08.11.1686) // Наукові Записки Богословсько-історичного науково-дослідного центру 
імені архімандрита Василія (Проніна). Кер. редкол: Високопреосвященніший Феодор, 
архієп. Мукачівський і Ужгородський. Рецензенти: Данилюк Д.Д., д.і.н., проф., Федака 
С.Д., д.і.н., проф. Ужгород: Всеукраїнське вид-во «Карпати». № 1. 2011. С. 192-195. С. 193.
5 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. ІІ. Ужгород: Закарпаття, 2000. 383 с., іл.; С. 296; Атанасій 
В. Пекар, ЧСВВ. Нариси історії Церкви Закарпаття. Серія ІІ. «Записки ЧСВВ». Секція І. Том І: 
Єрархічне оформлення. Видання друге. Рим-Львів: В-во Отців Василіан «Місіонер», 1997. 232 с. С. 40.
6 Сабовъ Евменій. Христоматія церковно-славянскихъ и угро-русскихъ литературныхъ 
памятниковъ. Унгвар, 1893. С. 49-51; С. 50-51.
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дження з «дворян»1 Зейкана, то існують аргументи й проти цього 
твердження2. Відповідно до матеріалів слідства від 19 жовтня 1719 
року про «плач» чудотворної іконі Богородиці в монастирі села 
Кричово3 його сина звали Дософей, якого М. Лучкай навіть ото-
тожнює з останнім єпископом Марамороша і припускає, що цей 
міг бути і син брата Іоанікія – Феодора4. Таким чиним є припу-
щення, що Іоанікій мав і рідного брата.

Про архієрейську хіротонію Іоанікія дізнаємося з двох листів 
Остригомського архієпископа, Юрія Ліппая5. В них йде мова про 
те, що в 1654 році за сприяння князя Юрія Ракоці II6 за іншими 
припущеннями Семигородської княгині Сусанни Лоранфі, вдо-
ви князя Юрія Ракоці І, як «контр-єпископ» унійному єпископу 
Петру Партенію, Іоанікій (Зейкан) був вибраний та висвячений в 
єпископи у м. Ясси7,8. 

В силу політичної ситуації владика Іоанікій керував древ-
ньою кафедрою з перервами біля 30-ти років. Після висвячення, 
єпископ Іоаникій «перебирається до Мукачівського Свято-Мико-
лаївського монастиря і звідти править православними прихода-
ми єпархії. Юридично його влада поширювалася на Березький, 
Угочанський та Марамороський комітати»9. 

1 Петров А., проф., д-ръ. Вказана праця. Том ІІ. С. 22; Василий (Пронин), архимандрит. 
Вказана праця. С. 225.
2 Пап Степан, о. Вказана праця. С. 234.
3 Монич Олександр, протоієрей. Нескорена Правда: нариси з історії Кричівського 
монастиря. Ужгород: ТДВ «Патент», 2018. 160 с.
4 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. 322 с., іл. 
С. 139-140; Монич Олександр, диякон. Заневський монастир в Полонинах: Нариси з історії 
Угольського та Углянського монастирів. Ужгород: ВАТ «Патент», 2009. 319 с., іл. С. 46-64.
5 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 137.
6 Юрій II Ракоці, або Дєрдь II Ракоці (угор. II. Rákóczi György; 30 січня 1621 – 7 червня 
1660) – Великий князь Семигородський (з 1648).
7 Василий (Пронин), архимандрит. Вказана праця. С. 225; Баран Олександр, д-р., о. 
Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 137.
8 Я́сси (укр. також вживається варіант Я́си; рум. Iași, угор. Jászvásár – Базар ясів) – місто 
над річкою Бахлуй в Румунії, центр повіту Ясси. Розташоване в північно-східній частині 
країни, в Румунській Молдові.
9 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 138; 
Світлинець А. Вказана праця. С. 193.
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1654 рік, як дату архієрейської хіротонії Іоанікія наводять не 
всі історики Церкви Закарпаття. В питанні цієї дати дослідники 
припускають певні історичні розбіжності. Наприклад, М. Лучкай 
вважає, що Зейкан став єпископом в 1658 році1, а протоігумен Іо-
анікій Базилович з яким іноді солідарний і Лучкай2, датою його хі-
ротонії вважає 1661 рік3. Разом з тим, наприклад у дарчій грамоті 
Імстичівському монастирю місцевого жителя пана Улашина, ко-
тра датується 16 червня 1654 року Зейкан згадується як єпископ4. 

На антимінсах освячених єпископом Іоанікієм звершували статут-
ні богослужіння в Боронявському5 та Евдянському чернечих обителях6.

В 1656 році «капитулъ костела Кошытскаго» видає Іоанікію 
засвідчену печаткою капітулу копію грамоти Лелеського кляшто-
ру 1551 року, яка має відношення до майнової угоди дворян-ня-
мешів Зейканів «зо Мстичова»7. Збереглася також скарга від 16 
березня 1660 року адресована графу Юрію Другету на владику 
Іоанікія, ченця-уніата із Польщі Сільвестра Залуського в якій по-
відомляється, що єпископ в Мукачівському монастирі два тижні 
тримав ченця у в’язниці в кайданах a quo in catenas conjectus post 
duas septimanas ab ejusdem barbari hominis8. Останній факт описує 
владику, як ярого борця з унією. Відповідну допомогу в цій бо-
ротьбі йому апологет Православ’я, священик Михайло Андрелла 
та капітан Мукачівського замку Баллінг9. За сприяння останнього, 
єпископ Іоанікій «запроторив до тюрми тих священиків, які не 
хотіли залишитися при православії»10.
1 Лучкай М. Вказана праця. Т. II. С. 296; Його ж: Вказана праця. Т. ІІІ. С. 140.
2 Лучкай М. Вказана праця. Т. II. С. 294.
3 Дулишкович Іоанн, отець. Историческія черты Угро-Русскихъ. Тетрадь II. Унгваръ, 
1875. 142 с. С. 122.
4 Сабовъ Евменій. Вказана праця. С. 51.
5 ДАЗО. Ф. 64. Оп.1. Спр. 66. Списаніє Ѽбителей Мараморыскыхъ древле бывшыхъ и 
нынѣ зостающыхъ (1749). На 8 арк; Арк. 2.
6 Там само. Арк. 6 зв.
7 Петров А., проф., д-ръ. «Старая вѣра» и унія въ XVII-XVIII вв. Пояснительная записка 
// Матеріалы для исторіи Угорской Руси. Т. II. СПб., 1906. 88 с. С. 22; Сабовъ Евменій. 
Вказана праця. С. 49-51.
8 Hodinka A. Op. cit. P. 197-198; Петров А., проф., д-ръ. Вказана праця. Т. II. С. 23.
9 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 
138-139.
10 Там само. С. 138.
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В питанні тривалості перебування єпископа Іоанікія в Мука-
чівському монастирі є розбіжності. Влітку 1657 року Мукачево і 
Свято-Миколаївський монастир на Чернечій горі ограбили і спа-
лили польські князі в помсту за прагнення князя Юрія ІІ Раковція, 
власника Мукачівської фортеці й домінії, силою зайняти польський 
трон1. Продовжуючи думку о. Степана Папа, отець Афанасій (Пе-
кар) припускає, що власне «спасаючись від польських наїзни-
ків, єпископ Зейкан перейшов з кількома монахами до давніше 
ним спорудженого Свято-Михайлівського монастиря в Імстичеві 
і звідтіля відтак наглядав відбудову Мукачівського монастиря»2. 

Разом з існуючим вищенаведеним припущенням отців-істо-
риків, фактом залишається те, що відповідно до звіту цісарського 
посланця Михайла Подбелані3 княгині Софії Баторі станом на 17 
квітня 1660 року, Зейкан ще виконував єпископські повноважен-
ня в Мукачівському монастирі4.

Отець Степан (Пап), а за ним і Пронін логічно вважають, 
що до тих пір доки Мукачево було під владою семигородських 
князів, Зейкан жив у Мукачівському монастирі. Проте, коли Іван 
Камень поступився імператору Леопольду угорською частиною 
володінь семигородських князів (1660), Мукачівським єпископом 
був призначений Петро Партеній, а Зейкан був змушений пе-
реселитися в свої володіння в Імстичево, де заснував монастир, і 
звідтам став керувати вірною йому паствою5. 

1661 рік, як час залишення Чернечої гори та побудови єпи-
скопом Зейканом «невеличкого осідку для своїх ченців» в Імс-
тичеві наводить отець Михайло Ваврик6. Дослідник В. Фенич в 
тематичній статті з історії Імстичівського монастиря, помилко-
во цитуючи сторінку, праці Є. Сабова, ймовірно маючи на увазі 

1 Пап Степан, о. Історія Закарпаття: У 3-х тт. Том I. Івано-Франківськ: «Нова зоря», 2001. 
556 с. С. 464.
2 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Нариси історії Церкви Закарпаття. Том ІІІ. Монаше життя. 
Ужгород: КП «Ужгородська міська друкарня», 2014. 216 с. С. 25-26.
3 Лат. Michael Podbellan, угор. Podbelánvi Mihály.
4 Hodinka A. Op. cit. P. 194-196.
5 Пап Степан, о. Історія Закарпаття: У 3-х тт. Том IІ. Івано-Франківськ: «Нова зоря», 2002. 
443 с. С. 233; Василий (Пронин), архимандрит. Вказана праця. С. 225-226.
6 Ваврик Михайло, о. ЧСВВ. По Василіянських манастирях. Торонто, 1958. 286 с. С. 246.
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якусь іншу працю, теж вважає, що: «саме на початку 1661 року 
вдова князя Юрія Ракоція II Софія Баторі віддалила Іоанікія Зей-
кана з території Мукачівської домінії», але нижче за текстом, 
вслід за О. Петровим, автор статті все ж таки вважає саме 1664 рік, 
– датою вигнання Зейкана з Мукачівського монастиря1. 1661 рік, 
як рік «вигнання» з Чернечої гори Софією Баторі разом зі сво-
їм сином Франциском Ракоцієм I-м єпископа Зейкана наводить 
і дослідник, О. Баран2. Останній припускає, що в планах Іоанікія 
після його вигнання, було все-таки повернення до свого єпископ-
ства та монастиря на Чернечій горі, саме тому він й «вислав свого 
вірного приклонника єромонаха Методія Раковецького до Мука-
чева»3, який і став ігуменом цього монастиря4.

Безапеляційним фактом залишається, те, що саме за часів 
владики Іоанікія в Мукачівському монастирі в 1661 році за кошти 
молдавського князя Константина Мултянського, воєводи Воло-
щини з Басарабії замість попереднього – дерев’яного, був побу-
дований перший кам’яний храм монастиря5. Дослідники історії 
Церкви на Закарпатті вважають, що будівництвом цього храму 
владика керував вже не з Мукачева, а через свого ставленика Ме-
фодія Раковецького – з Імстичева6 до якого «офіційно» пересе-
лився пізніше7, а саме в 1664 році8. Факт керування будівельними 
роботами з Імстичева свідчить про те, що Іоанікій жив в Імстиче-

1 Текст цитати у статті дослідника В. Фенича абсолютно не відповідає цитованій ним 
сторінці праці Є. Сабова. Дет. див.: Фенич, В. І. Заснування Імстичівського монастиря 
та його діяльність в Австрійські і Австро-Угорські часи // CARPATICA-КАРПАТИКА / 
ред.кол.: Е.А.Балагурі, М.М.Вегеш, С.В.Віднянський та ін. Ужгород : Два кольори, 2001. 
№ Вип.10: Актуальні проблеми політичного та етнокультурного розвитку Карпатського 
регіону в ХІХ-ХХ століттях. С. 21-30; С. 23-24.
2 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 86.
3 Там само. С. 113.
4 Hodinka A. Op. cit. P. 277.
5 Василий (Пронин), архимандрит. Вказана праця. С. 226; Петров А., проф., д-ръ. Вказана 
праця. Том ІІ. С. 23.
6 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказана праця. Том ІІІ. С. 26; Василий (Пронин), архимандрит. 
Вказана праця. С. 228.
7 Фенич, В. І. Заснування Імстичівського монастиря та його діяльність в Австрійські і 
Австро-Угорські часи // CARPATICA-КАРПАТИКА / Ред.кол.: Е.А.Балагурі, М.М.Вегеш, 
С.В.Віднянський та ін. Ужгород: Два кольори, 2001. Вип. 10. С. 21-30. С. 23-24.
8 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказана праця. Том ІІІ. С. 26.
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ві задового до 1664 року. М. Лучкай вважає, що Зейкан «звичайно 
не жив у Мукачеві, але у монастирі мав вплив і право розпоряд-
жатись, тому що під його керівництвом за кошти князя Констан-
тина була побудована церква у Мукачівському монастирі»1. Цю 
думку поділяють й інші дослідники2. 

Разом з тим відповідно до листа від 3 жовтня 1662 року єзу-
їта Севастіана Міллея відомо, що схизматик єпископ у вказаний 
час ще жив в монастирі поблизу Мукачівського замку і міста. Ав-
тор також відмічає твердість єпископа в Православ’ї3. 

Все таки в 1664 році з Ужгорода в Мукачево був переведений 
Партеній, а Зейкан під тиском володарки Мукачева, удови Юрія 
II Ракоці, яка прийняла католицтво, Софії Баторі був змушений 
остаточно покинути Мукачівський монастир назавжди4.

Таким чином період (1660/1-1664) в житті владики можна оха-
рактеризувати, як «транзитний». Владика залишаючись de jure в 
Мукачівському монастирі de facto жив там ситуативно. Його бажан-
ня переїхати назавжди в Імстичево та Мараморош, в силу релігій-
них баталій, було незворотнім і звичайно більшим, аніж залишити-
ся в монастирі на Чернечій Горі. Остаточно ж Мукачівську кафедру 
її останній православний єпископ, спадкоємець єпископа Іоанікія 
– Мефодій, залишив в 1690 році, і цьому були причини вже безпосе-
редньо політичні, а не релігійно-церковні. 

В 1687 році від турків був звільнений Будапешт. 18 січня 1688 
року від імператорських військ був звільнений Мукачівський за-
мок, після чого опікуном маєтків Ракоці в тому числі і над Мука-
чівським монастирем був призначений керівник Като лиць кої 
Церкви Угорщини, відомий кардинал Леопольд Колонич5. Остан-
ній, після конклаву кардиналів у Римі просить новообраного папу 
Олександра VIII призначити Іоанна Йосифа де Камеліса Мукачів-
ським єпископом6. Дорадчу участь в призначенні де Камеліса на 
1 Лучкай М. Вказана праця. Т. II. С. 296-297.
2 Пап Степан, о. Вказана праця. С. 233.
3 Петров А., проф., д-ръ. Вказана праця. Том ІІ. С. 24.
4 Петров А., проф., д-ръ. Вказана праця. Том ІІ. С. 24; Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказана 
праця. Том ІІІ. С. 26; Василий (Пронин), архимандрит. Вказана праця. С. 228.
5 Лучкай М. Вказана праця. Т. III. С. 6.
6 Там само. С. 7.
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Мукачево брав і Київський унійний митрополит Кипріан (Жохов-
ський) (1674-1693)1. 5 листопада 1689 року римським понтифіком 
Йосиф де Камеліс призначається «папським вікарієм для людей 
грецького віросповідання, що проживають у Мукачівській дієце-
зії»2. 11 березня 1690 року австрійський імператор Леопольд I Габ-
сбург3 видає підтверджувальний декрет про призначення Іоанна 
Йосифа де Камеліса Мукачівським єпископом4. Ця подія стає по-
чатком кінця перебування православних єпископів в Мукачеві.

Отже, біля 1661 року єпископ, ймовірно спочатку самовіль-
но, а згодом і примусово оселяється в рідному селі – Імстичево5 в 
якому мав власний, батьківський маєток6. З Імстичева в якому він 
засновує монастир7 і куди «переніс свою катедру»8, хоча із грамо-
ти Улашина (1654) можна зробити висновок, що монастир існу-
1 Мороз В. ІМСТИЧОВО: МОНАСТИР СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА // 
https://risu.org.ua/ua/relig_tourism/religious_region/49278/
2 Лучкай М. Вказана праця. Т. III. С. 7-8.
3 Леопольд I Габсбург (нім. Leopold I; 9 червня 1640 - 5 травня 1705) – імператор 
Священної Римської імперії з 18 липня 1658 року, король Угорщини з 27 червня 1655 
року (коронований того ж дня), король Богемії з 14 вересня 1656 року (коронований того 
ж дня), титулярний король Галичини та Володимирії, другий син імператора Фердинанда 
III й Марії Анни Іспанської.
4 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 96. Декрет австрийского императора Леопольда о назначении 
Йоанна де Камелиса Мукачевским епископом (11.03.1690). На 2 арк; Там само. Спр. 98. 
Декрет австрийского императора Леопольда о назначении Йоанна Йосифа де Камелиса 
Мукачевским епископом (11.03.1690). На 1 арк 
5 Імст́ичово (угор. Misztice) – село в Закарпатській області, Іршавському районі. Перша 
письмова згадка про село виявлена у документах за 1351 рік під назвою Misztice. Дет. 
див.: Дэже Ласло. Очерки по истории закарпатских говоров. Будапешт: Изд-во АН 
Венгрии, 1967. 308 с. С. 126.
6 Пап Степан, о. Вказана праця. С. 234.
7 Детальніше про Імстичівський монастир: Basilovits Joannicio. Brevis notitia fundationis Theodori 
Koriatovits olim ducis de Munkacs, pro religiosis rithenis ordinis sancti Basilii Magni in monte Csernek ad 
Munkacs anno MCCCLX Factae. Pars Prima. Appendix II. Cassoviae: Typographia Ellingeriana, 1799. 104 
p.; Ваврик М. Нарис розвитку і стану василіанського чина XVII-XX ст. Топографічно-статистична роз-
відка / Михайло М. Ваврик ЧСВВ / Записки ЧСВВ. Серія ІІ. Т. XL. Рим: PP Basiliani Via S. Giosafat 8 
(Aventino), 1979. 217 с.; Мороз В. Заснування і становлення Боронявського монастиря: історія обителі на 
тлі епохи // Наукові Записки УжНУ. Серія: Історично-релігійні студії. Випуск 5. Ужгород: Видавництво 
УжНУ «Говерла», 2016. С. 154-177; Його ж: Імстичово: монастир святого архистратига Михаїла // https://
risu.org.ua/ua/relig_tourism/religious_region/49278/; Пекар Атанасій, ЧСВВ. Василіяни – носії унійних 
ідей на Закарпатті // Записки ЧСВВ: Серія ІІ, Секція ІІ. Т. VІІ (XІII). Вип. 1-4. Рим, 1971. С. 272-282; Са-
бов Евменій. Христоматія церковно-славянскихъ и угро-русскихъ литературныхъ памятниковъ съ при-
бавленіемъ угро-русскихъ народныхъ сказокъ на подлиниыхъ нарѣчіяхъ. Унгваръ: Келетъ, 1893. 235 с. 
8 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 138.
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вав й раніше, а владика своєю владою тільки посприяв діяльності 
цієї обителі, – єпископ переходить до Углянського монастиря на 
Мараморощині1. В якому ж році відбувся цей перехід до Углі – 
невідомо. Фактом, залишається те, що від того часу (приблизно 
1664/5 рік) Марамороські православні єпископи «мали свій осі-
док в Углі»2, хоча як місцеперебуванням останніх були також: 
Грушево, Драгово та Кричево3. О. Петров вважає, що Зейкан не 
просто переїхав в Углю і жив там, а стверджує, що Угля була його 
другою резиденцією в Марамороші4. 

Таким чином, резиденціями Марамороського єпископа 
Зейкана стають Імстичево і Угля. Відомий дослідник церков-
ної історії Закарпаття, А. Годинка наводить грамоту 1669 року в 
якій унійний єпископ Іоан-Йосиф Волошиновський скаржить-
ся вже на Імстичівського єпископа Іоанікія (Зейкана) (Iconicus 
Imsticzowsky condanr eppus)5. Отець Василій (Пронін) вважає, що 
Зейкан керував паствою (Марамороський, Угочанський та деякі 
села східного Бережського комітатів6), яка залишилися йому вір-
ною власне з Імстичева, а не з Углі де перебував тільки іноді7. Іс-
нує також припущення, що єпископ Зейкан у 1680 році під впли-
вом протестантських урядовців Марамороського комітату, після 
смерті єпископа із Альба-Юлії Савви (Бранковича), «підчинив 
собі ще й румунів» Мараморошу8. 

Таким чином в часи «Імстичівського екзину» Іоанікій зосе-
реджував свою діяльність не тільки на «залишених йому терито-
ріях», але й не «зрікся зо західних частин Березького комітату та 

1 Пап Степан, о. Вказана праця. С. 234; Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказана праця. Т. І. С. 69; 
Диякон Олександр Монич. Єпископське правління та настоятельство в Углянському монастирі 
Іоанікія Зейкана // УУБА: Кирило-Мефодіївський Академічний листок. № 4. 14 травня 2008. С. 10.
2 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказана праця. Т. І. С. 69.
3 Василий (Пронин), архимандрит. Вказана праця. С. 238; Монич Олександр, протоієрей. 
Нескорена Правда: Вказана праця.
4 Петров А., проф., д-ръ. Вказана праця. Том ІІ. С. 25.
5 Hodinka A. Op. cit. P. 234-236.
6 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 138.
7 Василий (Пронин), архимандрит. Вказана праця. С. 226-227.
8 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказана праця. Т. І. С. 183; Пап Степан, о. Вказана праця. С. 
235; Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 138.
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території Мукачівської домінії»1.
Отже, з часу екзилу Зейкана в 1664 році починається струк-

турно-адміністративне оформлення Марамороської єпархії. Вра-
ховуючи той факт, що Мефодій (Раковецький) перебував в Ма-
рамороші максимально один рік, можна de facto наступником 
Зейкана в Марамороші вважати єпископа Іосифа (Стойку). По 
крайній мірі, факт того, що владика Зейкан був практичним, а 
не ситуативним попередником Іосифа (Стойки) є аксіомою. Під-
твердженням цьому є по-перше, така короткочасність перебуван-
ня Мефодія в Марамороші, яка була продиктована вже діяльніс-
тю тут Стойки. По-друге, на допиті Марамороського духовенства 
1725 року про те хто керував Мараморошем до Іосифа Стойки, 
24-й свідок Gregorius parochus Alsó Neresznice відповідав: Ioannicius, 
episcopus Munkacsiensis, jurisdictionem in Marmaros2.

Найкраще про масштаби та наслідки архіпастирської діяль-
ності єпископа Зейкана в Марамороші свідчить перевірка свяще-
ників, зроблена у 1725 році, з якої випливає, що Іоаникій висвя-
тив для Марамороського, Березького та Угочанського комітатів 
велику кількість священиків3.

Про останні дні Іоаникія Зейкана, місце його смерті та по-
ховання в істориків немає одностайної думки. Деякі дослідники 
вважають, що єпископ помер і похований в Углянському монас-
тирі4. Є. Сабов пише, що той помер і похований у Мукачівській 
обителі5. Коректуру та ясність в це питання, опублікувавши 
свідчення духовенства Бичківської державної домінії, вносить іс-
торик М. Лучкай6. Один із опитаних свідків, 53-річний Григорій, 
парох із Нижньої Нересниці, повідомив, що протягом півроку 
особисто допомагав Іоаникію у проведенні обрядів і у його при-
сутності єпископ завершив свій земний шлях в Імстичівському 
монастирі7. 
1 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 139.
2 Петров А., проф., д-ръ. Вказана праця. Том ІІ. С. 25.
3 Лучкай М. Вказана праця. Т. II. С. 299.
4 Пап Степан, о. Вказана праця. С. 235.
5 Сабовъ Евменій. Вказана праця. С. 51.
6 Світлинець А. Вказана праця. С. 195.
7 Лучкай М. Вказана праця. Т. III. С. 206; Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказана праця. Т. ІІІ. С. 69.
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Дослідник О. Петров, на основі опублікованих документів, 
наводить дату смерті – 8 листопада 1686 року. Поховальний чин 
відслужив ієромонах Мефодій Раковецький, тодішній намісник 
Мукачівського монастиря1. Разом з тим на основі даних щоден-
ника унійного Мукачівського єпископа Іосифа де Камеліса датою 
смерті владики окремі дослідники вважають 1684 рік, коли Зей-
кан посвятив в ієреї Василя Веречанського2. 

Дату смерті, як 1686 рік підтверджують й документи ДАЗО. 
В архівному документі, який має безпосереднє відношення до 
історії Імстичівського монастиря під назвою «Грамота жупного 
собрания Бережской жупы об утверждении завещания дворяни-
на Иоанна Мистицеи о передаче земли Имстичевскому монасты-
рю», який датується від 8 листопада 1686 року згадується, що на 
похоронах Йоанікія Зейкана був присутній тогочасний Мука-
чівський настоятель, ієромонах Мефодій Раковецький. Тут-таки 
повідомляється про обрання нового ігумена ієромонаха Доро-
фея та ще трьох отців даного монастиря – Афанасія, Феодосія та 
Іоанікія3. На основі вищенаведеного документу, можна зробити 
висновок про значний розвиток Імстичівського монастиря, який 
станом на кінець XVII століття мав достатній кількісний склад та 
володів маєтками.

Наступником єпископа Іоанікія, став намісник Мукачів-
ського монастиря, який зайняв цю посаду з протекції єпископа 
Зейкана – ієромонах Мефодій (Раковецький)4. Останній був при-
значеним ігуменом обителі в 1686 році повстанцями Імре Текелі5, 
коли ті зайняли Мукачівську домінію6.

1 Петров А., проф., д-ръ. Вказана праця. Том ІІ. С. 25.
2 Дулишкович Іоанн, отець. Вказана праця. Тетрадь II. С. 121-123; Василий (Пронин), 
архимандрит. Вказана праця. С. 228.
3 ДАЗО. Ф. 64. Оп. 5. Спр. 30. Грамота жупного собрания Бережской жупы об утверждении 
завещания дворянина Иоанна Мистицеи о передаче земли Имстичевскому монастырю 
(10.02.1686). На 2 арк. Арк 1 зв.
4 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 113; 
Hodinka A. Op. cit. P. 194-196.
5 Імре Текелі (угор. Thököly Imre, 25 вересня 1657 – 13 вересня 1705) – угорський 
політичний та військовий діяч, очільник куруців у 1682-1685 роках, Великий князь 
Трансільванії у 1690-1691 роках.
6 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказана праця. Т. І. С. 69.
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Як відомо, Мефодій був з білого духовенства і ніс пастирське 
служіння в селі Великий Раковець, що в Угочанському комітаті1 
primum parochus uxoratus Nagy-Rákóczensis in comitatu Ugocsa2. Став-
ши вдівцем, постригся у ченці і старався «з матеріальних дібр 
чину утримати цілу свою фамілію»3. Судячи з того, що в Мука-
чівський монастир його направив Зейкан4, можемо припустити, 
що чернецтво та ієрейський сан він прийняв в Імстичевському 
монастирі з рук єпископа Іоанікія. В ігуменстві на Чернечій Горі 
його затвердив особисто Текелі5. На похороні єпископа Зейкана 
в 1686 році в Імстичеві6 Мефодій «виступав як наслідник Йоанікія 
Зейканя в ігуменстві Мукачівського монастиря і в наслідок того 
на цім похороні одержав від нез’єднаних священиків номінацію 
на нового православного єпископа на Закарпатті»7.

В 1684 році8, але переважна більшість дослідників вважають в 
1687 році9 він був висвячений в єпископи. Отець Михайло Лучкай, 
а за ним і отець Іван Дулішкович вважали, що його архієрейську 
хіротонію звершив Рафаїл Ангел, архієпископ Спалатинський і 
Мукачівський адміністратор10. Архімандрит Василій (Пронін) та 
О. Баран не погоджуються з цим твердженням. Дослідники пе-
реконані, що цю хіротонію здійснив православний митрополит 
Молдовський Досифей, який був введений Польським королем 
Яном III Собеським в 1686 році після взяття Сочави. Архієрейська 

1 Василий (Пронин), архимандрит. Вказана праця. С. 236.
2 Schematismus Venerabilis Cleri Graeci Ritus Catholicorum Dioecesis Munkacsiensis Ad An-
num Domini 1876. P. 22.
3 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 113.
4 Там само. 
5 Там само. С. 116.
6 ДАЗО. Ф. 64. Оп. 5. Спр. 30. Грамота жупного собрания Бережской жупы об утверждении 
завещания дворянина Иоанна Мистицеи о передаче земли Имстичевскому монастырю 
(10.02.1686). На 2 арк.
7 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 124.
8 В іншому місці М. Лучкай наводить його дати правління, як 1688-1690 роки. Дет. див.: 
Лучкай М. Вказана праця. Т. III. С. 131.
9 Петров А., проф., д-ръ. Вказана праця. Том ІІ. С. 27; Василий (Пронин), архимандрит. 
Вказана праця. С. 236; Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. 
Вказана праця. С. 124.
10 Див.: Лучкай М. Вказана праця. Т. II. С. 329-330; Дулишкович Іоанн, отець. Вказана 
праця. Тетрадь II. С. 131.
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хіротонія Мефодія відбулася в м. Стрий1. 
В доносі листі до Еґерського єпископа, Петронія Камінсько-

го від 20 травня 1688 року2 йдеться про те, що Мефодій приїхав до 
Мукачівського монастиря зі словацьких Кошиць3, куди за слова-
ми о. Степана Папа ймовірно їздив до єпископа Юрія Фенешія, 
просити свого затвердження4. Думку отця Степана розширює і 
водночас підтверджує послання кардинала Леопольда Колони-
ча, в якому йдеться, що Мефодій перед латинським єпископом 
зложив «ісповідь католицької віри»5. Ймовірно, Камінський і сам 
думав стати єпископом, але в часі з Риму був присланий новий 
архієрей – Іоанн де Камеліс. Мефодій спочатку хотів з ним при-
миритися, але це не йому зробити не вдалося6.

Ясність в цьому «приїзді з Кошиць» єпископа Мефодія вно-
сить О. Баран. Автор пише: «Як єпископ Методій вернувся на 
Закарпаття (після хіротонії – О.М.), бачив, що Мукачівський ма-
настир тільки як уніят може задержати для себе й тому ще в пер-
ших місяцях 1688 року поїхав до Кошиць і там перед латинським 
єпископом зложив «ісповідь католицької віри» та думав, що як 
повноправний єпископ буде управляти разом і католицькою і 
православною Мукачівською єпархією»7. З тексту доносу Камін-
ського дізнаємося, що Мефодій по прибутті з Кошиць на питан-
ня Петронія чи визнав він католицьку віру, – «нічого не відповів»8. 

В 1689 році за свідченням щоденника унійного єпископа Йо-
сифа де Камеліса кардинал і примас Леопольд Колонич в повідом-
ленні Римському понтифіку титулує Мефодія єпископом, який 
«поновлюється на посаду єпископа, Перемишлянським руським 

1 Див.: Петров А., проф., д-ръ. Вказана праця. Том ІІ. С. 27; Василий (Пронин), 
архимандрит. Вказана праця. С. 236; Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в 
роках 1665-1691. Вказана праця. С. 124.
2 Лучкай М. Вказана праця. Т. II. С. 331-338.
3 Там само. С. 332.
4 Пап Степан, о. Вказана праця. С. 218.
5 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 124; 
Hodinka A. Op. cit. P. 285-287.
6 Василий (Пронин), архимандрит. Вказана праця. С. 237.
7 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 124.
8 Лучкай М. Вказана праця. Т. II. С. 332.
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єпископом Іваном Малаховським»1. О. Петров коментуючи ймо-
вірно дублікат того ж повідомлення, яке було розміщене в Sententia 
ordinis theologorum Viennensium про те, що буцімто Мефодій був 
«вторично» висвячений унійним Перемишльським єпископом Ма-
лаховським, зауважує, що це повідомлення «ничем не подтверж-
дается и вряд ли вероятно»2. Разом з тим історик Лучкай вважає, 
що Малаховським Раковецький був лише «приєднаний до унії»3. 
У всякому випадку це «оновлене висвячення» Мефодій не при-
йняв і як результат через рік пішов з Мукачівського монастиря4. 

Разом з тим відмітимо, що хоч архієрейську хіротонію Ме-
фодія «ніхто з провідного закарпатського клеру не хотів визна-
вати і Камінський гострими словами протестував у Кошицького 
латинського єпископа проти його приявности в Мукачівському 
монастирі, все-таки він виконував свої єпископські функції і пе-
ред вірними виступав як їхній владика»5.

Управління древньою кафедрою Раковецьким проходило в ці-
кавий період, в час, коли в 1687 році в Мукачеві були два Мукачівські 
єпископи: унійний Рафаїл (Гаврилович), колишній Галатійський 
митрополит і православний – Мефодій6. Займаючи посаду керую-
чого єпархією Мефодій, мав вікарія, який отримавши призначення, 
був поза територією єпархії7 – Івана Липницького Joannes Lipniczky8, 
котрого ще раніше, Естерґомський архієрей, угорський примас 
Дьордь Селепчені (1666-1685) своїм декретом 13 грудня 1681 року 
призначив «вікарієм всіх українців, які «живуть в 13-ох комітатах 
Угорщини»9. Митрополит Гавриїл «не міг усунути Методія з ста-
новища ігумена Мукачівського монастиря і залишив його на місці 
заки розпочав візитацію своїх парафій»10.

1 Лучкай М. Вказана праця. Т. II. С. 339; Петров А., проф., д-ръ. Вказана праця. Том ІІ. С. 28.
2 Петров А., проф., д-ръ. Вказана праця. Том ІІ. С. 28.
3 Лучкай М. Вказана праця. Т. III. С. 7.
4 Пап Степан, о. Вказана праця. Т. II. С. 219.
5 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 124.
6 Там само. С. 121.
7 Там само. С. 115.
8 Дет. див.: Лучкай М. Вказана праця. Т. III. С. 6-7; Hodinka A. Op. cit. P. 277-278.
9 Hodinka A. Op. cit. P. 254-255.
10 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 124.
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Відповідно до збережених грамот в 1688 році єпископ Ме-
фодій мав справу з Австрійським і Угорським кардиналом, єпи-
скопом Нітри, Вінер-Нойштадта, Дьора та в часі архі єпископом 
Калочі-Бача і Эстергома – Леопольдом Карлом фон Коллони-
чем1. Останній характеризує Мефодія, як людину «невиховану й 
некультурну, яка не має відповідного монашого наставлення»2. 
Водночас, як вже вище згадувалося, єпископ Мефодій мав супе-
речки з ігуменом Мукачівського монастиря, Петронієм Камін-
ським. Останній у вищенаведеному листі до Еґерського єписко-
па «докладно описав його життя» і як висновок був за словами 
Камінського «негідний єпископства із-за відсутності знань, яких 
апостол Павло вимагає від кожного єпископа»3. Камінський 
також жаліється, що Мефодій, як вдівець наповнив монастир 
своїми дітьми та родичами4. Через цей контроль Мефодієм мо-
настирського майна мав значні матеріальні та фінансові пробле-
ми і митрополит Рафаїл5.

Відомо, що владика Мефодій мав пряме відношення до за-
снування монастиря в с. Заріччя, що на території сьогоднішнього 
Іршавського району. Згідно його грамоти та звернення до людей 
та духовенства від 25 і 26 квітня 1689 року відповідно, він благо-
словляє заснування монастиря в селі Заріччя6. Детальніше з істо-
рією заснування та діяльності Миколаївського чоловічого монас-
тиря в селі Заріччя можна ознайомитися у відповідних справах 
фондів ДАЗО7.
1 Hodinka A. Op. cit. P. 277-278.
2 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 113; 
Hodinka A. Op. cit. P. 277-278.
3 Там само. С. 330-338. 
4 Василий (Пронин), архимандрит. Вказана праця. С. 237.
5 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 124.
6 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 92. На 2 арк; Там само. Спр. 93. Обращение православного 
епископа Мефодия к народу и духовенству об оказании помощи в организации монастиря 
в с. Заречье (25.04.1689). На 2 арк; Hodinka A. Op. cit. P. 279-280.
7 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 92. Грамота православного епископа Мефодия о разрешении 
основания монастыря в с. Заречье (26.04.1689) (Копия). На 2 арк; Там само. Спр. 93. Обращение 
православного епископа Мефодия к народу и духовенству об оказании помощи в организации 
монастиря в с. Заречье (25.04.1689). На 2 арк; Там само. Спр. 226. Акт дарування Караслом 
Шандором маєтку, який знаходиться на території села Заріччя, монастирю (28.02.1711). На 1 
арк; Там само. Спр. 237. Акт о передаче земельного имения Иоанном Голубцом монастырю 
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У різні часи владика Мефодій титулував себе по-різному. В 
грамоті від 25 квітня 1689 року адресованій «народу і духовенству» 
щодо надання допомоги в організації монастиря в Заріччі влади-
ка себе титулує: «Мефодій єпископъ Мункачовскій, Маковицкій, 

с. Карасло (15.07.1713). На 2 арк; Там само. Спр. 299. Шаланк. Акт передачі половини 
прибутків від виноградника, який знаходиться на горі Шаланк, Каролі Шандором та Баркоці 
Христиною, за заповітом їхньої матері, монахам та монастирю із Заречие (19.10.1718). На 
1 арк; Там само. Спр. 554. Список актів та королівських декретів про надання привілеїв 
стосовно Мукачівської греко-католицької єпархії (14.10.1826). На 18 арк; Арк. 7 зв; ДАЗО. 
Ф. 64. Оп. 1. Спр. 6. Расписка священника с. Кияжд Калубец Иоанна о даровании земель 
Заричскому монастырю ордена Василиан (? ? 1685-15.08.1713). На 2 арк; Там само. Спр. 26. 
Расписка о покупке земельных участков Настоятелем Заричанского монастыря (? ? 1711). 
На 1 арк; Там само. Спр. 98. Завещание священника Григория в селе Зарича о передаче 
имущества монастырю села Зарича (06.03.1726). На 1 арк; Там само. Спр. 115. Расписка 
жителя села Шаланк Кароли Шандора и его сестры Баркоци Христины о даровании ими 
имущества Заричскому монастырю (19.10.1728-26.12.1850). На 1 арк; Там само. Спр. 168. 
Обет настоятелей Заричского, Березнянского монастырей о подчинении Мукачевскому 
монастырю (? ? 1732). На 1 арк; Там само. Спр. 236. Обязательство игумена Заричского 
монастыря о передаче своего имущества монастырю (? ? 1740). На 1 арк; Там само. Спр. 250. 
Список настоятелей монастырей ордена Василиан (? ? 1742- ? ? 1796). На 6 арк; Там само. Спр. 
365. Расписка крестьянина с. Зарича Легки Петра о передаче земли Заричскому монастырю 
з(н)а проведение службы (1 пол. XVIII в.). На 2 арк; Там само. Спр. 416. Прошение настоятеля 
Заричанского монастыря графу Кароли Франциску о получении земельного участка для нужд 
монастыря (04.11.1751-07.06.1762) На 2 арк; Там само. Спр. 452. Прошения граждан и монахов 
Заричевского монастыря на имя графа Кароли о выделении участка земли для организации 
прихода (09.05.1753). На 2 арк; Там само. Спр. 669. Акт о даровании земли Когут Иваном 
Заричскому монастырю (? ? 1765). На 2 арк; Там само. Спр. 746. Протокол допроса жителей 
с. Зарича о подтверждении прав Заричского монастыря на владение земельными участками, 
дарованных монастырю помещицей Когари Юдит (29.01.1770). На 4 арк; Там само. Спр. 815. 
Письмо монаха Заричского монастыря ордена Василиан протоигумену Ковейчак Сильвестру 
о своей болезни (? ? 1774). На 2 арк; Там само. Спр. 1330. Список земельных участков 
находящихся во владении Заричского монастыря ордена Василиан (? ? 1792). На 15 арк; 
Там само. Оп. 3. Спр. 15. Ведомость учета личного состава и имущественного положення 
Имстичевского, Хуст-Боронявского и Заричского монастырей (1861). На 2 арк; Там само. Оп. 
5. Спр. 63. Записи настоятеля Заричского монастыря о расходах (? ? 1706). На 2 арк; Там само. 
Спр. 74. Договор о покупке земли Паппом Михаилом от Боглена Яноша с целью дарения 
Караславскому монастирю, акт дарения земли (29.02.1711-30.03.1711). На 3 арк; Там само. Спр. 
75. Расписка о дарении земли Заречанским настоятелем прихода Заречанскому монастырю 
(07.03.1711). На 1 арк; Там само. Спр. 93. Расписка жителів с. Шоланк Бигари Криштофа и 
Баркоци Яноша о дарении земли умершей Коном Юдиты по ее завещанию Караславскому 
монастирю (19.10.1718). На 1 арк; Там само. Спр. 106. Письмо о дарении прихожанами 
земель Заричевскому монастирю на проведение служб (? ? 1730). На 2 арк; Там само. Спр. 
334. Списки высшего духовенства, обслуживающего персонала и студентов-богословов, 
описи имущества и технические описания зданий в монастырях: Мария-Повчанском, 
Хуст-Боронявском, Имстичевском, Буковецком и Заречском (? ? 1865-? ? 1866). На 26 арк.
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Спискій, Краснобродскій, Марамороскій»1. В дозвільній грамоті 
на заснування монастиря від 26 квітня 1689 року він підписує себе 
як: «Милостію Божією єпископъ православний Раковецкій, Му-
качовскій, Спискій, Краснобродскій, Марамориській і всея Зем-
лѣ Угорскія»2. На ставленицькій грамоті від 1690 року: «Мефодій 
Раковецкій єпископъ святого апостольскаго Трону, Мукачевскій, 
Мараморискій, Маковицкій, Бережанскій, Краснобродскій, Ко-
марницкій, Шариській, Спискій и всея горнѣя и долнѣя Землѣ 
Угорскія»3. За справедливим зауваженням О. Барана, останній 
його підпис та титул говорить про те, що Мефодій себе вважав «і 
уніатським і нез’єднаним єпископом»4.

20 квітня 1690 року до Мукачева приїхав унійний єпископ 
Йосиф де Камеліс5. Цю історичну подію пафосно описує О. Ба-
ран. Унійного єпископа Йосифа єпископ Мефодій вітав зі всіма 
ченцями та деякими світськими священиками. Після закінчення 
інсталяції Йосифа, «Методій і всі монахи та приявні світські свя-
щеники зложили перед новим ординарієм визнання католиць-
кої віри»6. Після всіх церемоній де Камеліс затвердив єпископа 
Мефодія в ігуменстві Мукачівського монастиря. Отець Афанасій 
Пекар та отець Іван Дулішкович теж вважають, що Раковецький 
все-таки «зложив» Де Камелісові віросповідання католицької 
віри, за що єпископ Де Камеліс «іменував його настоятелем Му-
качівського монастиря». Але співпраця Мефодія з Росвигівським 
парохом Михайлом Андреллою7, котра закінчилася протиуній-
ною боротьбою проти Де Камеліса, спонукала останнього вигна-

1 Див.: Дулишкович Іоанн, отець. Вказана праця. Тетрадь II. С. 131; Петров А., проф., 
д-ръ. Вказана праця. Том ІІ. С. 28.
2 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 92. Грамота православного епископа Мефодия о разрешении 
основания монастыря в с. Заречье (26.04.1689) (Копия). На 2 арк. Арк.1; Лучкай М. 
Вказана праця. Т. II. С. 339.
3 Петров А., проф., д-ръ. Вказана праця. Том ІІ. С. 28.
4 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 126.
5 Лучкай М. Вказана праця. Т. III. С. 11.
6 Див.: Петров А., проф., д-ръ. Вказана праця. Том ІІ. С. 30; Баран Олександр, д-р., о. 
Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 133.
7 Дет. див.: Монич О. Полеміст ієрей Михайло Андрелла (Оросвиговський) (1637/39-
1710) // Науковий вісник ДННК: УУБА-КаУ. № 3. Ужгород, 2006. С. 50-62.
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ти Раковецького з Мукачева1. Це трапилося після повернення де 
Камеліс з Сатмару. Грек бачив, що «Мефодій Раковецький і його 
монахи тайно працювали проти унії, тому наказав їм залишити 
монастир і новим ігуменом назначив Петронія Камінського»2.

М. Лучкай пише, що після того, як єпископа Мефодія, інста-
льований унійний єпископ Йосиф де Камеліс змушує публічно 
«скласти присягу про визнання католицької релігії у слов’янсько-
му обряді», тобто вірності унії3, він 13 травня 1690 року4 відправ-
ляється в Мараморош, щоб «пошукати собі місце для нової ре-
зиденції». О. Петров вважає, що Мефодій не добровільно виїхав 
з монастиря, а що власне безпосередньо де Камеліс, знаючи 
«подозрительного схизматика» саме 13 травня 1690 року виганяє 
його з Мукачева5. Дату 13 травня, наводить в своєму щоденнику 
і сам де Камеліс, проте з дослівною поміткою: «Преосвященний 
пан єпископ Мефодій відійшов звідси за моїм дозволом»6. Проте, 
в тому ж щоденнику той же автор через кілька сторінок пише: 
«Дня 29-го липня цілком відійшов із Мукачівського монастиря 
пан Мефодій Раковецький»7. Отже, 13 травня єпископ був вито-
рений з Мукачева, а 29 липня 1690 року8 Мефодія при сприянні 
Колонича виганяють за межі єпархії9. Дослідники вважають, що 
29 липня Мефодій «повністю перебрався із Мукачівського монас-
тиря і перейшов у монастир в Углю, моб міг, як свідчить інкві-
зиція 1725 року, безперервно висвячувати багатьох священиків»10. 
Таким чином на думку отця Василія (Проніна), єпископа Ме-
фодія можна вважати останнім православним єпископом, який 

1 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказана праця. Т. І. С. 69-70. Дулишкович Іоанн, отець. 
Историческія черты Угро-Русскихъ. Тетрадь III. Унгваръ, 1877. 234 с. С. 3-5.
2 Там само. С. 135. 
3 Лучкай М. Вказана праця. Т. III. С. 11; 21.
4 Там само. С. 28.
5 Петров А., проф., д-ръ. Вказана праця. Том ІІ. С. 30.
6 Лучкай М. Вказана праця. Т. III. С. 28.
7 Там само. С. 32.
8 Див.: Лучкай М. Вказана праця. Т. III. С. 32; «…в июле того же года»: Петров А., проф., 
д-ръ. Вказана праця. Том ІІ. С. 30.
9 Петров А., проф., д-ръ. Вказана праця. Том ІІ. С. 30.
10 Лучкай М. Вказана праця. Т. II. С. 339; 341; Пап Степан, о. Вказана праця. С. 219.
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проживав в Мукачівському монастирі1. 
Отець Пекар вважає, що: «Раковецький перебував короткий 

час в Імстичеві, а відтак пробував щастя в Мараморощині. Однак 
тут князь настановив уже іншого православного єпископа в особі 
Йосифа I Стойки (1690-1711)»2. О. Баран солідарно продовжую-
чи думку Пекара пише, що після вигнання Мефодія з Мукачева 
останній зі своїми монахами «почав організовувати свою анти-
катедру в Імстичівськім монастирі і бунтував клер Уґочанського 
комітату проти унії», що вивело де Камеліса з рівноваги3.

В ключі фактичного правління в ці часи (з 1690-го року) 
Стойки та відсутності Мефодія в Марамороші є цікавим для до-
слідження лист Еґерського єпископа від 21 листопада 1692 року в 
якому йдеться про перебування в Марамороші «псевдоепископа 
православной веры»4. 

В Углі владика Мефодій перебуває не довго. І, зрозуміло 
чому. По-перше, в Марамороші в той час вже був інший право-
славний єпископ – Йосиф (Стойка), крайньою датою хіротонії 
якого дослідники вважають 15 травня 1690 року. «Если с этим 
согласится, то тогда станет понятным отъезд епископа Мефодия 
а Польщу», пише архімандрит Пронін5. З іншого боку знаючи 
«біритуалізм» Мефодія та його схильність до унії, фактичне дво-
разове складання унії, ортодоксальне Марамороське духовенство, 
логічно його не могло сприйняти, і як результат Мефодій не мав 
тут популярності6. 

Опинившись в такій ситуації, владика Мефодій «бачучи 
своє безнадійне становище» залишає Закарпаття7. З Углі він ви-
їжджає до Галичини в Польщу в Перегинський монастир, де і по-
мер в 1693 році8. 

1 Там само.
2 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказана праця. Т. І. С. 70.
3 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 135.
4 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 111. Письмо Эгерского епископа о пребывании в Марамороше 
псевдоепископа православной веры (21.11.1692). На 4 арк.
5 Василий (Пронин), архимандрит. Вказана праця. С. 253.
6 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказана праця. С. 140.
7 Там само.
8 Петров А., проф., д-ръ. Вказана праця. Том ІІ. С. 30; Василий (Пронин), архимандрит. 
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Відмітимо, що за своє короткочасне (1687-1690) архієрейське 
правління Мукачівською кафедрою владика встиг висвятити де-
сятки священнослужителів, яких потім «пересвячував» де Камеліс1.

З 1690 до 1760-х років XVIII століття Православ’я локаційно 
діє в Мараморощині, але це вже предмет іншої розвідки.

Висновки: Після прийняття Ужгородської унії 1646 року, по 
факту Православ’я залишалося, – діючим віросповіданням. Воно 
мало свою ієрархію і відповідно висвячене духовенство. 

До 1690 року в Мукачівському монастирі був православний 
єпископ Мефодій (Раковецький). Після того, як Мукачівську ка-
федру покидає останній її владика, Православ’я дислокується на 
Мараморощину. Єпископи Йосиф (Стойка) та Досифей (Феодо-
рович) (†1734) до екватору XVIII століття продовжують висвячу-
вати духовенство. 

Враховуючи спроби ієромонаха Софронія (Calugeri Sophronii 
Schismatici) в 1760-1761 роках відновити Православ’я на Марамо-
рощині2, а також припущення окремих істориків Церкви, що 
священнослужителів для православних вірян Марамороша в цей 
період висвячував Арадський єпископ Синезій3, а вікарієм в Ма-
рамороші в той час був Даниїл Гаврилович (1754-1761)4 – може-
мо говорити про значно менший часовий період православного 

Вказана праця. С. 237; Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. 
Вказана праця. С. 140.
1 Дет. див.: Лучкай М. Вказана праця. Т. III. С. 33-57.
2 Дет. див.: ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 1721. Запит румунських мешканців с. Апа з 
проханням про прощення за те, що послідували за місіонерами Софронія з комітату 
Сату-Маре та перейшли до православної віри. Заявляє про приєднання до Мукачівського 
греко-католицького єпископа (14.05.1761). На 2 арк; Там само. Спр. 1721. Рішення 
віцекоміса комітату Сату-Маре, який показує віруючим з Апи, як їм потрібно поступити 
для вибачення їх помилки за перхід до православного культу та повернення до греко-
католицького культу (15.05.1761). Арк. 2 зв; Там само. Спр. 1629. Доповідь уніатського 
Мукачівського єпископа Михайла Ольшавського, адресована Марії Терезії, імператриці 
Австрії та королеві Угорщини про віруючих грецького обряду з комітатів Сатмар, 
Марамуреш та Угоча, які знову розкололися та повтали. На 4 арк. 
3 Арад (рум. Arad) – місто у Західній Румунії, в історичній області Крішані, над р. Муреш, 
поблизу кордону з Угорщиною. Див.: Василий (Пронин), архимандрит. Вказана праця. 
С. 335-336.
4 Петров А., проф., д-ръ. «Старая вѣра» и унія въ XVII–XVIII вв. Вказана праця. Т. I. С. 
26-29; Василий (Пронин), архимандрит. Вказана праця. С. 335-336; Атанасій В. Пекар, 
ЧСВВ. Вказана праця. Т. І. С. 36.
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вакууму на Закарпатті. Проте, хто і де в пізніші часи висвячував 
духовенство, які єпископи, який період після унії і на яких пара-
фіях несло своє служіння православне духовенство є питаннями 
відкритими.

Осідком останніх православних єпископів починаючи від 
Іоанікія (Зейкана) (з 1657) та Мефодія (Раковецького) (з 1690) був 
Мараморош. В часі вони, ще до єпископа Йосифа (Стойки) – ста-
ють першими Марамороським єпископами, хоча на прикладі 
єпископа Сергія, відомі й більш ранні спроби керування Мука-
чівської єпархією з Марамороша. 

Згідно матеріалів слідства ініційованого Еґерським єписко-
пом Георгієм Фогларом, що до залежності Мараморошського 
комітату від Мукачівського унійного єпископа, і владика Іоанікій 
(Зейкан) і Мефодій (Раковецький) здійснювали в Марамороші 
повноцінні «єпископську юрисдикцію»1.

Безапеляційно, місцем перебування перших Мукачівських 
єпископів в екзилі були: Імстичево, Угля та Заріччя. Більше ніж 
ймовірним є той факт, що єпископ Іоанікій (Зейкан) ще до його 
«офіційного» вигнання з Мукачева, – жив в Імстичеві та Углі, і 
саме звідти керував єпархією з 1657/1665 по 1686 рік. Хоча факт 
його смерті та поховання в Імстичівському монастирі перекону-
ють, що все-таки він більше жив в своїх маєтках в Імстичеві.

Владика ж Мефодій заснувавши своїми грамотами монас-
тир в Заріччі в 1689 році, після вигнання в 1690 році спочатку 
тим часово жив в Імстичеві, а далі в Углі. Проте, цей період його 
життя в Углі був нетривалим. Він тривав максимум півроку або ж 
рік. Після переїзду до Марамороша, відповідно, дізнавшись, що 
там є вже православний єпископ Йосиф (Стойка), Раковецький 
біля року міг жити як в Імстичеві, так і в Заріччі, після чого він 
поїхав до Польщі де й помер в 1693 році.

Таким чином, «Імстичівський екзил» мав місце в архі пас-
тирській діяльності останніх двох архієреїв Мукачівської кафе-
дри. Обитель стала місцем дислокації вигнаного православ ного 

1 Дет. див.: Василий (Пронин), архимандрит. Вказана праця. С. 237; Лучкай М. Вказана 
праця. Т. III. С. 200-201.
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єпископату та новою сторінкою у створенні Марамороської 
єпархії.

РЕЗЮМЕ
Предметом розвідки є період правління останніх архієреїв 

Мукачівської єпархії Іоанікія (Зейкана) (1654-†1686) та Мефодія 
(Раковецького) (1687-†1693). В силу політично-релігійних обста-
вин, після заключення частиною духовенства Мукачівської пра-
вославної єпархії унії з римо-католицьким єпископом Юрієм 
Якушичем в 1646 році православні архієреї з різноманітними 
інтервалами до 1690 року залишалися на Чернечій горі. З вказа-
ного року Мукачівська Православна єпархія, як така, до 20-х років 
XX століття опиняється у вакуумі. Останні православні архієреї 
Мукачева в другій половині XVII століття змушені були шукати 
собі прихист спочатку в Імстичівському, а далі в Угольському та 
частово в Зарічівському монастирях. «Імстичівський екзил» став 
початком кінця правління православного єпископату в Мукачеві. 
Починаючи з 1690 року марафон управління православним на-
селенням Закарпаття приймає, – Мараморош. Разом зі зміною 
локації та смертю останнього православного єпископа Досифея, 
в першій половині XVIII століття, – Марамороська єпархія вихо-
дить в «підпілля», і в ньому продовжує своє еклізійне життя. Пас-
тирська діяльність на Мараморощині ієромонаха Софронія (Са-
табанта) в 1760-1761 роках, що була направлена на відновлення 
Православ’я, а також факт висвячення для парафій Марамороша 
десятки священників, Арадським єпископом Синезієм звичайно 
відтерміновують тезу про «ліквідацію» Православ’я на Закарпат-
ті в 30-х роках XVIII століття, як мінімум на століття. Висвячені в 
70-х роках в підпіллі священики звершували своє служіння фак-
тично до кінця XVIII століття – це факт. Від початку XIX століття, 
як про це повідомляють десятки документів 64 та 151 фондів Дер-
жавного архіву Закарпатської області в Ужгороді діє православна 
парафія. Отже, Православ’я на Закарпатті після унії фактично 
було життєздатним далеко за межами прийнятих в сучасній іс-
торіографії датах.
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Ключові слова: Іоанікій, Мефодій, Йосиф, Петроній, Іоан, 
Мукачівська, єпархія, єпископ, кардинал, архімандрит, ігумен, 
юрисдикція, православ’я, католицизм, унія, підпорядкування, 
монастир, комітат, Імстичево, Заріччя, Угля, Мараморош, Угор-
щина, кафедра, екзил, грамота, декрет.

SUMMARY
«EXPELLED IN IMSTICHIV»

AT THE GOVERNING TIMES OF ORTHODOX BISHOPS 
OF MUKACHEVO DIOCESE: IOANIKIY (ZEYKAN) AND 

MEPHODIY (RAKOVETSKIY)
After the Uzhgorod union was adopted in 1646, the Orthodox 

Church remained in existence, acting faithfully. It had its own 
hierarchy and, accordingly, the ordained clergy. By 1690, the orthodox 
bishop Methodius (Rakovetsky) was in the Mukachevo monastery. 
After the Mukachevo chairman leaves his last bishop, orthodoxy 
is actively held in Maramoroshchyna. Bishops Joseph (Stoyka) and 
Dosify (Feodorovich) († 1734) continue to ordain the clergy to the XVIII 
century equator. Taking into account the attempts of the hieromonk 
Sophronius (Calugeri Sophronii Schismatici) in 1760-1761 to restore 
orthodoxy in Maramoroshchyna, as well as the assumption of certain 
historians of the Church that the priests for the orthodox faithful 
of Maramorosh were ordained in this period by the Arad Bishop 
of Sinezia, and the vicar in Maramorosha at that time was Daniel 
Gavrilovich (1754-1761) - we can talk about a much less time period 
of the orthodox vacuum in Transcarpathia. However, who and where 
in later times the clergy consecrated, which bishops, which period 
after the union and at which parishes was carried by its service, the 
Orthodox clergy are open questions. The last of the orthodox bishops, 
from Ioanikia (Zeikan) (from 1657) and Methodius (Rakovetsky) 
(from 1690), were lamented by Maramorosh.  In time, they, even 
before bishop Joseph (Stoika), become the first Maramorosh bishops, 
although the known and earlier attempts to control the Mukachevo 
diocese from Maramorosh, for example, under the reign of bishop 
Sergius. According to the materials of the investigation initiated by 
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Yegersky bishop George Voglar, that, depending on the Maramorosh 
committee from the Mukachevo unitarian bishop, and bishop Ioanikii 
(Zejikan) and Methodius (Rakovetsky) carried out in Maramorosh 
full-fledged «episcopal jurisdiction». Without exception, the place 
of stay of the first Mukachevo bishops in the exile was: Imstichev, 
Ugl’a and Zarychchy. More than likely is the fact that Bishop Ioanik 
(Zejin) even before his «official» exile from Mukachevo - lived in 
Istichiv and Ugli, and from there he led the diocese from 1657/1665 
to 1686. Although the fact of his death and burial in the Imstichivsky 
monastery convinces him that he still lived more in his estates in 
Imstichiv. Bishop Mephodius founded his charter a monastery in 
the Zarichi in 1689, after being expelled in 1690, he first temporarily 
lived in Istichiv, and then in Ugli. However, this period of his life 
in Ugli was short lived. He lasted for a maximum of six months or 
there is a year. After arriving from Maramoros, accordingly, having 
learned that there is already an щrthodox bishop Joseph (Stoika), 
Rakovetsky could live for two years in both Istichiv and Zarich, and 
then he went to Poland where he died in 1693. Thus, «Imstichiv exile» 
took place in the archpastoral activities of the last two bishops of the 
Mukachevo department. The abode became the place of dislocation of 
the banished bishopric and a new springboard in the creation of the 
Maramorosh diocese.

Keywords: Ioaniki, Methodius, Joseph, Petronius, Ioan, Mukachevo, 
eparchy, bishop, cardinal, archimandrite, abbot, jurisdiction, orthodoxy, 
catholicism, unity, subordination, monastery, Immostchevo, Zarich, 
Ugl’a, Maramorosh, Hungary, cathedra, certificate, decree.
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УДК 271.222(470+571)-523.6-523.48(477.87-21Мукачево)

ФОРМУВАННЯ НЕКРОПОЛЮ МУКАЧІВСЬКОГО 
МОНАСТИРЯ У ВІХАХ ЙОГО ІСТОРИЧНОГО БУТТЯ

Олександр Онисько, 
ієрей, голова  відділу у справах сім’ї Мукачівської єпархії УПЦ, 
священнослужитель храму Святителя Іоанна Шанхайського і

 Сан-Франциського, Ужгород.

Мукачівська православна єпархія вважається є однією з 
найдавніших центральноєвропейських єпископських кафедр су-
часної Української Православної Церкви1. Перші документально 
зафіксовані згадки про діючий тут єпископат та духовенство да-
туються кінцем XV століття2. В тому ж часовому просторі автен-
тично-активними є і документальні письмові згадки про перші 
найдревніші чернечі обителі краю – Мукачівський, Грушівський 
та Угольський монастирі. 

Закарпаття церковне, так само як і соціально-політична та 
геополітична його сторони є колоритним, багатонаціональним 
та багатоконфесійним. Власне в призмі цього пазлового, іс то-
ричного ключа і розвився один з найдревніших, вищевказаних 
монастирів – Мукачівський3. Не зважаючи на трагічні сторінки в 
історії монастиря, ця обитель зі своєю багатовіковою спадщиною 
та автентичним духом була і сьогодні залишається об’єктом жва-
вого вивчення та дослідження.

Однією з найцікавіших та водночас маловивчених, спек-
1 Державний архів Закарпатської області (далі ДАЗО). Ф. 64. Оп. 5. (1360-1928 рр). Спр. 1. 
Грамота князя Феодора Корятовича об учреждении Василианского монастыря на Чернечей 
Горе в Мукачеве и о дарении монастырю сел Бобовище и Лавка. (Копия). Арк. 1-6.
2 Там само. Спр. 4. Грамота Венгерского короля Владислава II о разрешении проживання 
православному єпископу Иоанну в Грушевском монастыре и о пользовании доходами от 
монастырского имения.1491 р., Арк. 1.
3 Там само. Оп. 1. Спр. 66. Списаніє Ѽбителей Мараморыскыхъ древле бывшыхъ и нынѣ 
зостающыхъ. 1749 р., Арк. 1-8.



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

411

тральних тем в фокусі буття обителі разом з її архітектурою, іс-
торією як такою, без сумніву, є тема чернечих захоронень – не-
крополю Мукачівського Миколаївського монастиря. На перший 
погляд в цьому дослідженні немає нічого незвичного, проте за-
глибившись в її деталі стає зрозуміло, що вона є «неперегорну-
тою» сторінкою історії Чернечої гори.

Оперуючи існуючими авторськими дослідженнями може-
мо констатувати, що незважаючи на виявлені нами документи 
Державного архіву Закарпатської області (далі – ДАЗО), до сьо-
годнішнього дня в історіографії немає жодного монографічного, 
об’єктивного та цілісного дослідження прис вяченого їй. 

Тематичний зріз нашої праці дозволяє стверджувати, що 
наукове дослідження полягає в кількох аспектах. Передусім, у са-
мому факті спроби узагальнюючого дослідження некрополю. 
З іншого боку в факті відсутності незаангажованого і прозорого 
дослідження теми, навіть поміж дослідників історії Церкви в За-
карпатті, як ортодоксальної1, так і не ортодоксальної еклізійної 
традицій. По-друге, колориту праці додає історичний факт того, 
що Мукачівський монастир в часі, а саме з 1690 до 1949 року був 
в юрисдикції унійної Церкви Закарпаття. По-третє, саме в цей 
унійний період (в 1798-1804 рр.) замість побудованого в 1661 році 
передостаннім Мукачівським православним єпископом Іоанікієм 
(Зейкан)2 (†08.11.1686), кам’яного храму – був побудований інший 
кам’яний храм. Храм, в нижній частині якого відомий протоігу-
мен Мукачівського монастиря Іоанікій (Базилович)3 (†18.10.1821) 

1 Відомий православний дослідник історії Мукачівської єпархії з його монографією 
// 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. 524 с.  
2 Греко-католицький історик, священик, відомий своїми працями по історії Мукачівської 
греко-католицької єпархії // 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. 232 с.
3 Життєпис Іоанікія Базиловича подав архімандрит Василій (Пронін) у своїй статті 
Іоанікій Базилович // Собрание трудов архимандрита Василия (Пронина). Сост.: протод. 
А. Монич, доц. каф. истории Украины УжНУ Ю. Данилец. Т. I. Ужгород: ОАО «Патент», 
2010. 390 с.



Н
А

У
К

О
В

І 
ЗА

П
И

С
К

И
 Б

ІН
Д

Ц
 №

6,
 2

01
9

412

будує відому крипту, тобто «усипальницю», в якій ховали останки 
відомих єпископів та ігуменів монастиря починаючи з 1804 року. 

Таким чином, de facto саме реставрація списку та опис захо-
ронень крипти і стали головною рушійною силою роботи. Разом 
з тим, станом на 2019 рік в монастирі є ще два чернечі кладовища, 
120-ть захоронень на яких теж є достойними уваги.

Спроба дослідницького аналізу етапів формування некро-
полю повинно відкрити нові відомості про давній Мукачівський 
монастир та значно розширить знання про його буття в період 
XVIII-XXI століть.

*****
Безперечно, вивчення формування некрополю Чернечої 

гори крім ознайомлення з джерелами, вимагає й розгляду цілого 
корпусу та сукупності літератури. 

Мукачівський монастир з його історією завжди є предметом 
наукових досліджень. Станом на 2019 рік вже написано багато ро-
біт, завдяки яким ми маємо повноцінну уяву про діяльність цієї 
обителі та її насельників в просторі церковної історії Закарпаття, 
України та Європи. Проте, в списку досліджень тема монастир-
ських поховань була поза межами уваги науковців, а тому уза-
гальнюючих робіт монографічного характеру з тематики, які б 
ґрунтовно описували вказане дослідження – немає. 

Якщо зробити спробу визначення причин відсутності такої 
предметної наукової роботи, то можна декларувати, що таких 
підстав і причин є кілька. Передусім, перед нами постає знову ж 
таки час впровадження Ужгородської унії та формування нової 
релігійної псевдосамоідентифікації. Як не дивно, але до тих пір 
доки в Мукачівському монастирі перебували православні єпи-
скопи, обитель навіть попри унійний статус Мукачівської єпар-
хії до 1690 року знаходилася в попередньому status quo, тобто в 
Православ’ї. З кінця XVII століття Православ’я de facto локаційно 
переходить на Схід – в Мараморош. 

Відмітимо, що до поселення в Чернечій горі унійних діячів, 
окремої авторської, церковної історіографії Мукачівської єпар-
хії та монастиря, як такої не існувало. З історією Церкви можна 
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було ознайомитися тільки з монастирських літописів, королів-
ських грамот, відповідних єпископських наказів, архієрейських 
свідоцтв про хіротонії, доповідей Еґерських примасів, розпоря-
джень комендантів замків, єпископських щоденників, тощо.

До ХХ століття існує низка праць, присвячених життю 
та діяльності Мукачівської обителі, але однією з найфунда-
ментальніших праць, присвячених монастирю є дослідження ба-
гатолітнього духівника – архімандрита Василія (Проніна). Його 
дисертація: «История Мукачевской епархии (с древнейших вре-
мен до Первой Мировой войны 1914 года)»1 займає особливе міс-
це між працями дослідників церковного минулого нашого краю. 
Дослідник не просто детально описує події, але й, при цьому, від-
силає читача до першоджерела. 

Такого ж напрямку, проте кількісно менш «джерельною» 
є досі не видана дисертація на тему: «Насильственное введение 
унии в Закарпатье 1646-1649 гг., борьба с нею и ее ликвидация 
в 1949 году; развитие Православной Церкви до сего дня в Закар-
патье»2 покійного архієпископа Празького, Предстоятеля Поміс-
ної Православної Церкви Чеських земель і Словаччини Дорофея 
(Філіпа) (20.10.1913-30.12.1999), яка була ним успішно захищена у 
1964 році. Робота представляє собою історичний екскурс в про-
блематику питання та широко освітлює його з точки зору дже-
рельної бази. Автор подає цікаві, проте епізодичні відомості з 
буття Мукачівського монастиря, правління владик, тощо. 

З досліджень нового часу слід відмітити праці, в яких хоч 
фрагментарно, проте йде мова про фон та церковну ситуацію, в 
яких діяв Мукачівський монастир. Сюди відносяться передусім 
праця церковного історика, монаха ЧСВВ, професора-емерита 
Атанасія Пекаря «Нариси історії Церкви Закарпаття» видані в 

1 Василий (Пронин), архим. История Православной Церкви на Закарпатье. Свято-
Николаевский Мукачевский монастырь. ОРП «Φιλοκαλια», 2009. 524 с.
2 Дорофей (Филип), митрополит Пражский и всея Чехословакии. Насильственное 
введение унии в Закарпатье 1646-1649 гг., боротьба с нею и ее ликвидация в 1949 году; 
развитие Православной Церкви до сего дня в Закарпатье и Чехословакии. Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата богословия Ленинградской Духовной Академии. 
Машинопись. Пряшев, 1964. 572 с.
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двох томах в Римі у 19971 та робота отця Степана Папа «Історія 
Закарпаття», яка побачила світ в Івано-Франківському видавни-
цтві «Нова Зоря» у 2001-2003 роках2.

Аналітичні погляди на основі нововиявлених архівних доку-
ментів та літератури з історії Мукачівського монастиря періоду 
XVIII-XIX століть та діяльності Мукачівських владик можна знай-
ти в авторських статтях сучасних періодичних наукових видань. 
Серед них окреме місце займають праці науковців Ужгородсько-
го Національного Університету. Мова йде про монографії та стат-
ті В. Фенича3, В. Кічери4, Д. Данилюка та О. Ткачук5, тощо. Деяка 
частина історичного минулого монастиря міститься в праці Ва-
силя Пагирі «Монастирі Закарпаття (1360-1939)», виданої в Мука-
чеві у 1994 році6.

Детальні нариси, статті та монографії з історії окремих оби-
телей давнього Марамороша були написані і видані в 2009-2017 
роках. Мова йде про спільні роботи Андрія Світлинця і Сергія 
Канайло7, Юрія Данильця та ієромонаха Пимена (Мацоли)8 та В. 

1 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Нариси історії Церкви Закарпаття. Серія ІІ. «Записки ЧСВВ». 
Секція І. Т. I. Єрархічне оформлення. Видавництво Отців Василіян «Місіонер». Рим, 1997 
Львів. 232 с.; Його ж: Нариси історії Церкви Закарпаття. Серія ІІ. «Записки ЧСВВ». Секція 
І. Т. II. Внутрішня історія. Видавництво Отців Василіян «Місіонер». Рим, 1997 Львів. 492 с.
2 Пап С., отець. Історія Закарпаття. Т. II. м. Івано-Франківськ: Видавництво «Нова Зоря», 
2002. 443 с.
3 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. С. 50-65; C. 61.
4 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; Його ж: Культурно-освiтня дiяльнiсть монахiв Мукачiвського 
монастиря на Закарпаттi // Русин. № 3 (17). 2009. С. 90-95.
5 Данилюк Д., Ткачук О. Історія Мараморощини в закарпатській історіографії XIX ст. // Румунсько-
українські відносини: історія і сучасність. Науковий збірник. Satu Mare, 1999. С. 503-513.
6 Пагиря В. Монастирі Закарпаття (1360-1939). Мукачево: Видавництво Мукачівської 
Православної єпархії, 1994. 110 с.
7 Світлинець А., Канайло С. Свято-Архангело-Михайлівський монастир у селі Драгово-
Забрід. Ужгород: Видавництво «Ґражда», 2009. 220 с.
8 Данилець Ю., Пимен (Мацола), ієром Православний Свято-Іоанно-Предтеченський 
чоловічий монастир у селі Бедевля. Ужгород: Всеукраїнське державне видавництво 
«Карпати», 2009. 189 с.



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

415

Мороза1. Про сам Мукачівський монастир в них не йдеться, хоча 
є окремі абзаци, що описують діяльність окремих протоігуменів 
ЧСВВ, які згодом були похоронені на кладовищі Мукачівської 
обителі.

Багато дослідницької роботи окремо присвяченої діяльно-
сті Мукачівських архієреїв та чернецтва було зроблено румун-
ськими, угорськими та чеськими науковцями. Мова йде про 
дослідницькі публікації: Iorga N.2, Hodinka A.3, Meteş Şt.4, Lupşa 
Şt.5, Păcurariu M.6, Chirila I.7, Ghitta O.A.8, Prunduş S.A., Plăianu C.9, 
Roşca N.10, Macarie (Motogna), ierom.11, Andea A.12, Seiche F.13. 

Таким чином станом на 2019 рік в полі науково-дослідних та 
літературних доробок ми володіємо чималим фактичним мате-

1 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; Його ж: Світильник віри: 
історія Боронявського монастиря на тлі епох. Видавництво Українського католицького 
університету. Львів, 2017. 286 с.
2 Jorga N. Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a Românilor. Bucureştĭ, 1908. 431 
p.; Idem. Ceva despre episcopul maramureşean Iosif Stoica: Câteva fragmente de vechi cazanii 
românesti // Analele Academiei Române Memoriile. Sector Istorice. Seria. 2. T. 36. Bucureştĭ, 
1914. P. 151-156.
3 Hodinka A. A munkácsi görög-katholikus püspökség tortenete. Budapest, 1909. 856 p; Idem. A 
munkácsi görög szertartású püspökség okmánytára. I. KӦT. 1458-1715. Ungvár. 1911. LVI. 659 p.
4 Meteş Şt. Istoria bisericii şi a vieţii religioase a Românilor din Transilvania şi Ungaria. Vol. I. 
Sibiu, 1935. P. 68-182.
5 Lupşa Ștefan. Biserica Аrdeleană şi «Unirea» din anii 1697-1701 // Revista Biserica Ortodoxă 
Română. №. 1-2. Bucureştĭ, 1949. P. 35-64.
6 Păcurariu M. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Vol. 2. Bucureştĭ, 1981. P. 197-200.
7 Chirila I. Episcopul Iosif Stoica stâlp al ortodoxiei româneşti din Maramureş // Îndrumător 
bisericesc, misionar şi patriotic. Editat de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului. Cluj; 
Napoca, 1989. P. 163-164.
8 Ghitta O. A. Biserica Мaramureşană la începutul secolului al XVIII-lea: Episcopul Iosif Stoica // 
Studia Universitatis «Babes-Bolyai». Seria Historia. T. 37. № 1/2. Cluj; Napoka, 1992. P. 49-57.
9 Prunduş S. A., Plăianu C. Catolicism şi ortodoxie româneasca: Scurt istoric al Bisericii Române 
unite. Cluj; Napoca, 1994. P. 57.
10 Roşca N. Iosif Mărturisitorul în apărarea Ortodoxiei. Mormantul Sfântului Ierarh Iosif Mărtur-
isitorul din Maramureş // Ortodoxia Maramureşeană. № 4. Baia Mare, 1999. P. 114-120.
11 Macarie (Motogna), ierom. Aniversarea a 290 de ani de la mărtirul Sfântului ierarh Iosif Măr-
turisitorul // Ortodoxia Maramureşeană. № 5. 2000. P. 145-153.
12 Andea A. Despre titulatura episcopului Iosif Stoica al Maramreşului (1690-1711) // Studii şi 
cercetări de turcologie contemporana. Cluj; Napoca, 2004. P. 57-71.
13 Seiche F. Episcopul Iosif Stoica al Maramureşului - o viaţă de ierarh mărtir // Gând şi slovă 
Ortodoxe. T. 6. № 1(31). Suceava, 2010. P. 7-10.
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ріалом, який попри всі плюси і мінуси, дає дослідникам можли-
вість вести повноцінне наукове дослідження по темі формування 
некрополю Мукачівського монастиря. 

Короткий історичний екскурс з історії буття обителі, дає 
нам можливість усвідомити проблему дослідження поховань 
обителі, ініціює систематизацію некролога на 4 основні періоди 
відповідно до основних важливих періодів в житті Чернечої гори.

До першого періоду слід віднести часовий проміжок до по-
будови сучасного кам’яного храму в 1802 році в період від XI-XVII 
ст. Древ’яні храми, які були побудовані в XIV ст. князем Феодором 
Корятовичем та православним єпископом Іоанікієм Зейканом в 
1661 році1 вони не містили усипальниць, відповідно всі захоронення 
відбувались поза храмом на території монастиря і в його володін-
нях. Слід відмітити, в силу історичних, політичних і геополітичних 
процесів, в яких формувався Мукачівський монастир, а також після 
283-річного володіння монастирем уніатами, до наших днів не дійш-
ли некрологи православного духовенства та насельників монастиря 
в доунійний період. Навіть той прикрий факт, що храм, який був 
побудований за останнього православного єпископа Іоанікія (Зей-
кана) в Мукачівській обителі, був вщент зруйнований уніатським 
протоігуменом Боніфатієм Струмецьким (†1829)2.

До другого періоду захоронень слід віднести некрополь 
в монастирській крипті (усипальні) XVIII-XIX ст. Період без-
по середньо пов’язаний з побудовою сучасного Свято-Мико-
лаївського храму на пожертви Димитрія Раца. В народі цей храм 
ще називали «Рацова церква». Храм був побудований в 1802 році 
уніатським єпископом Андрієм Бачинським при протоігумені 
Іоанікієві Базиловичі. Саме в цьому храмі, згідно з нашими дослі-
дженнями, була розміщена крипта, де проводили захоронення 
протоігуменів, ігуменів та єпископів. 

Цей період є досить широко досліджений в плані видатних 
особистостей, особливо ченцями чину ЧСВВ, оскільки в монас-
1 Василий (Пронин), архим. История Православной Церкви на Закарпатье. С. 118
2 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. ІІ. Ужгород: Закарпаття, 2000, С. 299;
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тирі проживали відомі діячі, ідеологи насадження та розповсю-
дження унії та взагалі фундатори Мукачівської Греко-католицької 
єпархії, зокрема єпископи: Георгій Геннадій Бізанці, Симеон Оль-
шавський, Іван Брадач, проігумени Манасій Пукач, Йосиф Годе-
марський, Іоанікій Базилович, Анатолій Кралицький. Встанов-
лено, що єпископів ховали в усипальні за власними заповітами1. 

Слід зауважити, що оскільки головним осередком унії на 
Закарпатті був Свято-Миколаївський монастир, для сучасних 
греко-католиків поховання XVIII ст. в монастирській крипті скла-
дають надзвичайну історичну цінність. На даний момент вхід в 
монастирську крипту є недоступним.

Вивчення і систематизація захоронень Мукачівського монас-
тиря у XVIII столітті дало нам змогу усвідомити основні віхи з 
буття Чернечої гори в складний час для Православної Церкви на 
Закарпатті. В першу чергу мова йде про історичне, політичне та 
церковне насадження унії в Закарпатському краї. Ті особистості, 
які були описані вище, звичайно в культурному, духовному і со-
ціальному плані були в епіцентрі життя Срібної Землі і вони в 
тій чи іншій мірі зберегли православну духовну чернечу тради-
цію, автентику богослужінь, церковно-словянської мови і взагалі 
традицій Східної Церкви, ідейно будучи греко-католиками.

Завдяки постатям цього періоду велике значення отримав 
монастирський архів, в якому дивом уціліли деякі важливі гра-
моти з ХV-ХVІ ст., хоч Свято-Миколаївський монастир на Чер-
нечій горі потерпав від пожеж та нищень. Однак, від часів архі-
мандрита Годермарського2 († 1729 р.) усі монастирські грамоти та 
історичні пам’ятки були вже старанно збережені.

До Іоанна Йосифа Годемарського (1709-1729) Мукачівський 
єпископ був і настоятелем монастиря. Годемарський став пер-
шим архімандритом, а єпископом став Геннадій Бізанці3, і від 
1 ДАЗО. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 180. Заповіт єпископа Геннадія Бізанція. 1733р., Арк. 1-8.
2 Атанасій Пекар, ієром. Мукачівський монастир [Електронний ресурс]. // Провінція 
Святого Миколая. Василіянський Чин Святого Йосафата в Україні [сайт]. URL: http://
www.osbm.org.ua/index.php/home-page/davni-monastyri/mukachivskyi-monastyr (дата 
звернення: 15.01.2019).
3 ДАЗО. Ф. 64.Оп. 5. Спр. 135. Списки монахов Мукачевского, Имстичевского и др. 
монастырей. Арк. 4.
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того часу виникає традиція обрання ігумена з братії монастиря.
Особлива роль в цьому періоді відведена діяльності Дими-

трія Рац1, зусиллями і щедрими пожертвами якого у другій по-
ловині XVIII століття був збудований монастирський комплекс, 
що фактично існує до сьогоднішнього часу. 

В цілому, добу юрисдикційної приналежності Мукачівсь-
кого монастиря уніатським ченцям чину Василіан можна охарак-
теризувати як період розбудови монастиря, розвитку церков-
ної науки і освіти, формування і розширення бібліотеки. Хоч і в 
складний для Православ’я на Закарпатті час, але Мукачівський 
монастир ще більше стає духовною серцем церковного та інте-
лектуального життя краю.

Також слід акцентувати свою увагу на некрологи постатей 
Чернечої гори XIX ст., констатуємо активну культурно-просвіт-
ницьку діяльність ченців чину Василіан в єпархії, серед народу 
та в краї, в цілому. Мукачівський монастир і надалі укріпляв свої 
позиції духовного центру Закарпаття і ті видатні особистості, які 
несли тут чернечий послух, внесли свій вклад в культурно-цер-
ковну спадщину краю.

Зокрема, ігумен Арсеній Коцак – є визначною культурно-о-
світньою постаттю доби Василіян і залишив значну творчу спад-
щину, що налічує понад 30 книг, здебільшого філософсько-теоло-
гічного змісту, написаних церковнослов’янською та ла тинсь кою 
мовами2. На жаль, жодна з цих праць не була опублікована за 
життя автора. Переважна їх більшість зберігається у відділі руко-
писів та стародруків Наукової бібліотеки Ужгородського національ-
ного університету. Також він є автором історичної праці на тему: 
«Описание обителей Мараморошских древнє бывших». Залишив 
після себе поетичну спадщину: вступ до граматики, «Правила й 
наставленія» та передмова до «Предуготовленія гисторическаго». 
1 Дворянин Дмитро Рац (1710-1782 р.) родом з Мукачева, був управителем розлогих 
посілостей графа Франциска Каролі. Обширний його життєпис подав Басиловитс, Бревис 
нотитиа, П. ИИИ, пп. 103-109; див. теж його життєпис о. Ю. Жаткович у Місяцослові 
Уніо на 1907 год. Унгвар 1906, С. 89-90.
2 Арсеній, ієром. Олексій Коцак, ЧСВВ [Електронний ресурс]. // Bazylianie.pl [сайт]. URL: 
http://www.bazylianie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=332%3A2010-03-
25-11-33-44&catid=16%3Ahistoriazakonu&Itemid=3&lang=uk (дата звернення: 16.03.2019).
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Роботи і вклад іншого талановитого протоігумена Іоанікія 
Базиловича є важливими не тільки у вивченні церковної історії, 
але й частково світської історії Закарпатського краю. Кожний на-
ступний історик єпархії звертався до праць вченого протоігумена.

Ще одна важлива постать цього періоду – ігумен Анатолій Кра-
лицький. Робота в архіві Мукачівського монастиря та монастирській 
бібліотеці, написання історичних розвідок і художніх творів – улю-
блена справа о. Кралицького у вільний час. Бібліографія наукових, 
публіцистичних і літературних праць Анатолія Кралицького налічує 
понад 400 позицій. У 1874 році він опублікував уривок з Мукачівсько-
го літопису XV ст. та статтю «Північно-Східна Угорщина», в якій дав 
топографічно-гео гра фічний опис усіх закарпатських комітатів з ха-
рактеристикою міст і сіл, національного складу їхніх мешканців тощо.

Захоронення останків цих видатних діячів XIX ст. відбува-
лось у побудованій у 1803 році Іоанікієм Базиловичем Свято-
Мико лаївській церкві на Чернечій горі.

Захоронення третього періоду пов’язані з новим етапом в жит-
ті обителі. У 1947 році відбувається повернення Мукачівсь кого мо-
настиря до юрисдикційного підпорядкування Мукачів ської Право-
славної єпархії. Звісно, цей процес відбувався не спон танно і йому 
передували складні політичні, соціально-економічні, культурні 
передумови монастир набуває нового статусу. А це значить, що всі 
церковно-історичні трансформації, які відбулись в монастирі за цей 
час, зіграли неабияку роль на формуванні некрополю обителі. Осо-
бливістю цього періоду є початок захоронень і формування кладо-
вища ліворуч головного храму обителі, де значна частина поховань 
належить сестрам, духівникам і єпархіальним архієреям вже право-
славного жіночого монастиря. Також є низка поховань ченців ЧСВВ 
до 1947 року і світських захоронень мирян дорадянського періоду, а 
саме кінця XIX століття. В періоді захоронень на кладовищі ліворуч 
Свято-Миколаївського храму в XX ст. Близько 62 % всіх могил кла-
довища є місцем поховання єпископів, духовників та сестер обителі 
в період відродження та юрисдикційної зміни обителі та перефор-
матування в жіночий монастир (друга половина XX ст.). Інші 3 % 
– це ченці ЧСВВ, поховані до 1947 року, і 15 % – це миряни, які в ра-
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дянський період були удостоєні честі поховання на монастирсько-
му кла довищі. Останні 20 % поховань полишені нами ідентифікації, 
адже на них повністю відсутні надгробні хрести і пам’ятні плити. 

Відомими особистостями, які поховані на кладовищі у цей 
період, є: єпископ Дамаскін (Бодрий), архієпископ Іонафан (Ко-
полович), архієпископ Євфимій (Шутак), архімандрит Арсе ній 
(Зейкан), архімандрит Дорімедонт (Андрішко), архі мандрит 
Василій (Пронін), протоієрей Іоанн Ілечко, ігуменя Параскева 
(Прокоп) та інші.

Захоронення на новому кладовищі в XXI ст. розпочинають чет-
вертий пыод формування некрополю. Сучасне кладовище Мука-
чівського монастиря почало діяти з весни 2001 року на Північному 
пагорбі Чернечої гори біля Хреста. Першою похованою сестрою 
була монахиня Євсевія (†18.03.2001). Але до того на цьому місці 
були три захоронення XX ст., а саме: мона хинь Хіонії (†30.03.1952) 
і Фекли (†20.06.1952) та студента місцевого інститута Мучички 
Мирослава (†26.02.1955). Причини, власне чому протоягом 50-ти 
річного періоду захоронення не проводились достеменно невідо-
мі. Наразі всі захоронення проходять саме на цьому кладовищі 
і станом на березень 2019 року там знаходиться 41 поховання.

Серед відомих особистостей, останки яких поховані на да-
ному кладовищі, відмітимо, священнослужителя, духівника Свя-
то-Різдва-Богородичночого жіночого монастиря в с. Кушниця 
ігумена Ігнатія (†15.01.2007) та подвижницю благочестя схимона-
хиню Серафиму (Дудаш). Матушка була відомою в Закарпатті та 
поза його межами. Вона смиренно несла свій молитовний подвиг 
протягом всього свого життя, будучи при кутою до ліжка протя-
гом 60-ти років.

Дослідження некрополя Свято-Миколаївського Мукачівсь-
кого монастиря на Чернечій горі ставило перед нами ряд завдань 
та викликів, подолавши які, в певній мірі, ми змогли вперше в на-
уковому просторі ситематизувати та каталогізувати захоронення 
в період XVIII-XXI століть, а також описати біограмні некрологи 
відомих постатей, які увійшли до історії обителі та внесли зна-
чний внесок в церковне життя краю.
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У джерельній базі нами було опрацьовано низку матеріа-
лів архівного корпусу Державного архіву в Закарпатській облас-
ті (фонди №№ 64 та 151). Зокрема, в зазначених фондах описані 
найбільш ранні згадки про Чернечу обитель над Латорицею і 
досить широко діяльність єпископів, протоігуменів, ігуменів та 
ченців Чину святого Василія Великого періоду унійного во ло-
дарювання над Мукачівським монастирем. Нами було дешиф-
ровано і описано низку фактів з життя монастиря та його впливу 
на суспільне життя Срібної Землі.

Використовуючи цінний матеріал попередніх досліджень 
історичних інтелектуалів монастиря, зокрема І. Базиловича, А. 
Коцака, архімандрита Василія (Проніна) та ченців чину Чину свя-
того Василія Великого, серед яких греко-католицький священик 
Афанасій Пекар, нами був здійснений додатковий пошук особи-
стостей, які були поховані в некрополі обителі в унійний період. 
На основі досліджень джерельної бази проведений аналіз історіо-
графічного доробку вчених. Також був відмічений той факт, що в 
результаті юрисдикційної зміни монастиря і близько трьохсот літ-
нього унійного володарювання, деякі факти з життя обителі були 
намірено приховані, інтерпритовані в свому субєктивному сприй-
нятті і більше того, навіть фізично знищені як у випадку з руйна-
цією протоігуменом Боніфатієм Струмецьким (†1829) храму по-
будованого православним єпископом Іоанікієм Зейканом(1661). 

Окремо, хочеться відмітити фундаментальні праці на ших 
сучасників щодо розширених життєписів і діяльності знамени-
тих постатей обителі. Мове йде про значний науковий доробок 
архімандрита Василія (Проніна), чисельні наукові праці науков-
ця і пошукача Юрія Данильця, протоієрея Олександра Монича 
та інших. Завдяки працям зазначених науковців, маємо цінний 
матеріал з життєписів відомих насельників Чернечої гори та ба-
зові дані їхньої діяльності, що надало нам великий науковий по-
тенціал в охопленні і описі захоронень.

Опираючись на наукові факти та аналіз попередніх дослі-
джень, вдалося зясувати ряд спірних захоронень, зокрема, бла-
годійника обителі Димитрія Раца, а також першого єпископа 
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незалежної від австрійського єпископа Мукачівської греко-като-
лицької єпархії – Іоанна Брадача. Взагалі вивчаючи некрологи 
відомих діячів обителі XVIII ст., ми відмітили одну з характерних 
рис чернечих захоронень цього періоду, яка полягала в тому, що 
тодішня церковна влада з особливою шаною ставилась до похо-
вань протоігуменів, єпископів та благодійників і при побудові но-
вого храму їх останки переносились до гробниць храму (крипти). 

В процесі поетапного дослідження захоронень в призмі іс-
торичного буття монастиря нами було сформульовано чотири 
періоди формування монастирського некрополя. Ці періоди 
фактично стали основою для ситематизації некрополя і склали 
каркас наукової праці. 

Практична сторона наукової праці, також включала в себе 
опрацювання безпосередньо на могилах, дешифрування та сис-
тематизацію, з наявних станом на 2019 рік 120 надгробних плит 
некрополя, які знаходяться на двох монастирських кладовищах. 
Слід зауважити, що через об’єктивні причини 21 захоронення 
монастирського некрополю є неідентифікованим, неописаним і 
недослідженим, що відкриває поле для подальшої роботи у цьо-
му напрямку.

Вивчення і дослідження некрополя Мукачівського монасти-
ря відкриває нові віхи буття і значимості чернечої обителя в жит-
ті краю, розкриває глибинний зміст тих суспільно-історичних 
процесів церковного життя, які мали місце в Закарпатті і поза 
його межами. Адже саме особистості творять історію і стоять в 
основі суб’єктивного стану речей. Безсумнівним є те, що саме 
ченці Мукачівського монастиря ставали засновниками нових чер-
нечих громад і обителей краю. А насельниці чернечої обителі по-
чинаючи з моменту її відродження і переформатування в жіночу 
(1947р.), ставали світлом і прикладом монашого благочестя краю 
і духовного натхнення для вірників Закарпаття.

Одним із важливих результатів наших досліджень некропо-
лю Мукачівського монастиря, які опираються на біограмні факти 
з життя насельників є генезис утаву в обителі та цінних уставних 
традицій. Для прикладу традицію виборів ігумена чи ігуменії 
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шляхом голосування братією введену Йосифом Годемарським 
(†1729) і досі підтримують сестри при призначенні настоятель-
ниці керуючим єпархією. Добовий богослужбовий устав монас-
тиря без переведення на літній та зимовий час, також має своє 
вікове підгрунтя. Тобто, вивчаючи неоціненний вклад в життя 
монастиря ченців та черниць, які там поховані ми з розумінням 
приймаємо неповторність, унікальність і багатогранність древ-
нього монастиря над Латорицею.

Сподіваємось, що відомі постаті монастирського некрополю 
православного періоду, після детального вивчення їхнього життя 
та діяльності, за своє богоугодне і святе життя, будуть причислені 
Православною Церквою до лику святих, що надасть ще більшої 
вагомості некрополю і його значимості для чернечого життя ін-
ших обителей Мукачівської єпархії. 

РЕЗЮМЕ
В статті описується одна з найцікавіших та водночас мало-

вивчених, спектральних тем , а саме тема чернечих захоронень 
– некрополю Мукачівського Миколаївського монастиря в фокусі 
його буття. На перший погляд в цьому дослідженні немає нічо-
го незвичного, проте заглибившись в її деталі стає зрозуміло, що 
вона є «неперегорнутою» сторінкою історії Чернечої гори.

Ключові слова: Некрополь, Чернеча гора, Мукачівський 
Свято-Миколаївський монастир, ЧСВВ, Чин Василіян, крипта, 
Монастирське кладовище, захоронення, Мараморош, Мукачів-
ська єпархія, єпископ, православ’я, католицизм, унія, опір, рух, 
юрисдикція, підпорядкування, монастир, комітат, Угорщина, 
Рим,  кафедра, заповіт.

SUMMARY
FORMATION OF THE NECROPOLIS OF THE MUKACHEVO 

MONASTERY IN THE MILESTONES 
OF ITS HISTORIC EXISTENCE

The article describes one of the most interesting and at the same 
time poorly studied, spectral topics, namely the topic of monastic 
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burials - the necropolis of the Mukachevo Nikolaev Monastery in the 
focus of its existence. At first glance, this study is not unusual, but by 
delving into its details it becomes clear that it is an „unbroken“ page 
of the history of Monastic Mountain.

Keywords: Necropolis, Monastic Mountain, Mukachevo St. 
Nicholas Monastery, OSBM, Chin Basilian, crypt, Monastery ceme-
tery, burial place, Maramorosh, Eparchy of Mukachevo, bishop, or-
thodoxy, catholicism, union, opposition, movement, Hungary, Rome, 
department, will.
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АСКЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ СВЯТИТЕЛЯ 
ФІЛОФЕЯ (ЛІЩИНСЬКОГО), 

МИТРОПОЛИТА ТОБОЛЬСЬКОГО Й СИБІРСЬКОГО

Маркел (Павук),
архімандрит, доцент КДА, духівник КДАіС, завідуючий заочним 

відділенням, Київ.

Святитель Філофей1 – видатний місіонер, що просвітив світ-
лом Христової віри понад 40 тисяч сибіряків, серед яких були ро-
сіяни, татари, ханти, мансі, вогули, остяки та інші народності. Про 
його аскетичні погляди ще донедавна нічого не було відомо. У 
2015 році в Російському державному історичному музеї серед ар-
хівних матеріалів святителя Димитрія Ростовського тюменськи-
ми вченими було знайдено рукопис із таким дарчим надписом: 
«От Преосвященного Архиерея Сибирского Филофея Архиерею 
Ростовскому Димитрию прислана в лето 1705 марта 4». Віднай-
дений рукопис – це вільний переказ відомої книги преподобного 

1 Майбутній святитель народився у 1650 році. Навчався у Київській духовній академії. 1702 
року висвячений у митрополита Сибірського і відразу вирушив у Тобольск, куди викликав 
місіонерів і вчителів із Києва, щоб відкрити там у 1703 році першу школу для духовенства. 
У 1704 році відправив двох місіонерів до Монголії. В 1705 році його посланці хрестили 
жителів Камчатки. Через два роки відправив місіонерів до березовських і сургутських 
остяків. У 1710 г. Філофей отримав царську грамоту з приписом особисто вирушити на 
проповідь в землю остяків і вогул, але через хворобу наказ виконав не відразу. Суворий 
клімат, боротьба із світською владою, безлад у Сибірській митрополії надломили здоров’я 
святителя Філофея, тож у 1712 році він залишає кафедру і поселяється в Тюменському 
монастирі, де приймає схиму з іменем Феодор. Цього ж року на Тобольську кафедру 
був призначений святитель Іоанн (Максимович), який продовжив місіонерські труди 
святителя Філофея. Коли сам Філофей укріпив здоров’я, то здійснив ще декілька далеких 
поїздок, побудував багато церков, дійшов із проповіддю Євангелія до дикої місцевості на 
річці Конді. Після смерті в 1715 році святителя Іоанна Філофей знову зайняв Сибірську 
митрополію і керував нею ще п’ять років до 1720 року. Після звільнення на спокій жив у 
великій бідності, але продовжував здійснювати місіонерські поїздки. У 1726 р. Філофей 
востаннє поїхав проповідувати Євангеліє серед обдорських остяків. Спочив у 1727 році.
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Іоанна, ігумена Синайського, «Лествиця» із багатьма власними 
вставками. Хоча на Русі Лествиця була відома приблизно з ХІV 
століття, певний час ніхто особливої зацікавленості до неї не ви-
являв. Лише преподобний Паісій Величковський у другій поло-
вині ХVIII століття знайшов у бібліотеці афонського монастиря 
повний її текст, заново переклав із грецької на слов’янську мову 
і разом із багатьма іншими святоотцівськими творами видав у 
вигляді Добротолюбія. У ХІХ столітті Добротолюбіє російською 
мовою переклав святитель Феофан Затворник.

«Чтобы понять «Лествицу», – пише священик Анатолій 
Жураковський, – надо в собственном религиозном опыте пере-
жить тот факт, что весь мир (и мы, как часть мира) лежит во зле 
и что все в мире – «похоть плоти, похоть очей и гордость жи-
тейская»… В «Лествице» есть масса материала, который, мне 
кажется, для всех. Это разбор психологический отдельных стра-
стей и добродетелей. Мне лично эта книга помогает разобраться 
в себе… Глубина этой книги открывается не сразу. У меня было 
три периода: отход от узкого пути «Лествицы», протест против ее 
«холода» и «жестокости» и третий период – сознательного отно-
шения и направления жизни по «Лествице». Теперь для меня эта 
книга – закатный свет, и сквозь внешний холод пробивается для 
меня внутреннее тепло. Плачущий и знающий скорбь и темноту 
аскезы знает, по выражению «Лествицы», и «тихий смех души». 
Женщина, когда рождает, терпит скорбь, но по рождении за-
бывает о скорби, потому что «родился человек в мир» – так и под-
вижник «Лествицы» через трудные и темные проходимые дебри 
аскезы идет к светлым блистающим вершинам «безмолвия» или 
полного ощущения Бога и слияния с Иисусом. Через стремнины 
и провалы – к звездам»1.

Дійсно, коли непідготовлена людина починає читати текст 
Лествиці, то мало що може розібрати. Тож святитель Філофей, 
працюючи над переказом, намагався максимально наблизи-
ти текст до розуміння простих читачів, а тому окремі сходинки 

1 Священик Анатолій Жураковський. Жизнь как богослужение. https://pravoslavie.
ru/77190.html (час доступу 23.10.2019).
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Лествиці він розбив на кілька дрібних, так що вийшло загалом 
замість тридцяти більше сімдесяти. В цілому вільний переказ 
святителем Лествиці подібний до коротеньких проповідей мо-
рально-аскетичного характеру. Про це нагадує заголовок кожної 
сходинки, що названі святителем повчаннями1. Наприклад: «По-
учение от степени послушания з лествицы, яко мнози по своих 
похотех послушание у настоятелей испрашивают». Завершуєть-
ся кожна сходинка славослов’ям Бога, як зазвичай закінчуються 
храмові проповіді.

Багато повчань на основі Лествиці після зазначення назви по-
чинаються словами: «Благослови, отче, прочести». Це може вка-
зувати на те, що свій твір святитель Філофей написав спеціально 
для читання під час трапез у монастирях, а можливо і під час мі-
сіонерських подорожей людям, які приймали Святе Хрещення.

Духовне життя, залежно від виховання й характеру людини, 
може бути різним, однак у всіх є щось спільне. Тому «Лествиця» 
св. Іоанна здатна багато в чому допомогти не лише монаху, але й 
мирянину, який шукає шлях до спасіння. Не випадково у святі 
дні Великого посту, коли християни найбільше налаштовані на 
духовне життя, Церква пропонує в керівництво саме цю книгу.

Святий апостол Павел закликає християн відкинути колиш-
ній спосіб життя старої людини, яка зотліває в спокусливих похотях, 
а обновитися духом розуму вашого і одягнутися в нову людину, створену 
за Богом, в праведності і святості істини (Єф. 4: 22–24). Тобто кож-
ний з нас повинен умертвити свої земні члени: блуд, нечистоту, при-
страсть, злу похоть і користолюбство, що є ідолослужіння.., гнів, лю-
тість, злість, лихослів’я (див. Кол. 3: 5–10) і вдягнутися в милосердя, 
благість, смиренномудрість, лагідність, довготерпіння… Більш за все 
вдягнутися в любов, яка є совокупністю досконалості (Кол. 3: 12, 14). 
Відповідно до цих настанов святого апостола преподобний Іоанн 
укладає «Лествицю», у якій детально описує шлях духовного схо-
дження християнина до Бога. «Лествиця» складається із 30-ти схо-
динок, які відповідають досконалому 30-річному віку Спасителя. 
Згідно з книгою, духовне життя починається із зречення світу, а ви-

1 Згідно з наукою гомілетикою, повчання – це одна із чотирьох форм проповіді.
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щою досконалістю є любов. Даремними є старання тих людей, які 
прагнуть відразу стяжати у своєму серці любов без проходження 
попередніх сходинок Лествиці. Преподобний постійно підкреслює, 
що основним принципом духовного життя має бути поступовість.

Коли читаєш текст Лествиці преподобного Іоанна й порівн-
юєш із текстом у переказі святителя Філофея, то в цілому можна 
сказати, що вони однакові, але є і свої відмінності. Як сказано вище, 
святитель намагається максимально наблизити текст Лествиці до 
розуміння простих читачів, а тому, наприклад, щоб відразу не наля-
кати вимогою зречення від світу, спочатку закликає подякувати Бо-
гові за те, що наділив нас свободою волі. А далі вже, безпосередньо 
спираючись на текст Лествиці, пояснює, що в залежності від того, 
хто як цією Богом даною свободою користується, люди є друзями 
Бога, або вірними рабами, або навіть невірними; хтось віддалився від 
Нього, а хтось Йому противиться. Однак Він для всіх є життя і спасін-
ня: вірним і невірним, праведним і грішним, благочестивим і нече-
стивим, безстрасним і страсним, монахам і мирським, премудрим і 
простим, здоровим і хворим, молодим і старим, бо на всіх падає со-
нячне світло й тепло, тому що в Нього нема упередженого ставлення.

Хто уникає життя у Бозі, той нечестивець. Хто змішує Закон 
Божий з єрессю і думає, що вірує правильно, той переступає закон. 
Справжній християнин усією своєю силою, словами й справами на-
магається уподобитися Христу та вірує у Святу Трійцю, істинно й 
непорочно. Хто є причасником усього природнього й безгрішного 
та по своїм силам робить добро, той боголюбець. Хто серед напас-
тей і бід намагається зберігати душевний спокій, той подвижник. 
Хто у смертному тілі наслідує чин ангельський, той монах. Мо-
нах завжди і всюди невідступно тримається заповідей Божих. Він 
завжди обтяжує своє тіло і контролює свої почуття. У монаха чи-
сте тіло, непорочний язик, а розум освічується з неба... Монах має 
таку глибину смирення, що будь-який злобний дух у тій глибині 
пропадає. Монах ставиться з презирством до світу. Це добровільна 
нелюбов до всього, що світ вихваляє, заради надії на блага небесні1.

Як бачимо, у версії викладення Лествиці святителем Філофе-

1 Святитель Филофей (Лещинский). Сибирский Лествичник. Тюмень, 2015. С. 35–36.



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

429

єм читача поступово підводять до розуміння того, що таке черне-
цтво і для чого ченці зрікаються цього світу.

Саме заради майбутнього Царства, або через велику кіль-
кість гріхів своїх, або завдяки любові до Бога ченці залишають 
земне. А якщо хтось зрікається світу з інших причин, то його 
справа не має жодного сенсу й марна1.

Повчання завершується закликом до тих, хто зрікся цього 
світу заради позбавлення гріхів своїх, наслідувати тих, хто сидить 
на кладовищі й оплакує мерців своїх.

Варто звернути увагу на Друге повчання на перший ступінь 
Лествиці, що має назву «О отвергшихся мира и коего должны 
имети наставника противу страстем».

Якщо кожне ремесло потребує наставника, то тим більше 
хитрість хитростей і мудрість мудростей, – спираючись на авто-
ритетну думку святителя Григорія Богослова, додає святитель Фі-
лофей, – потребує наставника у тому, як позбутися душевних та 
тілесних пристрастей. Ті, хто покладався лише на себе, впали у 
спокусу, бо думали, що можуть і без наставника звільнитися від 
пристрастей і досягнути доброчесного життя…2

Далі святитель Філофей перелічує душевні й тілесні при-
страсті. До числа душевних пристрастей він відносить марнос-
лавство, гнів, печаль, гордість, зневіру і все, що від них походить. 
Проти цих пристрастей потрібен лікар, подібний Мойсею, як 
про це говорить один із святих отців: «Хворі душевними при-
страстями потребують молитвеника й наставника твердого в сло-
ві, але поблажливого до немочей плоті, щоб хворі не подумали, 
що вони подвижники, які досягають успіху в подвигу, і не вознес-
лись. А хворі тілесними пристрастями, серед яких обжерливість, 
блуд, сріблолюбство, вимагають суворого наставника й постни-
ка, щоб він приложив гіркий пластир посту та зцілив запалення 
плотських хвороб»3.

Святитель стверджує, що ті, хто довгий час жив у прист-

1 Там само. С. 37.
2 Там само. С. 41.
3 Там само. С. 42–43.
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растях, повинні перенести багато трудів і докласти ве ли кого ста-
рання. «Потрібно,– нагадують отці, – доклавши зусилля, позбу-
тися страсного розуму нашого, який, подібно до блуд ливого пса, 
постійно бентежиться за їжу та блуд. Від нього неможливо звіль-
нитися, якщо не накласти на нього ошийник посту, молитовної 
праці та постійного плачу за гріхи1.

І нарешті, розгляд третього ступеня Лествиці завершується 
повчанням про те, як тим, хто прийняв чернечий чин, проходити 
цей тісний шлях із радістю. Наскільки похвальні ті, хто із самого 
початку творить чесноти з радістю і бажанням, сумлінно, та на-
скільки нещасні ліниві й не старанні в чеснотах, які нехтують їх 
здобуттям, що є ознакою неправильного стану розуму. Чим біль-
ше нехтуємо трудами, тим більше невдоволені собою, а потім й 
іншими подвижниками. Тоді розцвітає гірка нудьга і розпутне 
життя, яке приносить плід крайнього відчаю. Святитель закли-
кає стати подібними до працелюбної бджоли, яка ніколи не упу-
стить зручного часу, щоб облетіти поля й ліси у пошуках солод-
кого квіткового пилку, вона наповнить медом своїм стільники і 
в голодний час, годуючись власною працею, залишається жива. 
Без праці благодать не здобути.

Також на першій сходинці Лествиці автор порушує дуже 
важливе питання, як спасатися мирським людям, не ченцям. Це 
ще одне підтвердження того, що Лествиця адресована усім. Свя-
титель Філофей пише, що можна спасатися і в миру, але це по-
дібне до того, ніби люди були заковані в залізні окови. Вони хоча 
й ходять, але часто спотикаються і тим самим наносять собі рани. 
Водночас Лествиця дає надію на спасіння і цим людям. «Коли 
хто спитає, як в цьому світі з жінками можемо притримувати-
ся чернечого способу життя, то відповім: скільки можете робити 
добра, робіть, нікому не докоряйте, нікого не обкрадайте, ніко-
му не кажіть неправди, ні над ким не возносіться, не уникайте 
церковних богослужінь; тим, хто просить – подавайте, нікого не 
спокушайте, не заздріть, будьте задоволені своєю зарплатнею і 
своїми жінками. Якщо будете так чинити, то недалеко будете від 

1 Там само. С. 43.
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Царства Божого»1.
Святитель Філофей додає, що чесноти душі заповідані одна-

ково всім: монахам і мирським, а вони такі: лагідність, розсудли-
вість, милостиня, братолюбство, щирість, правдолюбство, людя-
ність, довготерпіння, відсутність заздрості й злоби, любов. Також 
заповідані наступні чесноти тіла: піст, нічна молитва, лежання 
перед хрестом, послух, рукоділля, багато земних поклонів, які 
вкрай необхідні в першу чергу монахам.

Цікаво, що святитель Філофей, втішаючи мирських людей, 
каже, що якщо ми через неміч не зможемо здійснювати тілес-
них подвигів, то отримаємо милість від Бога, який знає таємниці 
серця; але якщо не здобудемо духовних чеснот, то не виправда-
ємося перед Богом, тому що не спонукали себе до їх виконання.

Коли святитель Філофей, який сам був налаштований на мі-
сіонерське служіння, пише про третю сходинку Лествиці препо-
добного Іоанна, то добавляє до роздумів преподобного про ман-
дрівництво (рос. – странничество) своє повчання про те, за яких 
умов ченці можуть повернутися у світ заради спасіння інших. 
Він підкреслює, що такі преподобні, як Савва Сербський, Іоанн 
Кущник і Симеон Христа ради юродивий хоча й повернулися у 
світ, однак не згрішили, а принесли велику користь і прославили 
Отця Небесного. Це стало можливим завдяки тому, що вони вмі-
ли розрахувати свої сили, зненавиділи мирські пристрасті і, не 
думаючи про суєтне, з любові приліпилися до Бога2.

Найбільш велику увагу в переказі Лествиці святитель Філо-
фей приділяє четвертій сходинці. Чесноті послуху він присвячує 
10 повчань. І це не випадково, бо наголошує, що хто заради по-
слуху зрікається своєї волі, той здійснює всі чесноти. Водночас, 
спираючись на думку автора Лествиці, святитель Філофей ра-
дить, перш ніж покорити свою волю перед наставником, розві-
дати, хто він такий, щоб не прийти до учня замість учителя, до 
гребця замість капітана, до хворого замість лікаря, до пристрас-
ного замість безпристрастного і, потрапивши у шторм суєтності, 

1 Там само.
2 Там само. С. 67.
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замість тихої гавані послуху не знайти загибелі1. Але коли хтось 
вже прийшов на місце подвигів і послуху, той не має права ви-
пробовувати настоятеля, навіть якщо і побачить його гріхи.

В інших повчаннях святитель показує приклади послуху, 
які описані в Лествиці, а також добавляє власні. В останньому з 
повчань святитель на основі зразків послуху робить своєрідний 
висновок. Він пише, що тому, хто не докладає зусиль стати по-
дібним до Бога, не заздрять вороги Церкви. Коли ж записується у 
військо і бере зброю, печатку Царя, щит, меч, спис, лук і військо-
вий одяг, тоді проти нього повстають вороги, намагаючись сквер-
ною відняти печать – Святе Хрещення, або зробити покаяння лу-
кавим і лицемірним. Щит, тобто віддалення від світу, нахилити 
до повернення в нього. Меч, віру й послух настоятелю безвір’ям 
перетворити на свавілля…2 Всього цього християнин може поз-
бутися, якщо уникатиме високої думки про себе і ходитиме в по-
слуху.

Наступну, п’яту, сходинку про покаяння святитель Філофей 
розпочинає незвично: з палкого заклику, подібного до набату 
церковного дзвону: «Зберіться, прийдіть і почуйте, що скажу вам 
перед небом і землею і прийміть це для настанови душ ваших. 
Прийміть свідчення справжнього покаяння смиренних і достой-
них працівників. Ті, хто згрішили не з власної волі, почуйте, за-
пам’ятайте і зробіть. Ті, хто впали у гріхопадіння, встаньте і стійте 
твердо. Почуйте, друзі, слово моє! Почуйте всі, хто хоче істинним 
покаянням примиритися з Богом»3.

Після такого палкого звернення святитель на основі «Лестви-
ці» описує, що таке покаяння. «Покаяння – відновлення хрещен-
ня. Покаяння – обіцянка Богу виправлення свого життя. Той, хто 
кається, купує смирення…»4 Після переказу великих зразків по-
каяння в монастирі «Темниця», святитель від себе додає, що той, 
хто не зізнається у гріхах своїх, той робить погано; але хто перестає 
грішити і сповідає свої гріхи, той отримує милість від Бога. Іно-
1 Там само. С. 72–74.
2 Там само. С. 132.
3 Там само. С. 135.
4 Там само.
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ді диявол вчить нас казати духівнику неправду, говорити про свої 
гріхи, як про чужі, але слухатися цієї бісівської поради не треба.

Святитель переконує, що більшість гріхів беруть початок 
від ліні: «Неможливо грішнику уникнути сорому, а тому, брат, 
відкриваючись лікарю, відкрий свою рану і чесно скажи: «Отець, 
мій гріх від ліні, а не від чого іншого, і ніхто в цьому не винен: ні 
людина, ні дух, ні моя природа, ніщо інше, а тільки моя лінь»1.

Ще святитель попереджає, що у бісів є звичай часто нам 
навіювати думку або зовсім не сповідатися, або сповідатися, але 
немовби від іншої особи, або звинувачувати у своїх гріхах інших. 
Але найкращий спосіб покаяння – це відчувати себе так, ніби 
тебе приговорили до страти. Хто так кається, у того, як світло, 
засяє правда і він буде подібним до квітучого раю, який ніколи 
не зникне від джерела сліз.

Святитель радить відкривати свої гріхи лише тим духівникам, 
які не ганьбитимуть, а дадуть зцілення. Такий духівник знає і без спо-
віді, що в тебе на серці, і хоча він суворо викриває гріх, але за це ти 
отримуєш спокій (простодушие), силу відкинути всі гріхи і виходиш 
від нього чистим і безгрішним, тримаючи в пам’яті своє покаяння2.

«Коли хтось терпить сильний бісівський натиск, – радить 
святитель у наступному повчанні про покаяння, – хай не впадає у 
відчай і шукає смирення; а смиренному Бог дасть благодать, яка 
ніколи не закінчується (неиссякаемую)». Святитель у дусі древніх 
святих отців пише, що хто знаходиться на глибині смирення у 
покаянні, той не потрапить до рову беззаконня.

Разом з тим святитель пояснює, що є різні види смирення. Є 
смирення у покаянні, наповнене плачем через те, що людина бо-
їться Бога. Завдяки такому смиренню виникає добрий характер, 
підкорюються почуття і з’являється добрий характер, жаль у сер-
ці та підкорюються почуття. Є смирення заради любові Божої, за 
яким слідує простота серця, веселість і світлість обличчя. Головна 
ознака такого смирення – досконале терпіння безчестя, коли лю-
дина подібна до скотини: якщо гонять – біжить, кличуть – прихо-

1 Там само. С. 143.
2 Там само. С. 143–144.
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дить, і при цьому вона відчуває себе достойною бути серед скоти-
ни, а не серед людей. І є ще смирення від Бога, коли Він зупиняє 
життя нечестивих, щоб своїми гріхами більше не гнівили Бога1.

Свій переказ п’ятої сходинки Лествиці святитель Філофей 
завершує повчанням про те, що ревні подвижники, якщо впада-
ють у гріх і тисячу разів, ніколи до кінця не поринають у відчай, 
але старанно починають усе заново.

У такому ж дусі та стилі, намагаючись зробити «Лествицю» 
доступною і зрозумілою для більшості християн, святитель роз-
глядає і наступні двадцять п’ять її сходинок.

Водночас залишається відкритим питання, чому цей пере-
каз Лествиці на початку ХVIII століття не був розповсюджений 
серед більшості християн. Невже того часу наша молода вітчиз-
няна богословська наука ще була настільки слабкою, що повні-
стю перебувала в полоні на перший погляд більш струнких, але 
схоластичних, тобто відірваних від реалій справжнього християн-
ського життя, західних католицьких і протестантських наукових 
шкіл? І чи не це стало однією з причин поступового розшару-
вання духовної та світської науки, що зрештою призвело до їх-
нього повного антагонізму в ХХ столітті. Чи не настав час через 
ретельне вивчення та переклад святоотцівських творів мовою, до-
ступною для якомога ширшого кола християн, попрацювати над 
тим, щоб прірва між духовною й світською науками стала мен-
шою, як це намагався робити святитель Філофей Ліщинський, а 
пізніше святителі Ігнатій (Брянчанінов) та Феофан Затворник?

РЕЗЮМЕ
У 2015 році в Російському державному історичному му-

зеї серед архівних матеріалів святителя Димитрія Ростовського 
тюменськими вченими було знайдено рукопис із таким дарчим 
надписом: «От Преосвященного Архиерея Сибирского Филофея 
Архиерею Ростовскому Димитрию прислана в лето 1705 марта 
4». Віднайдений рукопис – це вільний переказ православним 
місіонером, святителем Тобольським Філофеєм відомої книги 

1 Там само. С. 163.
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преподобного Іоанна, ігумена Синайського, «Лествиця» із бага-
тьма власними вставками. Святитель намагався переказувати цю 
книгу так, щоб вона стала зрозумілою і корисною не лише аске-
там-ченцям, а й простим людям. Розгляду аскетичних поглядів 
названої книги присвячено це невелике дослідження.

Ключові слова: Філофей Тобольський, святитель, аскетичне 
життя, книга. 

SUMMARY
ASCETIC LIGHT OF THE LIGHT PHILOTHEUS (LISCHINSKY), 

METROPOLITAN OF TOBOLSKY AND SIBERIANS
In 2015, at the Russian State History Museum, among the ar-

chival materials of St. Demetrius of Rostov, Tyumen scientists found 
a manuscript with the following inscription: „From the Most Holy 
Archbishop of Siberia Philotheus to the Archbishop Demetrius of 
Rostov sent on 4th March, 1705.“ The manuscript invented is a free 
retelling by the Orthodox missionary, saint Philotheus of Tobolsk, of 
the famous book of St. John, Abbot of Sinai, „The Ladder“ with many 
of his own inserts. The saint tried to retell this book so that it could be 
understood and useful not only to ascetic monks, but also to ordinary 
people. This little research is devoted to studying the ascetic views of 
the book.

Keywords: Philotheus Tobolsky, saint, ascetic life, book.
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271.222(477.87-21Ужгород)-9»1921/1925»
П 14

ВІДРОДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ’Я В УЖГОРОДІ ТА 
ФОРМУВАННЯ ПЕРШОЇ ГРОМАДИ (1921 – 1925)

Віктор Палош,
протоієрей, голова Місіонерського відділу  Мукачівської єпархії 

УПЦ, настоятель храму Святителя Іоанна Шанхайського і Сан-
Франциського, Ужгород.

1. Початок Православного руху в Ужгороді у 1921 році 
та його передумови.

Після того як на території Мукачівської православної єпархії 
була насильно введена унія з Римом, підписана 63-ма священи-
ками в ужгородському замку у 1646 році, місці проживанні па-
нівної родини Другетів,1 Ужгород став центром її розповсюджен-
ня.2 Пізніше, у 1771 році, греко-католицький  єпископ Андрій 
Бачинський3 переносить резиденцію мукачівських архієреїв до 
Ужгорода,4 чим не тільки посилює місцеве уніатство, ай робить 
так, що з часом все управління єпархії (капітула) розміщується 
на окремій вулиці міста.5 Ця вулиця, як і замок, знаходяться на 
правому березі річки Уж. Саме навпроти, по ліву сторону Ужа, 
у 1928 році міська влада запропонує новоствореній православній 
громаді Ужгорода будувати свій храм, що нею й було зроблено. 
1 Стеблій Ф. Другети // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: Смолій В. та інші; 
Інститут історії України НАН України. К.: Наукова думка, 2004. Т. 2. С. 471.
2 Василий (Пронин), архимандрит. История православной церкви на Закарпатье. К.: 
Филокалия,  2005. С. 212.
3 Так само. 340-346.
4 Так само. С. 343.
5 Вулиця починається від резиденції єпископа біля кафедрального собору і піднімається на 
гору повз будинки капітульного кліру. На її вершині розміщений замок Другетів, в якому 
влаштовується пізніше греко-католицька семінарія. По сьогоднішній день ця вулиця 
називається Капітульною, а на території замку уцілів після пожару фундамент домового 
римо-католицького храму святого Георгія, у якому й була підписана Ужгородська унія.
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Проте слід зазначити, що правий берег цікавий ще й тим, що 
неподалік замку у 1786 році торговці греки, що втікали від турок, 
збудували для своєї громади православну церкву, що підпорядко-
вувалась Будапештському сербському єпископу.1 У 1879 році грома-
да перестала існувати: у 1788 році їх нараховувалось 25-ть сімей, а в 
1900 році – семеро дорослих і двоє дітей.2  У тому ж році храм з те-
риторією був викуплений греко-католицькою єпархією у залишку 
православної громади, яка продаючи храм оминула свого єпископа 
у Будапешті, таким чином у незаконний спосіб намагаючись розпо-
ділити між собою кошти.3  Якраз на факт існування грецької церкви 
в місті посилались православні Покровської громади, як її фактичні 
наступники, в листуванні з міською управою.4 Архімандрит Василій 
(Пронін), один із настоятелів Покровського храму м. Ужгорода, писав 
наступне: «В Ужгороді завжди були православні: у 1850 р. – 24 люди-
ни, у 1870 р. – 15 людей, у 1890 р. - 18 людей, у 1910 р. – 44 людини. 
Це по офіційній статистиці».5  У період, коли австро-угорська влада 
не дозволяла Православній Церкві легальне існування, могло бути і 
більше православних, які боялись себе такими визнати у переписі. 

Після розпаду Австро-Угорської імперії столичне мі-
сто тодішньої автономії Чехословаччини під назвою «Підкар-
патська Русь» не оминув розпочатий православний рух, 
який очолив архімандрит, нині преподобний Олексій Ка-
балюк.6 Отже, перед тим як розпочати наше дослідження 
щодо Покровської громади слід зупинитись на періоді до її 
виникнення та офіційної реєстрації, яка настала у 1925 році. 

1 Літераті Т. В Ужгороді грецьку церкву знищила страшна пожежа, яка розпалила навіть 
дзвони [електронний ресурс] // Релігійно-інформаційна служба України. [портал] URL: 
http://risu.org.ua/ua/relig_tourism/krayeznavstvo _digest/60798 (дата звернення 29.03.2019).
2 Василий (Пронин), архимандрит. История православной церкви на Закарпатье. К.: 
Филокалия,  2005. С. 453.
3 Літераті Т. В Ужгороді грецьку церкву знищила страшна пожежа, яка розпалила навіть 
дзвони [Електронний ресурс] // Релігійно-інформаційна служба України [портал]. URL: 
http://risu.org.ua/ua/relig_tourism/krayeznavstvo _digest/60798 (дата звернення 29.03.2019).
4 Русская Православная Церковь въ Ужгороде // Русская Земля. 1922. 13 апреля. С. 2.
5 Василий (Пронин), архимандрит. История православной церкви на Закарпатье. К.: 
Филокалия,  2005. С. 454.
6 Данилець Ю. Обраний Божим Провидінням. Життєпис преподобного Олексія 
Карпаторуського сповідника. Чернівці: «Місто», 2013. С. 97-98.  
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1.1. Протоієрей Михайло Мейгеш, 
перший  настоятель приходу.

«Після світової війни, в 1921 році, о. протоієрей Михайло 
Мейгеш перейшов у православ’я» - у некролозі констатувала 
редакція щотижневої місцевої газети під назвою «Русская Зем-
ля».1 Ця особистість дала поштовх для відродження Православ-
ної Церкви в Ужгороді та утворення першої громади, яка пізніше 
стала називатись Покровською. Саме по його домашній адресі в 
Ужгороді знаходився Православний Церковний Комітет (уряд).2 
«Серед греко-католицьких священиків лише декілька осіб пе-
рейшли у Православ’я» - пише у своїй книзі характеризуючи 
цей період дослідник історії Православної Церкви на Закарпат-
ті Юрій Данилець.3 У час коли відроджувалось Православ’я і не 
було ієрархії його перехід як священика був неабияким підсилен-
ням цьому процесу. Відомості про протоієрея Михайла Мейгеша 
окрім щотижневика «Русская Земля» містяться також у справі 
№ 674, опису № 9, фонду 21 ДАЗО під назвою «Особиста справа 
православного священика, Мийгеш Міхайла». Нами вперше буде 
введено у науковий контент історії Закарпаття невідомі до цього 
дані про того, хто відродив Православ’я в Ужгороді та став пер-
шим настоятелем Покровської громади, тому зупинимось на цій 
постаті більш детально.

Народився майбутній священик 14 листопада 1857 року у 
с. Чорному Ардові Великосевлюшського округу Мараморош-
ської жупи Підкарпатської Русі. Важливо відмітити, що один із 
засновників громади Покровського храму м. Ужгорода, яка асо-
ціюється небезпідставно з російськими православними, був чи-
стокровним уродженцем карпатської землі. З 1867 по 1878 роки 
навчався спочатку у школі в Ужгороді, потім у гімназіях в Ужго-
роді та Мукачеві, пізніше закінчив середній навчальний заклад 
в м. Сатмарі, тодішнього Угорського королівства (нині Румунія). 
Відразу після закінчення повертається в Ужгород, де навчається 
1 Умеръ протоиерей Михаил Мейгешъ // Русская Земля. 1933. 25 августа. С. 1.
2 ДАЗО. Ф. 93. Оп. 1. Спр. 243. Арк. 5.
3 Данилець Ю. Православна церква на Закарпатті у першій половині ХХ ст. Ужгород: 
Карпати, 2009. С. 83.
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теології. Як видно, дана постать була на той час високоосвіченою 
людиною. У 1882 році одружується на дочці священика с. Строй-
но Свалявського округу Олені Сотак. Через одинадцять місяців у 
них народжується син, а жінка через декілька днів після пологів 
помирає. Як видно з офіційного посвідчення виданого Мукачів-
ським греко-католицьким єпископом, Михайло Мейгеш рукопо-
ложений у 1882 році в Ужгороді. Проходив овдовілий священик 
служіння на різних приходах, зокрема: Хусті, Новому Місті (нині 
Словаччина), Доманинцях (біля Ужгорода), Ганьковиці (непода-
лік Сваляви), Цейкові (нині Словаччина). Крім того, священик в 
останніх двох селах був вчителем у державній школі. Два остан-
ні роки перебування в с. Цейков навчав у школі безкоштовно. 1 
серпня 1916 року прослуживши у даному селі вісім років і сім 
місяців відмовляється від цього приходу. За власноручно написа-
ним спогадом, причина відмови «через введення григоріанського 
календаря».1 За цей вчинок залишається без пенсії і подальшого 
місця служіння та роботи.2

Переломний момент у житті священика Михайла Мейгеша, 
який наступив після супротиву введенню григоріанського кален-
даря на приході, характеризує ситуацію, що склалась в цілому на 
Підкарпатській Русі: значна частина греко-католиків гостро реа-
гувала на процеси латинізації, що проводились єпархією. Саме 
так вони сприймали процес переходу на новий календар. Такі ви-
падки були можливі тільки там, де більшість населення були ін-
шої національності та знаходились під впливом Західної Церкви 
або реформації, що добре ілюструє ситуація в с. Цейкові. Свяще-
ник Михайло, як і багато інших, завдяки цим процесам полишив 
унію. Нами знайдено у ДАЗО лист до Громадянського Правління 
Автономної Підкарпатської Русі, зокрема шкільного відділу, від 
Петра Гебея, генерального вікарія Мукачівської греко-католиць-
кої єпархії, пізніше її єпископа,3 який у 1924 році оцінював при-

1 ДАЗО. Ф. 21. Оп. 9. Спр. 674. Арк. 2.
2 Так само.
3 Фенич. В. Гебей Петро [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України [сайт]. 
URL:  http://resource.history.org.ua/cgibin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN
=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=
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йдешні події так: «Честь маю Вас сповістити, що у нинішні важкі 
часи, коли безсовісні агітатори і так на невимовну велику шкоду 
нашої спільної справи обурили наш руський народ – Уряд Єпар-
хії ні з календарним питанням, ні із зменшенням Церковних свят 
не налаштований займатись… сьогоднішні часи до вирішення та-
ких важливих питань зовсім непридатні… коли вимагали від нас 
ввести Григоріанський календар і латинські букви замість Кири-
лики… побачили, що руський народ грізно противився і з гнівом 
повернувся проти угорської міністерії, як і проти Єпархіального 
керівництва, чому смутні наслідки ще і тепер змушені ми бачити 
і пережити».1 

З 1919 по 1921 рік вчителює в державній школі м. Ужгоро-
да. У 1921 році приймає Православ’я і розпочинає місіонерську 
роботу в с. Улич Крива (нині Словаччина) до 1923 і паралельно у 
цей період розвиває рух на відродження Православ’я в Ужгороді, 
де й проживає. З 1923 року концентрується тільки на Ужгороді і 
вже 29 травня 1924 року стає настоятелем ужгородської громади, 
згідно заповненої власноручно анкети.2

Вже в 1921 році протоієрея Михайла Мейгеша ставлять в 
приклад іншим священикам у публікації з організації Право-
славної Церкви в Карпатах.3 На початку 1922 року виходить в 
друк публікація самого Мейгеша під назвою «Декілька слів про 
моє повернення у св. Православ’я»4 (подаємо її в додатках). У ній 
серед іншого зокрема автор вказує, що вихований матір’ю по 
православному, а коли вчився в семінарії заглушав свою совість 
авторитетом вчителів. Коли ж служив священиком, то ще не ста-
вились вимоги по латинізації, які тепер поставив єпископ. Через 
спротив перейшов тільки зараз, щоб не покидати пастви до її ви-
зрівання перейти в Православ’я, що й зробив 14 серпня 1921 року 

0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Gebej_P (дата звернення 
29.03.2019).
1 ДАЗО. Ф. 28. Оп. 3. Спр. 391. Арк. 6.
2 ДАЗО. Ф. 21. Оп. 9. Спр. 674. Арк. 2.
3 Организація Русской Православной Церкви… // Русскій Православный весникъ. 1921. 
14 декабря . С. 1.
4 Несколько словъ о моемъ возвращеніи въ св. Православіе // Русскій Православный 
весникъ. 1922. 4 января. С. 11-12.
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в с. Великі Лучки «в присутності єпископа Досифея»1 (йде мова 
про єпископа Нішського і карпаторуського Досифея (Васича)).2

Однак, на початку 1926 року його усунуть в незаконний спо-
сіб з приходу в Ужгороді, що ми розглянемо детально далі. В цей 
непростий період почне служити з 1927 року знов в Улич-Кривій, 
та ще пізніше в тому ж році стане настоятелем в с. Старе Давид-
ково, Мукачівського округу. У 1931 році протоієрей Михайло по-
вернеться на посаду настоятеля, правда вже збудованого храму.3 

Характеризує протоієрея Мейгеша некролог так: «П’ятдесят 
один рік прослужив покійний о. Протоієрей у священному сані. 
Глибоко релігійний, твердий у своїх поглядах і абсолютно безко-
рисний пастир, покійний о. Протоієрей виявляв собою істинний 
образ благочестя. З чисто християнським терпінням пе реніс він 
гоніння, пов’язані з переходом в православ’я, і з християнським 
смиренням підготувався до смерті. Покійний був не тільки гаря-
чим ревнителем вчення православної Церкви і віруючим і зраз-
ковим священнослужителем, но він був у той же час… старан-
ним і добросовісним громадським діячом. … Свою громадську 
діяльність проявляв о. протоієрей Михайло головним чином у 
культурно-просвітницькому товаристві «Шкільна допо мога», у 
якому він, як багаторічний член Правління, а у останній час як 
виконуючий посаду голови працював… зовсім безкорисно».4 

7 серпня 1933 року на 77-му віці життя помер в Мукачів-
ській лікарні о. Михайло Мейгеш, настоятель Покровської гро-
мади та її засновник.5 «Похорони о. прот. Мейгеша відбулись 
9-го серпня в м. Мукачеві, при чому чин погребу, у співслужінні 
восьми священиків, звершив Преосвященний Владика Дамас-
кин в православній приходській церкві,6 звідки тлінні останки 

1 Так само.
2 Святой исповедник митрополит Досифей (Васич) [Електронний ресурс] // Офіцій-
ний сайт монастиря Введення Пресвятої Богородиці в Белграді [сайт]. URL: http://
manastirvavedenje.org/svyatoj-ispovednik-mitropolit-dosifej-vasich (дата звернення 29.03.2019). 
3 ДАЗО. Ф. 21. Оп. 9. Спр. 674. Арк. 1-2.
4 Умеръ протоиерей Михаил Мейгешъ // Русская Земля. 1933. 25 августа. С. 1.
5 ДАЗО. Ф. 21. Оп. 9. Спр. 674. Арк. 60.
6 Йде мова про Шелестівську дерев’яну церкву, яка в той час знаходилась в Мукачеві, а зараз в 
Ужгородському музеї архітектури та побуту, що розміщений навпроти Покровського храму.
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покійного були перевезені на мукачівське кладовище і похо-
ронені поряд з могилою о. протоієрея Льва Тиблевича.1 

Прощальне слово сказав Преосв. Дамаскин, а від імені ду-
ховенства і православного народу простився з покійним о. про-
тоієрей Іоанн Ілечко».2

Очевидно, що у жаркий літній період було важко в той час 
транспортувати до Ужгорода тіло покійного і, відповідно, було 
прийнято рішення поховати його недалеко лікарні, місця смерті.

1.2. Володимир Гомічков, перший староста храму, 
голова Центрального Православного Комітету.

Слід зазначити, що у цей період в Ужгороді визрів ще один 
діяч, що активно допомагав організаційній розбудові Право-
славної  Церкви на Підкарпатській Русі в цілому і її  обласному 
центрі зокрема, майбутній перший староста храму - Володимир 
Гомічков, онук Адольфа Добрянського, відомого окрім громад-
сько-політичної роботи у Австро-Угорській імперії ще як ідеоло-
га переходу греко-католиків у Православ’я.3  Володимир Гомічков 
народився 1 січня 1879 року у с. Чертежне, Земплінської жупи 
(комітату), Меджилабірського округу (сучасна Словаччина). 
Мати Ірина, дочка Добрянського, батько Павло Гомічков,4 адво-
кат.5 Володимир закінчив медичний факультет Будапештського 
університету у 1906 році та все життя працював зубним лікарем, 
а у 1914 – 1918 роках служив в австро-угорській армії оберлейте-
нантом-лікарем.6 

Володимир Павлович у 1921 році бере участь разом із свя-
щеником Михайлом Мейгешом у Першому установчому право-
славному соборі на чолі з єпископом Досифеєм (Васич) у с. Іза, 
що біля Хуста, та обоє там обрані до тимчасового комітету, що 
1 Тиблевич Лев – один із перших мирян-організаторів Православ’я в Ужгороді. Про нього 
ми скажемо пізніше.
2 Умеръ протоиерей Михаил Мейгешъ // Русская Земля. 1933. 25 августа. С. 1.
3 Віднянський С. Добрянський Адольф Іванович [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної 
України [сайт]. URL:  http://esu.com.ua/search_articles.php?id=20372 (дата звернення 29.03.2019).
4 ДАЗО. Ф. 93. Оп. 1. Спр. 243. Арк. 3.
5 ДАЗО. Ф. Р-1490. Оп. 4. Спр. 47. Арк. 5.
6 Так само. Арк. 5-5 зв.
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виконував обов’язки Консисторії.1 Через декілька місяців після 
цього «для упорядкування життя православних громад на Під-
карпатській Русі було створено центральний православний комі-
тет, що діяв в Ужгороді під керівництвом Володимира Гомічко-
ва».2 На цій посаді він займається питанням реєстрації статутів 
громад, створенням приходських комітетів, у тому числі в Ужго-
роді, зустрічаючись при цьому з владою.3  

Сам Центральний Комітет розмістився по домашній адре-
сі Гомічкова в Ужгороді на вул. Берчені 35, неподалік священика 
Мейгеша, що проживав по тій же вулиці у будинку № 10. Саме 
ці дві адреси стають центром православного життя в Ужгороді і 
невеликий період навіть усієї Підкарпатської Русі.4 

Нами знайдена справа датована 1922 роком, у якій посвід-
чується перехід з греко-католицизму у Православ’я Володимира 
Гомічкова та його дочки Ірини згідно їхніх офіційних заяв, які 
вони написали до державних органів. Міська управа своїм рішен-
ням за № 7402 посвідчує їхні рішення.5

У газеті «Руський Православний вісник» за 1921 рік публі-
кувалось звертання наступного змісту: «Руські люди! Організуйте 
Православні громади по всім селам. Вимагайте формулярів для 
переходу в св. Православ’я від Центрального Православного Ко-
мітету. Ужгород, вул. Берчені № 35!»6 Також повідомлялось про 
намагання печатати ікони та молитвослови.7 Пізніше було ро-
зіслано листа до православних громад щодо створення власних 
сільських Комітетів із 5-ти чоловік та надавались відповідні фор-
муляри.8 Оголошувалось, що єпископ Досифей, Нішський і Кар-
паторуський, розпорядився новоприбулим священикам не звер-

1 Преосвященный Досифей въ Карпатской Руси // Русскій Православный весникъ. 1921. 
9 сентября. С. 2-4.
2 Данилець Ю. Православна церква на Закарпатті у першій половині ХХ ст. Ужгород: 
Карпати, 2009. С. 91.
3 Так само. С. 92.
4 Объявленіе // Русская Земля. 1923. 22 марта. С. 4. 
5 ДАЗО. Ф. 93. Оп. 1. Спр. 243. Арк. 6. 
6 Русскіе люди! … // Русскій Православный весникъ. 1921. 9 сентября . С. 2.
7 Редакція… // Русскій Православный весникъ. 1921. 9 сентября . С. 8.
8 Объявленіе. 2 // Русскій Православный весникъ. 1921. 16 сентября . С. 4.
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шувати служб без подання в Центральний Комітет документів 
про закінчення семінарії та рукоположення.1 У жовтні 1921 року 
Центральний Православний Комітет публікує приписи, згідно 
яких мала б зорганізуватись православна громада будь-якого на-
селеного пункту власне до «руської Православної Церкви в Кар-
патській Русі».2 А у 1922 році подавались оголошення про те, що 
Центральний Православний Комітет в Ужгороді просить кожен 
православний прихід ввести нові метрики, які можна у них взя-
ти.3 

Слід зазначити, що завдячуючи саме Володимиру Гомічкову 
та очолюваному ним Центральному Комітету в Ужгороді у цей 
період ніколи не було юрисдикції Константинопольського Па-
тріархату, хоча «1 листопада 1923 р. єпископ Веніамін скликав в 
Ужгороді зібрання духовенства, на якому були присутні 150 де-
легатів».4 «До ужгородської та ще кількох православних церков 
єпископу Веніаміну (Федченко)5 не дозволили ввійти».6 

Нами знайдено матеріали, що розповідають і про з’їзд пра-
вославного духовенства в Ужгороді 7 лютого 1925 року під керів-
ництвом священика Івана Чернавіна, голови єпископської ради 
константинопольської юрисдикції на Підкарпатській Русі.7 Учас-
ники прийняли звернення до русинів щодо переходу з унії.8 

Пізніше Гомічков стане першим старостою Покровського 
храму в м. Ужгороді. Хоча й багато зробить для громади і власне 
будівництва, проте ввійде в конфлікти з двома настоятелями хра-
му і через розпуск правлячим архієреєм Церковної Ради громади 

1 Объявленіе. 3 // Русскій Православный весникъ. 1921. 16 сентября . С. 4.
2 Организація русской Православной Церкви… // Русскій Православный весникъ. 1921. 
12 октября . С. 2.
3 Метрическія книги и выписи // Русскій Православный весникъ. 1922. 19 июля. С. 3.
4 Данилець Ю. Православна церква на Закарпатті у першій половині ХХ ст. Ужгород: 
Карпати, 2009. С. 118-119.
5 Мирополит Вениамин (Федченков) [Електронний ресурс] // Азбука веры. Православ-
ная библиотека [портал]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Veniamin_Fedchenkov (дата 
звернення 29.03.2019).
6 Данилець Ю. Православна церква на Закарпатті у першій половині ХХ ст. Ужгород: 
Карпати, 2009. С. 118-119.
7 ДАЗО. Ф. 63. Оп. 2. Спр. 603. Арк. 24.
8 Так само. Арк. 37.
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у січні 1931 року втратить керівництво. Гомічков залишатиметь-
ся активним і після цього як в політичному, так і в релігійному 
напрямку, що видно з подальших публікацій. Зокрема на Різдво 
Христове 1936 року вийшла публікація, де Володимир Гомічков 
поєднав тему Різдва з темою автономії Підкарпатської Русі.1 Вже 
після встановлення радянської влади у власноручно заповненій 
анкеті від 8 липня 1948 року зазначить, що він є староста храму, а 
рядок з запитанням про стаж цієї посади заповнить зі словами, 
що він його не пам’ятає і що «були перерви»2, хоча роки світської 
роботи покаже в подробицях.3 У 1951 році вже не значиться ста-
ростою,4 проте у 1952 році його підпис стоїть першим у «двадцят-
ці», з якою держава зареєструвала приход.5

Висновки:
Отже, як видно з наведеного православний рух в Ужгороді 

розпочався у 1921 році завдячуючи протоієрею Михайлу Мейге-
шу, який неабияк його посилив через можливість послідовників 
долучатись до Богослужінь та Таїнств, чого не мали інші право-
славні громади краю. Місцеві вихідці з унії, а також емігранти 
згуртувавшись навколо нього пізніше утворять громаду. Один із 
них, Володимир Гомічков, був навіть невеликий період першим 
керівником Церковного Православного Комітету, що керував 
православними у всьому краї. Ми бачимо, як рух за відродження 
Православ’я почав набирати обертів: впорядковувалась докумен-
тація та розпочинались Богослужіння. 

2.Формування громади та її офіційна реєстрація у 1925 році
10 листопада 1921 року в Ужгороді був сформований подіб-

но до інших населених пунктів «Комітет Руської Православної 
Громади».6 У нього ввійшли: голова – Риган Михайло Васильо-
1 Рождество Христово // Русскій Вестнкъ. 1936. 5 января. С. 1-2.
2 ДАЗО. Ф. Р-1490. Оп. 4. Спр. 47. Арк. 5.
3 Так само. Арк. 5-5 зв.
4 ДАЗО. Ф. Р-1490. Оп. 4. Спр. 47. Арк. 11.
5 Так само. Арк. 23.
6 Организація Русской Православной Церкви… // Русскій Православный весникъ. 1921. 
16 ноября . С. 2.
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вич; письмоводитель – Гомічков Володимир Павлович; скарбник 
– Збіглий Йосип Андрійович; конролери – Запотоцький Гаврило 
Іванович та Гомічков Юрій Павлович.1

«В Ужгороді на 2-ий день Різдва Христового запропоновано 
здійснити перше Православне Богослужіння...»2 – писала в груд-
ні 1921 року газета «Руський Православний вісник». Інша газета 
«Руська Земля» у 1922 році подавала наступні публікації: «Освя-
чення Пасхи по православному обряді відбудеться у неділю дня 
16 квітня 1922 в 5 годин ранку в Ужгороді, по вул. Берчені, будинок 
н-р 35. Пасху освятить священик Михайло Мейгеш».3 «17 квітня ц. 
р. в 10 годин ранку у художньому залі ужгородської гімназії буде 
відслужене православне Богослужіння, свята літургія».4 Інша газета 
вказує про Пасху наступне: «В Свято Св. Пасхи пропонується Бо-
гослужіння в понеділок 10 год. ранку в художньому залі держав-
ної гімназії. Освячення пасхи відбудеться в День Св. Воскресіння 5 
год. ранку в будинку по вул. Берчені 35 о. Михайлом Мейгешом, 
який в 6 год. ранку відправиться на Богослужіння в Улич-Кривий».5 

 В тому ж році появились дві надзвичайно цікаві публіка-
ції: «Руські православні жителі міста Ужгорода до цього часу не 
мають ні церкви, ні навіть маленької каплиці, а змушені на святе 
Богослужіння збиратись по приватним квартирам. Чому ж таке 
невтішне становище? Адже в Ужгороді є руська православна цер-
ква над річкою Уж, біля Василіанського монастиря, яку ж церкву 
уніатські монахи зробили складом дров – (на таку поведінку здіб-
ні тільки турки і погани взагалі); так вже пора зайнятись цією 
важливою справою і вжити всі необхідні міри, щоб православна 
церква була визволена з нечестивих рук і перейшла у розпоря-
дження православних вірників. У нашій Республіці для всіх віро-
сповідань рівні, одинакові права, і православні напевно отримали 
б належне їм по праву майно, якщо б не дрімали».6 

1 Так само.
2 Разное // Русскій Православный весникъ. 1921. 28 декабря . С. 4.
3 Посвященіе Пасхи в Ужгороде // Русская Земля. 1922. 13 апреля. С. 2.
4 Православное богослуженіе въ Ужгороде // Русская Земля. 1922. 13 апреля. С. 2.
5 Хроника // Русскій Православный весникъ. 1922. 16 апреля . С. 6.
6 Русская Православная Церковь въ Ужгороде // Русская Земля. 1922. 13 апреля. С. 2.
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«Звернення. Церковний православний комітет в Ужгороді 
просить всіх осіб греко-східного віросповідання, що проживають 
в Ужгороді, з’явитись для проведення точного перепису у свяще-
ника Михайла Мейгеша, Берчені вул. ч. 10».1 

У цей період чехословацький уряд називав православних гре-
ко-східною церквою аж до 1928 року, коли керуючий Карпаторуською 
православною єпархією єпископ Серафим2 звернувся з офіційним ли-
стом-проханням називати їх східно-православними.3 А вже з 1929 року 
затверджений державою Устав єпархії своїх вірників називає просто 
православними.4 Вважалось, що термін «греко-східні» по відношенню 
до православної конфесії є наслідок мадяризації.5 

Церква, що згадується в останній замітці, це є колишній 
грецький храм, про який ми вже згадували, що фактично не за -
конно перейшов у власність греко-католиків, які на місці право-
славного цвинтаря поруч храму побудували Василіанський мо-
настир.6 Руським його називають тому у замітці, що до грецького 
храму ходили не тільки греки, а й серби (був період коли їх було 
навіть більше ніж греків), і росіяни, і місцеві жителі русини.7 

У архіві Покровського храму м. Ужгорода залишилась метрика 
храму, яка розпочалась у 1921 році виконанням священиком Ми-
хайлом Мейгешом одного хрещення та одного вінчання.8 Ці каво, 
що першим вінчався письменник Дмитро Висоцький. Пер ший по-
хорон відбувся у 1922 році. Ховали російського генерала Олександра 
Турбіна, про що є навіть замітка у газеті «Руська Земля».9 На основі 
1 Воззваніе // Русская Земля. 1922. 14 сентября. С. 2.
2 Данилець Ю. Православна церква на Закарпатті у першій половині ХХ ст. Ужгород: 
Карпати, 2009. С. 140-145.
3 ДАЗО. Ф. 61. Оп. 1. Спр. 873. Арк. 0110. 
4 Православный законъ Божій въ учебныхъ заведеніяхъ г. Ужгорода // Русская Земля. 
1936. 10 сентября. С. 3.
5 Так само.
6 Пізніше греко-католицькі монахи відбудують храм, що згорів через декілька років після 
продажу, але комуністична влада переобладнає його під аудиторію, а сам корпус монастиря 
під біологічний та фізичний факультети Ужгородського національного університету. 
Відповідно, колишній храм православній громаді не вдалось відновити до цього часу.
7 Літераті Т. Втрачений Ужгород: грецька церква [Електронний ресурс] // Прозахід. Новини За-
хідної України [сайт]. URL:  http://prozahid.com/content-44904.html (дата звернення 29.03.2019). 
8 Метрика Православного Прихода (общины) в Ужгороде. Том 1, на 162 арк. // АПХПУ.
9 Кончина русскаго генерала // Русская Земля. 1922. 14 сентября. С. 2.
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цієї метрики ми розробили порівняльну таблицю звершення ос-
новних треб (хрестин, похоронів та вінчань) і помістили її як дода-
ток до цієї роботи у кінці.

Розпочавши свою діяльність православна громада нама-
галась пройти офіційну реєстрацію у державних органах. Нами 
знайдено справу, у якій знаходиться «протокол зборів православ-
них жителів, що відбулись 28 жовтня/ 5 листопада 1922 року у 
Покровській Церкві по вул. Шумній, будинок номер 28 в Ужго-
роді».1 З нього ми дізнаємось, що присутніх було 15 чоловік. Го-
ловою зборів одноголосно вибирається Володимир Гомічков, се-
кретарем Микола Сапунов, завірителями протоколу Володимир 
Барцал і Лев Тиблевич. Вирішили три питання: а) одноголосно 
схвалили діяльність комітету; б) одноголосно затвердили проект 
статуту «для православної громади міста Ужгорода та його око-
лиці» (в протоколі зазначено з цього питання: «О. Михайло Мей-
геш до голосування вийшов»); в) «для ведення справ громади до 
затвердження устава і по питанню про відкриття богословської 
школи в Ужгороді – спільне зібрання уповноважує комітет у скла-
ді наступних осіб: Голова Михайло Васильович Риган, Секретар 
Др. Володимир Павлович Гомічков, скарбник Йосип Андрійович 
Збиглей, Ревізори: Олексій Іванович Грабар і Ілля Юрійович Цу-
рканович». 2 Документ цікавий не тільки тим, що надає відомості 
про перших прихожан, але і вказує адресу тимчасового місця Бо-
гослужіння у когось із них у приватному будинку і згадує вперше 
назву громади. У 1923 році у газеті «Руська Земля» публікують-
ся замітки про початок вже регулярних Богослужінь «у домовій 
церкві по вул. Шумній (кутовий будинок навпроти пожарної ко-
манди),3 і також називається ця домова церква вже Покровською.4

Подібні типові устави, як у Покровської громади, про по-
нувалось новоствореним православним комітетам і у інших на-
селених пунктах. Через газету «Руська Земля» повідомлялось, що 
бажаючі можуть їх виписати у п’яти екземплярах поштою або 
1 ДАЗО. Ф. 28. Оп. 5. Спр. 177. Арк. 9.
2 Так само.
3 Объявленіе // Русская Земля. 1923. 22 марта. С. 4.
4 Доводится до сведенія // Русская Земля. 1923. 5 апреля. С. 7. 
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взяти у вищезгаданого Льва Тиблевича по його домашній адресі 
в Ужгороді на вул. Берчені 17.1 

Вперше у цій замітці Лев Тиблевич фігурує вже як право-
славний священик, який очевидно залишався жити в Ужго-
роді. У 1926 році священик Лев обирається настоятелем при-
ходу у м. Мукачеві.2  Також він відкрив першу православну 
церкву у смт. Волівці, на посаді настоятеля якої й помер у 1933 році.3    

Не дивлячись на прийняття статутів самими православни-
ми громадами їхня державна реєстрація і відповідно легалізація 
відкладалась «в наслідок триваючого спору про юрисдикцію».4 
Навіть в уже 1928 році єпископ Серафим, керуючий Карпа-
торуською православною єпархією Сербського Патріархату, у 
зверненні до влади просить прискорити процес затвердження 
уставів приходів.5 Як відомо, саме у цей час на Підкарпатській 
Русі починає діяти архієпископ Савватій (Врабец), представ ник 
Константинопольського Патріархату.6 Слід зазначити, що Пок-
ровська громада завжди відносилась до сербської юрисдикції.7 

Через відсутність юридичного визнання церковні приходи по-
чали реєструватись у православні братства. У 1925 році на шпальтах 
газети «Руська Земля» розміщується інформація про те, що уряд 
республіки для будівництва храмів у Підкарпатській Русі виділив 
1 643 000 чехословацьких корун, але через православний розкол 
кошти виділятимуться «тільки будівельним компаніям, спільно-
там і юридичним особам».8 У повідомленні пропонується тим 
селам, де діють братства, отримати фінансову допомогу на них.

1 Надзвичайно цікавим є також факт компактного проживання православних по вулиці 
Берчені, яка розташована у центрі міста, за номерами будинків 10, 12, 15, 17, 35, 37, що 
видно з ряду джерел наведених у цій роботі. Є таке припущення, озвучене сучасними 
жителями цих будинків, що православні орендували це житло.
2 Вероисповедная правосл. Община въ Мукачеве // Русская Земля. 1926. 15 апреля. С. 3.
3 + Левъ Ивановичъ Тыблевичъ // Русская Земля. 1933. 30 марта. С. 4. 
4 Державная поддержка при постройкахъ церквей // Русская Земля. 1925. 9 апреля. С. 2. 
5 ДАЗО. Ф. 63. Оп. 1. Спр. 873. Арк. 0110.
6 Данилець Ю. Православна церква на Закарпатті у першій половині ХХ ст. Ужгород: 
Карпати, 2009. С. 114-129.
7 Хоча її пізніші два настоятелі протоієреї Коломацький та Владиков, до свого служіння у 
ній, були разом із архієпископом Савватієм.
8 Державная поддержка при постройкахъ церквей // Русская Земля. 1925. 9 апреля. С. 2.
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Ужгородській православній громаді пощастило зареєст ру-
ватись офіційно у 1925 році,1 а саме - 23 жовтня був затверджений 
її устав за № 16403/25.2  Ця державна легалізація й надала право 
пізніше просити громаді кошти від держави на будівництво хра-
му3 та утримання священика.4

У 1925 році у газеті «Руська Земля» оголошується порядок 
служб на Страсний та Пасхальний тиждень. Цікавим у ньому є 
те, що утрені служать зранку і паски освячуються вночі після лі-
тургії відповідно до богослужбової місцевої традиції.5 У тому ж 
році і в тій же газеті повідомляється про збори членів комітету у 
приміщенні настоятеля. Серед іншого там пропонується розгля-
нути питання утримання притчу та вперше ставиться питання 
будівництва храму.6

3 грудня 1925 року протоієрей Михайло Мейгеш, підписаний як 
настоятель, разом із головою Комітету громади звертаються у листі 
на бланку Комітету та з печаткою «Покровська православна Церква в 
Ужгороді» до Громадянського Правління Підкарпатської Русі з про-
ханням дозволити публічний збір пожертв у текучому і наступному 
роках у всій Підкарпатській Русі на побудову ужгородського храму. 
Вони також повідомляють, що магістрат міста дав обіцянку надати 
землю і що прихожани «приймуть участь у розходах на побудову хра-
му», але потрібні і інші приватні пожертви.7 Аналогічний лист тією 
ж датою надісланий тими ж підписантами до влади про субвенцію, 
тобто виділення державою коштів на будівництво. У документі визна-
чений приблизний кошторис будів ництва храму з фарою (церковним 
будинком для проживання священика) у сумі 350 000 чехословацьких 
корун, при чому 50 000 прогнозується знайти самотужки.8 
1 ДАЗО. Ф. 93. Оп. 1. Спр. 1132. Арк. 15. 
2 ДАЗО. Ф. 63. Оп. 1. Спр. 594. Арк. 0163.
3 Зазначимо наперед, що доля державного фінансування будівництва храму-пам’ятника 
сягатиме 1/3.
4 У Чехії та Словаччині ще з тих часів і по сьогоднішній день священики отримують 
заробітну плату від держави.
5 Порядокъ богослуженій въ ужгородской православной церкви // Русская Земля. 1925. 9 
апреля. С. 6.
6 Комитетъ православной общины // Русская Земля. 1925. 16 апреля. С. 3.
7 ДАЗО. Ф. 21. Оп. 9. Спр. 270. Арк. 01.
8 ДАЗО. Ф. 21. Оп. 9. Спр. 674. Арк. 33. 
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Цікавим є факт, що будівництво житла для священика вино-
ситься на рівні з будівництвом храму. Цим відслідковується вплив 
традиції, що священик повинен забезпечуватись житлом на терито-
рії храму, що в особливий спосіб зберігається зокрема у Сербській 
Церкві, де не тільки настоятелі, а весь клір проживають біля храму.

 
Висновки:

Отже, після активізації православних в Ужгороді, було ство-
рено громаду, яка навіть провела установчі збори. Серед тих 
перших 15 чоловік був і майбутній священик Лев Тиблевич. За-
роджується системний ритм Богослужбового життя людей, що 
досить компактно проживають поряд та навіть намагались отри-
мати колишній православний храм у користування.

 Започатковується процес визнання з боку держави, що 
успішно завершується у 1925 році, відносно швидко порівняно з 
реєстрацією інших православних громад. Це дає можливість не-
окріплій і молодій громаді просити державної допомоги на бу-
дівництво храму і житла священика, а також власне матеріальної 
підтримки священика. 

РЕЗЮМЕ
Розпочатий православний рух в Ужгороді у 1921 році ко-

лишнім греко-католицьким священиком Михайлом Мейгешом 
за підтримки інших вихідців з унії, а також православних емі-
грантів, активізувався у потужну незворотну силу. Процеси ла-
тинізації послабили зсередини греко-католицьку конфесію, яка 
все більше втрачала послідовників під впливом демократизації 
суспільства тодішньої Чехословацької республіки, яка утвори-
лась на обламках Австро-Угорської імперії. Остання переслідува-
ла Православ’я і насильно відторгала народ від нього. Показово, 
що в Ужгороді, де вплив унії був сильнішим за інші райони краю, 
Православна Церква завжди існувала серед емігрантів, зокрема, 
греків, а пізніше утворилась і серед місцевих жителів нарівні із 
іншими першими осередками руху за відродження прабатьків-
ської віри в краї. Великою перевагою в Ужгороді була постійна 
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присутність священика біля пастви для регулярних Богослужінь 
та звершення Таїнств. В Ужгороді розмістився Центральний Комі-
тет, що керував як тимчасовий орган православними Підкарпат-
ської Русі. Його голова, Володимир Гомічков, один із засновників 
та організаторів православного руху. За його керівництва розро-
блюються перші статути, метрики та інша документація для нор-
мального функціонування приходів. Ще один із ужгородських 
прихожан, а саме - Лев Тиблевич, стає священиком і служить 
спочатку у Мукачеві, а потім місіонером у Воловці. Прихожани 
сформувавшись в Покровську громаду разом зі своїм священиком 
протоієреєм Михайлом Мейгешом розпочинають перемовини 
з владою щодо рівного існування з іншими конфесіями: будів-
ництва храму з житлом священику за кошт державної субвенції, 
матеріальному забезпеченні кліру тощо. Однак, через юрисдик-
ційний спір чехословацька влада не охоче сприяла цьому. Про-
те, у 1925 році православні ужгородці все ж таки починають ле-
гально існувати користуючись Уставом затвердженим державою. 

Ключові слова: громада, священик, храм, православна цер-
ква. 

  
SUMMARY

RESTORATION OF ORTHODOXY IN UZHHOROD AND THE 
FORMATION OF THE FIRST COMMUNITY (1921 - 1925)
The Orthodox movement in Uzhgorod, started in 1921 by a former 

Greek Catholic priest Michael Maygesh, with the support of other 
Union immigrants, and also Orthodox expatriates, has intensified 
into a powerful irreversible force. The processes of Latinization 
weekended within the Greek Catholic denomination, which the 
more lost followers under the influence of the democratization of 
the society of the Czechoslovak Republic, which was formed on the 
wreckage of the Austro-Hungarian Empire. The latter persecuted 
Orthodoxy and forcibly rejected the people from it. It is significant 
that in Uzhgorod, where the influence of the union was stronger than 
in other parts of the region, the Orthodox Church always existed 
among the emigrants, including Greeks, and later formed among 
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the locals along with the other first centers of the movement for the 
revival of the ancestral faith in the country. The great advantage in 
Uzhgorod was the constant presence of a priest near the congregation 
for regular Divine services and the completion of the Sacraments. In 
Uzhgorod, the Central Committee, headed as a temporary body of 
Orthodox subcarpathian Rus, was housed. Its chairman, Vladimir 
Gomichkov, is one of the founders and organizers of the Orthodox 
movement. Under his guidance, the first charters, metrics, and other 
documentation are developed for the proper functioning of the parish. 
Another of the Uzhgorod parishioners, namely Leo Tiblevich, becomes 
a priest and serves first in Mukachevo and then as a missionary in 
Volovka. Parishioners, having formed in the Intercession together 
with their priest Archpriest Michael Meigesh, begin negotiations 
with the authorities on equal existence with other denominations: 
construction of a temple with the priest‘s dwelling at the expense of 
state subvention, material provision of clergy and so on. However, 
due to a jurisdictional dispute, the Czechoslovak authorities were 
reluctant to do so. However, in 1925, the Orthodox Uzhgorodians still 
began to legally exist using the Charter approved by the state. 

Keywords: congregation, priest, temple, Orthodox Church.
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УДК 281.961 (94(497.1-17)

ДУХОВНИ ЖИВОТ ЈУЖНЕ СТАРЕ СРБИЈЕ И МАКЕДОНИЈЕ 
1870–1912. ГОДИНЕ 

(НАЦИОНАЛНЕ АКЦИЈЕ, СУКОБИ, ЈЕРАРХИЈА, 
ШКОЛСТВО)

Радован Пилиповић, 
Др., виши архивиста, Архив Српске православне цркве, Београд, 

Република Србија.

У односу на српско и јелинско, бугарско национално буђење 
почело је релативно касније, тек у другој половини XIX века. 
Док су прва два балканска народа покретала крваве устанке и 
сопственом снагом издејствовала слободу, дотле су Бугари своју 
националну еманципацију и ослобођење спроводили налик 
на једну административну активност. Бугарски национални 
препород (възрждане), односно обнова, повезана је уско са по-
новним успостављањем националне цркве и афирмацијом на-
ционално свесне високе јерархије. Стварање Бугарске егзархије 
издвајањем неких епархија из надлежности Цариградске па-
тријаршије, потврђено султановим ферманом од 28. фебруа-
ра 1870. године, претворило се у „главни црквено-политички 
проблем на Балканском полуострву у другој половини XIX ве-
ка“.1 Према султановом берату, у епархијама и областима где 
се већина становништва (верника) изјасни за бугарску егзархију, 
оне ће припасти новоустановљеној црквеној организацији. 
Сукоб Бугара и Грка кулминирао је када је на црквеном сабору у 
Цариграду 1872. године, где су се окупили источни православни 
патријарси, осуђен етнофилетизам – екстремно увођење на-
цио налних разлика у Тело Христово. Руска дипломатија на 

1 Лора Александровна Герд, Россия и православный восток (X – начало XX вв.) – учебное 
пособие, Санкт-Петербург 2014, 59
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челу са грофом Николејем Павловичем Игњатијевим, руским 
послаником у Цариграду (1864–1877) подржавала је стварање 
не само Бугарске егзархије, него је радила на томе да се створи 
велика бугарска држава, која би, како се мислило, као словенска 
и наслоњена на Русију, решила све националне супротности 
и сукобе Источног питања. Временом су Руси подржавали и 
покушаје Срба (Кнежевине Србије и српске дипломатије) да се у 
неким епархијама у Македонији на северу и западу поставе Срби 
архијереји, што је био супротан пример одбране националних 
интереса преко потчињености Константинопољу, а не кроз 
примене револуционарних метода као у бугарском случају.1 

Бугарска егзархија према Старој Србији и Македонији
Прихватање Бугарске егзархије било је могуће с обзиром на 

чињеницу да је она нудила народу разумљив црквенословенски 
језик који је у веку фанариота био потискиван, чак веома грубо. 
Још 1870. године бугарска егзархијска јерархија усталила се у 
на просторима који су до 1766. године биле под јурисдикцијом 
српске Пећке патријаршије. Бугарска егзархија је од свог оснивања 
имала под управом Ниш, Лесковац и Пирот (Нишку и Нишавску 
епархију), а на југу, на земљишту Македоније њена јерархија се 
усталила у Ћустендилско-штипској и Велешкој епархији, те је 
„тиме отпочета пуна бугарска акција у Македонији“.2 У почетку 
је београдски митрополит Михаило Јовановић (1859–1881; 
1889–1898) био толерантан према настанку Бугарске егзархијске 
црквене структуре, али када је постало јасно да она посеже за 
српским етничким територијама и старим црквеним областима 
на које је српска црква имала несумњиво историјско право, његов 
став се променио. Исто тако, руска дипломатија је обуздавала 
могуће српске протесте речима да је стварање Бугарске егзархије 
на корист читавог словенства.3  

Бугарски егзарси Антим (1870–1877) и Јосиф (1877–1915) 

1 Исто, 47, 60. 
2 Тихомир Ђорђевић, Македонија, Београд 1929, 117. 
3 Сава Грујић, Како је постала бугарска егзархија, Београд 1897, passim.
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настоје да инсталирају бугарске епископе, као противтежу 
цариградској јерархији у Македонији и Тракији. Нарочито 
је била важна и драматична борба за душе у македонским 
крајевима. Први егзархијски владика у Скопљу био је Доротеј 
Спасов (април 1874–август 1875), у Велесу је био Дамаскин Дипчев 
(1872–1877), а у Охриду Натанаил Бојкикијев (1872–1877).1 Друга 
етапа борбе Бугара да уведу своју јерархију делове Косовског, 
Битољског и Солунског вилајета почела је после 1878. године 
и имала је препознатљиве црте споја национализма и вере, 
револуционарних метода са идентитетом. 

Егзархијски скопски митрополит Теодосије Гологанов (1846–
1926) заговарао је идеју да се обнови Охридска архиепископија, 
чак и по цену да се прихвати унија са Римском црквом. Његова 
унионистичка настојања и симпатије биле су прожете посебним 
етничким осећањем македонске посебности што је још један 
показатељ да је бугаризација под Егзархијом доносила само 
проблеме на терену.2 Оптерећен дејством страних пропаганди и 
са тежином у души што служи једној таквој митрополит Теодосије 
је записао: „Ми Македонци немамо толико мука од Турака, да 
нам је жив падишах, колико од Грка, Бугара и Срба, који су се као 
орлови на мрцину спустили на ову нашу многонапаћену земљу 
и желе да је рашчерече. Наша егзархија са својом црквеном и 
просветном делатношћу овде у Македонији, врши свој најбеднији 
(најмизернији) задатак, одузима име једном народу и замењује 
га другим, одузима му сва национална обележја и замењује их 
туђим“.3 

Даље контроверзе: феномен Србо-Македонаца
Месно македонско становништво није свагда прихватало 

са симпатијама рад Бугарске егзархије. Иако је идеја у почетку 
била примамљива, доносећи народу разумљиви богослужбени 
језик и једну еманципацију од надмених и са турским властима 
1 Зина Маркова, Българската екзархия 1870–1879, София 1989, 328-329.
2 Опширније: Славко Димевски, Митрополит скопски Теодосиј, Скопје 1965. 
3 Љубен Лапе, Одбрани текстови за историјата на македонскиот народ, втор дел, Скопје 
1965, 292-293
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у пријатељству стојећих Грка, наметљива бугаризација коју је 
Егзархија спроводила била је за сваку осуду. И она је врло брзо 
добила опозицију. Једна група мислећих Македонаца оставила 
је сведочанства која показују суштину бугарске агитације. Тако је 
Темко Поповић (1855–1929) из Солуна писао Деспоту Баџовићу 
(1850–1930), поверенику српске владе за прилике у Македонији 
крајем XIX века: „Блгарска пропаганда ево веќе се чинеет 20 
години, каде работат у Македонија, во најслепите времина, кога 
грцизмот – сосвем чужда нација, беше зафатил да се фкорневит в 
срцето македонско; и Македонците кога видов зрак от славјанизам, 
фрлиа се, као слепи во пазуите му, без да пулеет разликата му“.1 

У истом писму рекапитулира се бугаризаторско деловање 
Егзархије, преко школско-образовног система, где се не један 
вештачки начин мењао језик локалног словенског становништва 
у Македонији. Зато, Солуњанин Темко Поповић пише Деспоту 
Баџовићу, рођеном у Крушеву (познатог по Илинданском 
устанку 1903. године) и предлаже да српска влада помогне 
отварање школа по Битољском и Солунском вилајету: „штото 
колку е можно да се искоренвеет блгаризмите, кои се имеет 
пикнато от отворанјето на блгарскиге училишча во Македонија, 
и да се замествеет со поприродните т. ј. српските. Мене никој 
не може да ме разубеди оти на по инакоф начин можат да се 
збратимосеет овие два братски народа и јазика. Најглавната 
работа је Македонија да се помакедончит“.2 

У Кнежевини Србији се након ратова 1876–1878. консо-
лидовало „Друштво Србо-Маћедонаца и Старосрбијанаца“ у 
чијем су раду учествовали, а тај рад је био усмерен на развијање 
српске свести и просвете у поробљеним крајевима, поменути 
Охриђанин Темко Поповић и Деспот Баџовић из Крушева, затим 
Коста Шуменковић (1828–1905) и Коста Групчевић (1848–1907), 
обојица исто из Охрида, па Димитрије Алексијевић из Дебра, 
Голуб Јанић (1853–1918) из Маврова, Наум Јеврић, и многи други. 

1 Народна библиотека Србије, Фонд Јована Хаџи-Васиљевића П 413/ III, Писмо Темка 
Попов(ић)а Деспоту Баџовићу од 9. маја 1888.
2 Исто. 



Н
А

У
К

О
В

І 
ЗА

П
И

С
К

И
 Б

ІН
Д

Ц
 №

6,
 2

01
9

458

 Са Деспотом Баџовићем одржавао је преписку и помињани 
Ђорђија Пуљевски који је прозрео егзархијске намере: „Тук 
Болгарите се подигравеат сос нас и вртат вода на своја вуденица 
заедно сос црнокапецот Натанаила, кујшто е Македонец, ама 
повеќе тегли на болгарско“.1 Ђорђија Пуљевски даље моли 
земљака Баџовића, у истом писму од 8. јуна 1879. године да 
затражи од српске владе помоћ да се наоружа још 1000-2000 
добровољаца и упуте дубље на југ да ослободе поробљене крајеве, 
али му саветује да ни по коју цену не верује никоме блиском 
егзархијским круговима: „Писмово моје не го давај никуму, да не 
го најдите црнокапецот Натанаил“.2 

Дипломатска позадина настанка Бугарске егзархије
Деловање Бугарске егзархије у македонским крајевима, 

развијање паралелне епископске структуре у градовима у којима 
је постојала јерархија Цариградске патријаршије доводила је до 
поделе у становништву. Захтеви Бугара да обнове своју црквену 
аутокефалност зашли су у недозвољену и мрачну зону јереси коју 
је Цариградска патријаршија са другим источним црквама на 
сабору у Цариграду 1872. године осудила као етнофилетизам. И 
док су бугарски интелектуалци и црквени теоретичари говорили 
и писали о „бугарској правди и грчкој кривди“, дотле су Јелини 
из Фанара разобличавали „бугарско питање“ које је унело немир 
и конфузију у ромејско-словенску цивилизацију. 

Бугарска егзархија, осмишљена као пројекат руске 
дипломатије, отпочела је свој рад уз снажну подршку руских 
дипломатских кругова из Цариграда који су успели да убеде 
Порту да Бугарима омогући административне оквире за 
постојање националне цркве. За разлику од практичног и 
убеђеног бугарофила грофа Игњатијева, затим словенофила-
философа браће Аксаков, било је и гласова у царској Русији који су 
били против разрешења балканског словенског црквеног питања 

1 Архив Србије, Министарство просвете, П. бр. 981, Ђорђија Пуљевски војвода Деспоту 
Баџовићу од 8. VI 1879
2 Исто. 
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на великобугарски начин. На првом месту ваљало би истаћи 
Константина Леонтјева који је у једном свом есеју, који ће касније 
ући у дело „Византизам и Словенство“ записао следеће редове: 
„Бугари, користећи се тиме што су турски поданици, покушавају 
још и сада да, преко свог свештенства и својих, побугаре Стару 
Србију (турску покрајину која се налази јужно од кнежевине. 
Срби у кнежевини настоје да бране своју нацију од Бугара, али они 
не могу да делују тако успешно као Бугари, јер овима као својим 
људима помаже турска власт“.1 О „бугарској неправди“ писао 
је и Николај Дурново, руски филолог и историчар, осуђујући 
мегаломанске бугарске аспирације према историјским крајевима 
некадашњем српског царства. Дурново је пренео и дијалог једног 
архијереја Цариградске патријаршије са руским митрополитом 
московским Филаретом који је на грчке аргументе „готово сасвим 
ћутао“, јер „Под цариградским патријархом није било Бугара 
протестаната... и неколико хиљада Бугара што је примило 
унију и римокатоличанство. Сад је ваше да повратите Бугаре у 
православље, а Велика Црква Христова неће се унизити, да води 
преговоре с бунтовницима, непријатељима православља“.2 У 
двојезично писаној руско-грчкој студији „Да ли имају Бугари 
историјско право на Македонију, Тракију и Стару Србију“ изнео 
је тврдњу да Бугарска национална црква може да постоји само 
у границама у којима се налазила Трновска патријаршија пре 
укидања 1394. године.3 

Етнофилетизам и пропаганда
Егзархија је са правом у неким историографским радовима 

оцењена као бугарска „протодржава“, а сама држава бугарског 
народа је настала из рата Руске Царевине са Турском 1878. године. 
Мисија Русије ослобођења Бугара „од турског ига“ схватана 

1 Константин Леонтјев, Византизам и Словенство, превели Марија и Бранислав Марко-
вић, Београд 1994, 66.
2 Николај Дурново, Државе и народи Балканскога полуострва, њихова прошлост, 
садашњост и будућност и бугарска неправда, Београд 1891, 5
3 Н. А. Дурново, Имеютъ ли Болгары историческiя права на Македонiю, Θракiю и Старую 
Сербiю, Москва 1895, 34. 
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је као општеправославни и свесловенски дуг. Деценије које су 
уследиле после Берлинског конгреса 1878. године су показале 
бугарску (не)захвалност за ослобођење. Егзархија је после 1880. 
године кренула у прави пропагандни ради и једну идеолошки 
засновану офанзиву на крајње националистичким садржајима. 
Сједињавање вере са националном символиком, традицијама 
и ефемерним културолошким моментима у случају бугарског 
националног рада у Македонији и Тракији („Одринско“) 
попримао је драстичне облике духовног ишчашења. Од 
Цариградске патријаршије одбачена као расколничка, бугарска 
егзархијска јерархија потпомагала је и стављала се у службу 
бугарских револуционарних комитета. Заклињање бугарских 
комита на отвореном Јеванђељу уз укрштање револвера и 
Христовог Распећа показивало је нововековно (не)разумевање и 
овосветско уплитање у суштину Цркве, тј. мешање њене мисије са 
социјално-политичким задацима. 

Насилне и перфидне методе бугарских агената на терену 
ишле су паралелно са интелектуалним егзибицијама убеђивања 
европске јавности да су Словени у Македонији Бугари у ет нич-
ком, историјском и културном погледу. Дугогодишњи секретар 
Егзархије Атанас Шопов, познат под псеудонимом Офејков 
лансирао је књигу којом отпочиње српско-бугарска полемика 
око македонског питања. Поменути руски професор Николај 
Дурново своју критику „бугаризма“ завршава тешким примерима 
финансијско-материјалних притисака етнонационалног инже-
њеринга, када су просечни македонски сељаци агентима посланим 
из Софије или Пловдива одобравали реченицом: „Ќе ми дадаш 
пари и ќе се чинам Бугарин“.1 Енглески путници и истраживачи 
попут Брејлсфорда записали су за нека села у околини Битоља 
једне године била уз грчку партију, а следеће године су већ били 
„Бугари“ јер је дошао бугарски поп и учитељ који су им понудили 
„више новца“ и дали неке друге погодности.2 

Пре оснивања Бугарске егзархије на простору данашње 

1 Исто, 34-35.  
2 H. N. Brailsford, Macedonia its races and their future, London 1905, 102. 
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Северне Македоније српске школе, са уџбеницима из Кнежевине 
Србије, наставним кадром и материјалном потпором по 
евиденцији из 1870. године постојале су у манастирима Матејче, 
Нагоричано, Лешак, Пречиста Кичевска, Св. Јован Бигорски и 
Слепче код Прилепа, на југу оне су допирале до Охридског језера, 
а на истоку до Злетова, Кочана и Берова. У већим местима такве 
школе су постојале у Кратову, Кривој Паланци, Скопљу, Тетову, 
Дебру, Гостивару, Кичеву, Крушеву, Велесу... И у познатим већим 
хришћанским селима као што су Бороец, Вевчани, Лазарпоље, 
Смиљево, Башино Село, Богомила, Довезенце... Укупан број 
таквих школа је износио 37.1 

Протагонисти Бугарске егзархије су, захваљујући, одбијању 
турске администрације да призна српски милет, зазирању од 
српског имена и веза са Србијом на терену надмашили Србе 
по броју школа. Агитација за приступање Бугарској егзархији 
достизала је чудовишне размере и облике. Хаџи Трајко, познати 
скопски трговац и ктитор цркве Св. Спаса у Скопљу осећао се 
Србином и до краја живота је остао веран скопском митрополиту 
Пајсију и Царигадској патријаршији2, за разлику од Кара Јове, 
оца, потоњег од Бугара жигосаног „македонисте“ Васила Карајо-
вова, који је био вођа градске егзархијске странке. Прелази са јед-
не на другу страну су били уобичајена појава, али су били чешћа 
враћања из расколничке стране у Патријаршију. Путописна лите-
ратура (Бранислав Нушић, На обалама Охридског језера..., ) и публи-
цистичко теоријска дела (Крсто Петков Мисирков, За македонцките 
работи, ). бележе да су се породице цепале, рођена браћа на стра-
ну егзархијску и патријаршијску, „бугарашку“ и „србоманску“.3 

Скопског свештеника Јову Бурковића рођени сестрић је 
проказао једном приликом пред светином „не ми е вујче, тој е 
србоман“!4 Социјална псеудоморфоза се огледала и у промени 

1 Српске школе у Старој Србији и Македонији око 1870. године, у: Историја српског 
народа, V-1, Београд 1981. 
2 Опширније: Јован Хаџи-Васиљевић, Скопски Хаџи Трајко, Скопље 1933, passim.  
3 Видети: Крсте П. Мисирков, О македонским стварима, Београд 1977, 110 и даље. 
4 Јован Хаџи-Васиљевић, Патријаршисте и егзархисте у скопској епархији, Београд 1938, 
29 и даље. 
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презимена, стари прилепски род Бамболовића, на пример, 
ставивши се под егиду и у службу егзархије постао је Бамболов. 
Познати егзархијски владика Методије Кусев из Старе Загоре, 
познат по књизи наслова „У Македонији само Срба нема“, 
рођен је у Прилепу у породици Кусевића. Исто тако егзархијски 
владика охридски Натанаил угледао је светлост дана на рођењу 
као Нешо Стојановић, пореклом из села Кучевиште, северно од 
Скопља. У Македонији се, крајем 19. века у одређеном делу њеног 
словенског становништва, уврежило схватање да је модерно бити 
присталица Егзархије и национално се изјашњавати као Бугарин, 
нарочито ако је то могло да се наплати. Национално црквене 
борбе су бележиле чудновате епизоде попут оне у којој је воденски 
митрополит „Кампаније“ у пуном одјејанију и за жезлом ишао 
улицама Струмице проклињући град и становнике који су још 
исте вечери пострадали у страшном пожару чиме је, надао се, 
спречавао апостасију и одлив душа.1 

Модерна и прихватљива бугаризација није имала успеха код 
тврдокорних попут Мицка Крст(ев)ића, војводе Брсјачке буне из 
1880. године, родом из села Латова, који је као турски сужањ у 
битољском затвору 1897. године испричао у писменој форми 
своју животну причу и српско осећање тамошњем конзулу 
Милојку В. Веселиновићу завршивши је речима: „Србија сама, 
славна, слободна“ и одбивши све притиске по цену живота да се 
изјасни као Бугарин и тако добије помиловање.2

Бугараши, Србомани и Гркомани
 Судар националних акција балканских држава на тлу које је 

насељавало словенско становништво јужних делова Косовског ви-
лајета, затим северозападних крајева Битољског и северних крајева 
Солунског вилајета у последње две деценије XIX века додатно је оте-
жавало положај покореног хришћанског становништва у Турској 
царевини. У том контексту је положај оног дела македонских Слове-
1 Стеван Тановић, Српски народни обичаји у Ђевђелијској кази, Београд 1928, 216-217. 
2 О Мицку Крстићу Павловском: Милојко В. Веселиновић, Брсјачка буна 1880. године у 
Битољском вилајету и војвода Мицко, Београд 1905; Алекса Јовановић Коџа, Четнички 
споменик – Војвода Мицко – живот и рад, Скопље 1930. 
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на који су имали изразите српске историјске традиције и предања, 
али и одређене симпатије према Краљевини Србији био нарочито 
тежак. Многи међу њима, нарочито у крајевима око Тетова, Ско-
пља, Кратова, те даље ка југу, према Кичеву, Дебру, Демир Хисару, 
Прилепу, Битољу и Велесу и према југоистоку преко Овчег Поља и 
даље имали су, упркос притисцима турске администрације у пери-
оду ропства, навику о употреби српског народног имена. 

Егзархијски притисци који су се појавили после 1870. године, 
изазов бугарске етикетације у националном погледу, спровођене 
преко егзархијског свештенства и школе, локално становништво 
је називало појмом „бугарашење“. Појам „Бугараш“ означавао 
је особу која се представља националним Бугарином, али за то 
нема никакву језичку, етничку нити културолошку основу и 
предиспозицију. Јужно од Шар Планине и горњег тока реке 
Пчиње, дуж обала Вардара, у свим македонским котлинама 
између реке Дрима и Осоговских планина, словенско стано-
вништво изворни етноним „Българ“ (са полугласом, потмулим 
„а“) не познаје. Напротив, у Македонији се користе изарзи 
„Бугар“, тј. „Бугарин» што је веома рано у публицистици 
примећено као аргумент „да то само српска уста изговарају“. 
Етнографска литература и истраживања су показала да се речи са 
кореном „Бугар“ у Македонији везују за ствари из свакодневнице 
са негативном конотацијом. Код Мијака, на пример, за сир који се 
укиселио се каже да се „избугарио“, а у селу Куфалово, недалеко 
од Солуна, пшеница најгорег квалитета се зове „бугарка“. У 
социјално-политичком смислу они носиоци бугарске пропаганде 
у Македонији су од стране Срба називани именом „Бугараши“, 
за Бугаре и Бугараше су Срби били „Србомани“, а присталице 
грчке партије су називани именом „Гркомани“ (Γραικομανοι), 
којим су се означавли присталице грчке кулутре и јелинске 
политике, а који су за Јелине били, ако не би говорили јелинским 
језиком, тек „словенофони Грци“, тј „Ελληνες σλαβοφονες“. 
Не треба заборавити да је у Македонији тада у великом броју 
било, нарочито по градовима и турског, као и цинцарског, тј. 
аромунског становништва, а у нешто мањем, али свакако не 
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занемарљивом броју и Јевреја. Српски публицисти, новинари 
и есијисти, су жигосали „бугаризам“, као импутирано осећање, 
на сумњивим основама, пропаганда која је освајала маћедонске 
просторе, помогнута Русима.1 Ништа мање, није заостајала у 
употреби ни реч „бугаромани“ и „бугароманство“ која је имала 
исто значење, за бугарско национално идентификовање и 
осећање, али импортовано и подржано ниским интересима.2

Терор, суровости и жртве
Бугарска пропаганда се поколебала када је македонском 

становништву почела организованије да стиже помоћ из Краљевине 
Србије, почетком 80-их година XIX века. Јерархија Цариградске 
патријаршије суочена са егзархијским расколницима постала је 
толерантнија према подручном свештенству које јој је остајало 
лојално. Словенски језик у богослужењу се дозвољавао. Митрополит 
скопљански Пајсије (1868–1891), по коме је градић Владичин Хан 
добио назив, показивао је највише такта и спремности за сарадњу са 
Србима. И то не само са онима из врањског краја његове епархије, 
него и онима који су се тако осећали око Скопља, Куманова и даље 
ка југу.3 Бугараши су се нарочито институционално повезали 1897. 
године, када је почело са радом „Друштво за убијање Срба“. Ово 
монструозно „созаклетије“ остављало је крваве трагове за собом 
у сва три вилајета Старе Србије и Македоније. На њиховој мети 
била је српска национална елита, сеоски кметови и домаћини, 
учитељи, просветни радници и инспектори, запослени у српским 
конзулатима, а нарочито свештеници.4 

Ови бугарски етнофилетисти се нису либили да подижу 

1 Видети: Стева Ј. Радосављевић-Бдин, Историја бугаризма на Балканском полуострву – 
народност и језик Македонаца, Београд 1890. 
2 „Како се у Охриду уселило бугароманство – из записака једног Охриђанина I“, Отаџбина – 
часопис за књижевност, науку и друштвени живот, год. 10, књ. 30, свеска 117-120, (1892), 518-
528; „Како се у Охриду уселило бугароманство – из записака једног Охриђанина II“, Отаџбина – 
часопис за књижевност, науку и друштвени живот, год. 10, књ. 31, свеска 121-124, (1892), 64-76.
3 Јован Хаџи-Васиљевић, Скопски митрополит Пајсије (1868-1891), Сремски Карловци 1935, passim. 
4 Опширније: Урош Шешум, Друштво против Срба 1897-1902 (Методи и мере бугарске дипломатије, 
Егзархије и Бугарско-македонско-одринске револуционарне организације против ширења 
српског утицаја у Јужној Старој Србији и Македонији 1897-1902, Српске студије IV (2013), 73-103. 
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оружје на архијереје Цариградске патријаршије које су сматрали 
српским пријатељима. Тако је мета напада из ватреног оружја био 
велешко-дебарски митрополит Поликарп, на кога се пуцало маја 
1901. године у Струги. Ђорђе Димитријевић, звани „Патриота“, је 
нарочито сликовита српска жртва. Њега су Бугари убили у родноме 
Дојрану, одсекавши му главу у марту 1902. године као пример живој 
и постојећој, како су говорили „србоманској партији“, која је гледала 
како његово измрцварено тело вуку прашњавом чаршијом. Жртве 
напада су биле Ванчо Илић и Илија Спирковић, српски књижари 
у Битољу и Прилепу. Крајем 1898. године је убијен Хаџи-Језекиљ, 
игуман манастира Лешка, затим су 1899. године убијени поп Јања 
Николић из Патороса код Дојрана и поп Дељо из Грчишта код 
Ђевђелије.1 Сукоб српске и бугарске партије у Дојрану описује и 
бугарска литература, наиме како су се на улицама ове, иначе лепе 
варошице, деца међусобно задиркивала. Србомани би говорили 
својим опонентима: „Бугаре, магаре“!, а Бугараши би одговарали 
турском пословицом: „Сръбь чингене, дамга гьотуне“, што у 
преводу значи: „Српски Циганине са белегом на задњици“!2 

На списку жртава се налазе: Прота Јован Максимовић из 
Кратова (+1899), свештеник Јевтимије Стевановић из Њивичана 
код Кочана (+1899), прота Димитрије Марковић из Кочана (+1900), 
поп Арсеније Николајевић из Јабланице код Струге (+1901), 
архимандрит Партеније из Сопотнице код Демир Хисара (+1901),  
док је свештеник Атанас Миленковић из Тенова у Пологу избегао 
атентат из ватреног оружја чак четири пута!3 Исте среће је био и 
прота Матеја Шуменковић (1864–1939) из села Боровец у Дримколу, 
који је 1903. био оснивач прве српске комитске чете за организовани 
отпор бугарском терору. Парох цркве Св. Спаса у Скопљу и 
свештеник у селу Кожље Константин Кочо Миновић (1868–1905) је 
био убијен, а на његовом гробу у порти цркве Св. Спаса пише да 

1 Иван Иванић, Из црквене историје Срба у Турској у XVIII и XIX веку, Београд-Нови Сад 
1902, 114 и даље.
2 Борисъ Янишлиевъ, Гр. Дойранъ (Полянинъ, Пулинъ) и живота ни там при турското 
владичество до 1912. година – спомени, София 1934, 30.
3 И. Иванић, наведено дело и место. 
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„га убише Бугараши 14. новембра 1905. год. у 37-ој години живота“.1 
Архијерејски намесник скопљанског митрополита у Куманову Ата-
насије Петровић (1866–1905), звани „поп Ташко“, убијен је од стране 
кумановских Бугараша 15. јануара 1905. године. Локални Срби су га 
осветили на дан његовог 40-дневног помена, јер су у време, када је 
попу Ташку држан парастос убили егзархијског проту Александра... 
Овим се не исцрпљује списак страдалих српских свештеника, нити 
се завршава попис жртава етно-конфесионалне омразе. Напади 
на храмове, школе, људе и имовину били су на простору Старе 
Србије и Македоније готово свакодневна појава. Убијен је 1901. 
године свештеник Алекса из села Раброво код Струмице, места 
које је настојало се ишчупа из чељусти Егзархије и врати под 
Патријаршију.2 

Затирање српских културних трагова
Егзархијски калуђери су запоседали манастире по маке-

донским крајевима, као што се извесни јеромонах Дионисије 
настанио у манастиру Св. Димитрија у селу Сушица код Скопља. 
Тај манастир, познатији као Марков, јесте задужбина краља 
Вукашина Мрњавчевића (1366–1371) и његових синова Марка, 
Андријаша, Иваниша и Дмитра. Забележено је да је калуђер-
егзархиста скоро месец дана потпаљивао пећ тако што је ложио 
старе српске рукописе и документарне листине. На овоме се 
није зауставио него је прекречио масном фарбом све фреске 
које изображавају српске средњовековне владаре, тј. краља 
Вукашина и сина му Марка, у епици опеваног српског јунака 
Краљевића, цара Уроша и друге. На место старог живописа 
поставио је његовом руком израђене „фантастичне и безначајне 
слике птица и змајева“. Овај варварски чин уништавања српске 
културе од стране „Дионисија, зографа Блгарина“, не знајући за 
овог „уметника“ руски археолог Никодим Павлович Кондаков, 
прошавши Македонију 1900. године, оценио је на следећи начин: 
да је фреска ктитора овог манастира „уништена као споменик 

1 Епитаф на гробу у порти цркве Св. Спаса у Скопљу. 
2 Иван Иванић, н. д, 114-115, Тихомир Ђорђевић, Македонија, Београд 1929, 125-127. 
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српскога господарства у овим крајевима, у име бугарског патрио-
тизма“, тј. тај вандализам извршен је „из мржње бугарског 
свештенства према остацима старе српске културе“.1 

Флотантна народна маса на словенском југу и
 грчки кулутрни утицај

Несталан и углавном флуидан идентитет највећег дела сло-
венског македонског становништва, прожет могућностима и 
пону дама суседних пропаганди и акција, стварао је занимљив 
политички менталитет и друштвене сентименте. Почетни успеси 
Бугарске егзархије су, захваљујући реакцији Краљевини Србије 
били умањени и доведени у питање. Повратак читавих села из 
Егзархије у Цариградску патријаршију постао је редовна појава. 
У Битољском вилајету, на пример, села Врбјани и Тополчани 
су се 1891. године вратила канонском црквеном поретку. Једно 
хаотично стање описује српски конзул у Битољу Бранислав 
Нушић 1892. године: „У селу Ракити, чисто словенском, духовна 
управа стајала је овако: црква је грчка, школа егзархијска, 
два свештеника су „србомани“... У кући свештеника, поп-
Ванђела, српске књиге скривене у подруму, софијске новине на 
столу, један син питомац српски у Београду, други егзархијски 
учитељ у Скопљу, трећи бивши питомац аустријске католичке 
мисије, а два детета посећују егзархијску основну школу. Поп-
Ванђел држи у својој кући и хан“...2 Незадовољство Егзархијом 
се ширило нарочито због укидања старих обичаја и црквено-
народних пракси спровођених вековима. Укидање породичних 
светитељских култова и патроната, „службе“, односно крсне 
славе нарочито је било иритантно. Још је Георгије Стојков (Сава 
Поповић) Раковски (1821–1867) у свом епичном делу „Горки 
путник“ 1857. године певао успаваним сународницима како их је: 

1 Македонiя – археологическое путешествiе, Н. П. Кондакова, Санкт-Петербургъ 1909, 
183-184; Опширније: Урош Шешум, Уништавање историјских извора у Марковом 
манастиру у другој половини 19. и почетком 20. века, Српске студије VII (2016), 297-312. 
2 СлавенкоТерзић, Конзулат Краљевине Србије у Битољу (1889–1897), Историјски часо-
пис, књ. LVII (2008), 338-339.
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„Гркъ духовникъ чародей
Съ Татолъ тя напойлъ“,

осуђујући у исто време оне кривце за културно назадовање 
бугарског народа, а то су свакако „Фенерлије лукаве“ и „Грци 
злобиви“.1 Према мишљењу и сведочанству Георгија Раковског грчки 
калуђери, који су желели само да стичу материјалну добит, такозвани 
„таксидиоти“, подстицали су сујеверје у народу да би на тај начин 
држали масе у покорности и убирали монетарне благодати духовног 
монопола.2 Али, Бугарска егзархија, појавивши се, продубила 
је културолошке поделе, изоштрила и усавршила друштвену 
мимикрију и направила ново незадовољство. Пробугарски, може 
се слободно рећи „бугарашки“ писци, су остављали сведочанства 
нетактичности егзархијске јерархије, њеног поступања, горег 
него код најгорих фанариота. У поеми „Голуб“, Рајко Жинзифов, 
заправо рођени Цинцарин (Armanj) из Велеса по крштеном имену 
Ксенофонт Дзиндзифи (1839–1877), пева 1860. године и жигоше 
„грцкото тиранство, фанариотско духовенство“.3 Андреја Петковић 
(1837–1897) из Башиног Села у чувеној песми „Глас из далеке земље“ 
кроз уста сиротице која се суреће са владичанском похлепом каже: 

„И боље је за још стотину година
Ако смо већ на муку осуђени,
да будемо подређени владици Грку,
него ли оваквом Бугарину-вуку“!4 

Српски конзулати и просветна активност Краљевине 
Србије крајем XIX века

Краљевина Србија је ради заштите својих интереса и 
својих сународника у Старој Србији и Македонији распрострла 
конзуларну мрежу. Тако су устројени конзулати у Приштини 
(1889), Скопљу (1887), Битољу (1889) и Солуну (1887). Оснивање 
школа и потпора њиховом раду, имало је као подлогу оне школе 

1 Горскiй пътникъ Г. С. Раковскаго, Новый Садъ 1857, место у непагинираном предговору. 
2 Исто, 213-214.
3 Ж[инзифо]въ, Гулабъ, Българскы книжици, частъ III, ноемврiя 1860, книжка втора, 269.
4 Цариградски вестникъ (1860), 474; Константин Миладиновъ, Избрани съчинения, подъ 
редакцията на Василъ Каратеодоровъ, София, 1940, 37.
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које су постојале пре 1876. године. Преко просвете се вршио 
кулутрни и национални утицај јужно од Врања и Ристовца. 
Мрежа српских школа бројала је и средњошколске центре по-
пут гимназија у Скопљу, Битољу и Солуну.1 Прва српска школа 
у неослобођеним крајевима је основана и пуштена у рад 2. 
фебруара 1892. године и то у Цариграду, да би отварање исте 
у главном граду Царевине охрабрило Србе да оснивају школе 
и у другим крајевима где се укаже потреба.2 Исте године, 30. 
августа отворена је српска основна школа у Скопљу, 6. децембра 
1892. године у Солуну, а веома брзо су почеле да раде школе у 
Куманову, Кратову и Кочанима.3 

Почетком марта 1897. отворено је мушко и женско одељење 
основне школе у Битољу са 57 ученика и 33 ученице.4 Учитељи 
и учитељице су били из месног становништва, из Битоља и 
из Лерина.5 Српска училишта исте године ничу у Водену и у 
Солуну6, затим у Прилепу, Охриду, Крушеву и Лазаропољу.7 
Основне српске школе су крајем XIX века радиле у Цариграду и 
Солуну8, затим у Велешкој кази у селима: Нежилово и Богоми-
ла9 У Кукушкој кази: у селима Горни и Долно Тодораћ, Јаџиларе 
и Патарос10, у Јениџе-Вардарској кази: у селу Аларе11, у Воденској 
кази: у селу Црковени12 Према неким подацима српска основна 
школа је крајем 19. века радила и у селу Богданци код Ђевђелије.

У Косовском вилајету су српске школе биле заступљеније, 
налазиле су се у местима: Скопље, Бањане, Чучер, Глуво, 

1 Опширније: Александра Новаков, Стубови српске просвете – српске средње школе у 
Османском царству, Београд 2017. 
2 Статистика српских школа у Турској (у Старој Србији и Маћедонији) за 1895-96. 
школску годину, прибрао и приредио М. В. Веселиновић, Београд 1897, 4.
3 Исто, 4.
4 Исто, 6-7.
5 Исто, 8. 
6 Исто, 9. 
7 Исто, 9-10. 
8 Исто, 28-29. 
9 Исто 31-32. 
10 Исто, 33-34.
11 Исто, 34.
12 Исто, 34-35.
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Мирковци, Кучевиште, Побужје, Бродац, Кулачане, Кучково и 
Ново Село.1 У Кумановској кази школе српске су радиле у селима: 
Куманово, Старо Нагоричане, Кокошиње, Довезенце, Градиште, 
Табановце, Бељаковце, Клечовце, Четирци, Никуљане, Јачинце и 
Стрезовце.2 У Кривопаланачкој кази српске школе су радиле у: 
Криворечкој Паланци, Ранковцима, Станчи3, у Кратовској кази: 
Кратово, Шталковица и Злетово4, а у Кочанској у Кочанима и 
у селима Бели и Њивичани.5 У Османије-Малеш кази српске 
школе су радиле у: Берову и Ратеву6, у Тетовској кази следећа 
места су имала српске школе: Тетово, Вратница, Старо Село, Бе-
ловиште, Сиричино, Брезна и Одра.7 У полошко-тетовском селу 
Беловиште свештеници су били из рода Поповића, а чувени су 
Деспот, Сарафин (!) (од Серафим), Стефан и Ђорђија, сви ђаци 
српске Призренске богословије.8 Беловишку цркву су живописали 
двојица Мијака Гавро и Страте, а „када су им се очи отвориле 
и два дана је коло играло у црквеној порти“, тј. када су добили 
надахнуће да отпочну и заврше живопис.9 У Гостиварској нахији: 
Гостивар, Галата, Зубовце, Пожаране, Тајмишта, Сретково, Дуф, 
Нићифорово, Леуново и Маврово.10 Српски конзул у Серезу 
Бранислав Нушић настојао је и бринуо се око отварања школе 
у том граду, а у току 1897. године прикупио је око 100 потписа 
серешких трговаца. Привукавши у училиште децу Дебрана 
печалбара, из тзв. дебарске колоније, највише, затим један део 
Бугараша који су прешли на српску страну, Срби су отварањем 
ове образовне институције ушли у одређени сукоб са грчким 
црквеним властима. Школа је, ипак, отворена 25. септембра 
1898. године са 17 уписаних ђака, а прва учитељица је била 
1 Исто, 37-44.
2 Исто, 44-47. 
3 Исто, 47-48. 
4 Исто, 48-49. 
5 Исто, 49-50. 
6 Исто, 50-51. 
7 Исто, 51-53. 
8 Јован Ф. Трифуноски, „Ранији ученици Призренске богословије из тетовског краја“, 
Balcanica – annuaire de l’ institut des etudes balkaniques, XXVI (1995), 278.
9 Ј. Ф. Трифуноски, н. д, 278. 
10 Статистика..., 54-57.
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Анастасија Христић, рођена Сережанка.1 Српско-грчка сарадња у 
Македонији, тј. њихови заједнички напори да се сузбију бугарски 
утицаји, ишли су и на компромисе, тако да Срби, на пример, нису 
у околини Лерина (Флорине) смели да отварају школе и друге 
установе, у селима где је било српских осећања и склоности.2

Први Срби епископи у Македонији после 1766. године
Напори српске дипломатије у преговорима са Портом и 

Цариградском патријаршијом да се поставе епископи српске 
народности у епархијама јужно од Шар-планине и горњег тока 
реке Пчиње, у оним епархијама које су биле органски део Пећ-
ке патријаршије пре њеног укидања 1766. године уродили су 
плодом крајем XIX и почетком XX века. Такозвано „скопљан-
ско владичанско питање“ решено је у корист српских интереса 
када је 1897. године администратор Митрополије скопске по-
стао архимандрит Фирмилијан Дражић. Изабран за митро-
полита скопског 1899. године, над њим је хиротонија извршена 
тек 1902. године. Нажалост, упокојио се већ 1903. године не пру-
живши тиме што је био у напону снаге сву корист роду и Црк-
ви.3 Његов наследник је био Севастијан Дебељковић (1904–1905), 
који је 18. јануара 1904. у Цариграду хиротонисан за епископа. 
Нажалост, није никада видео своју Епархију скопску, јер се 
разболео од туберкулозе, скончавши у Цариграду 23. јануара 
1905. године.4 Оба ова митрополита била су сахрањена у порти 
цркве Св. Спаса у Скопљу, али су њихови гробови измештени, 
а гробна места остала необележена после Другог светског рата 
да не би подсећала на српски духовни континуитет. Најпосле, за 
митрополита скопског је изабран и хиротонисан у Скопљу 1905. 
године Вићентије Крџић, монах који је у себи сјединио традицију 
и духовно искуство Овчарско-кабларских манастира и Хиландара, 
1 Dragica Janković-Mougkrakis, „Srpska škola u Serezu krajem XIX veka“, Pedagogija – 
Časopis Saveza pedagoških društava Jugoslavije, god. 64, br. 2 (2009), 309-318.
2 Konstandinos A. Vakalopoulos, Modern history of Macedonia (1830-1912) from the birth of 
the Greek State until the liberation, Thessaloniki 2019, 184. 
3 Сава, еп. шумадијски, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд-Подгори-
ца-Крагујевац 1996, sub voce Фирмилијан Дражић. (Даље: Српски јерарси...)
4 Српски јерарси..., sub voce Севастијан Дебељковић.
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јер је као саборни старац Царске Лавре Хиландарске изабран на 
високи чин и положај митрополита скопског.1 

Архимандрит Варнава Росић постао је 18. марта 1910. годи-
не викарним епископом Велешко-дебарске епархије са титулом 
главинички, а хиротонију су извршили петорица митрополита 
Цариградске патријаршије.2

Извори и литература
А. Необјављени извори
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дале су основ за обнову њихових старих црквених аутокефалија 
у релацији према Цариградском патријаршијском трону. Тако 
је прекраћена доминација фанариотског свештенства, чврсто 
успостављена подршком турских власти, а након укидања српске 
Пећке патријаршије 1766. и Охридске архиепископије 1767. године. 
Српско-бугарски спор око Македоније, мешање Бугарске егзархије 
на историјско и канонско-правно подручје Српске православне цркве 
изазвао је низ национално-етничких контроверзи на самом терену које 
су се манифестовале у црквено-јерархијској и просветно-школској зони, 
увлачивши у сукобе локално становништво, државну дипломатију 
Србије, Бугарске и Грчке, затим Цариградску патријаршију, као и 
државне власти Турске царевине.

Кључне речи: Пећка патријаршија, Цариградска (Васељенска 
патријаршја), Бугарска егзархија, македонско питање, Македо-
нија, Стара Србија. 

РЕЗЮМЕ
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЮЖНОЙ СЕРБИИ И 

МАКЕДОНИИ В 1870-1912 ГОДЫ (НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙ-
СТВИЯ, КОНФЛИКТЫ, ИЕРАРХИЯ, ШКОЛА)

В тексте идет речь о столкновении сербской и болгарской 
национально-церковной агитации на почве исторической 
Македонии во второй половине 19 – в начале 20 века. 
Социальное и церковное положение християнского населения 
Македонии было очень сложным и более тяжолым чем в 
периоде существования Печского патриархата и Охридской 
архиепископии. Ликвидация этих автокефальних славянских 
церковних учреждений со сторони греков-фанариотов в 1766 г. и 
1767 г. и явление нововекового национализма с этнофилетизмом 
во второй половине 19 века – события которые находяться в 
фундаменте современной македонской церковной проблемы. 

Ключевые слова: Печский патриархат, Цареградская (Все-
ленская патриархия), Болгарская экзархия, Македонский вопрос, 
Македония, Старая Сербия.
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SUMMARY
THE SPIRITUAL LIFE OF SOUTHERN SERBIA AND 

MACEDONIA 1870–1912 
(NATIONAL ACTIONS, CONFLICTS, Hierarchy, SCHOOL)

Text deals with struggle for hegemony оn the territory of historical 
Macedonia and propagandistic agitations of Serbs and Bulgarians in 
the second half of 19. century and in the beginning of 20. century in 
that land. Social and ecclesiastical position of Christian population 
of Macedonia were very complicated and much more heavy than in 
the period of existing of Pec Patriarchate and Archbishopric of Ohrid. 
Liquidation of those two autocephalous Slavic church institutions 
by Phanariotic Greek cyrcles in 1766. and 1767. and phenomena of 
modern nationalism and ethnophyletism from the second half of 19. 
century are situated in the basis of contemporary Macedonian church 
issue. 

Keywords: Patriarchate of Pec, Constantinople (Patriarchate 
of Constantinople), Bulgarian Exarchy, Macedonian Question, 
Macedonia, Old Serbia.



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

477

УДК 811.163.1(477)+003.034:27-2

ДОСВІД УКРАЇНСЬКОЇ ТРАНСЛІТЕРАЦІЇ 
ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ТЕКСТІВ

Андрій Пономаренко, 
протоієрей, настоятель храму Воскресіння Христового, с. 

Олександрівка, Дніпровський район Дніпропетровської області, 
Дніпропетровська єпархія УПЦ.

Історія виникнення задуму видань «Послідування Всенічного 
бдіння» та «Послідування Літургії Іоанна Златоуста»
У 2016 році в храмі Воскресіння Христового с. Олександрівка 

Дніпропетровської області було запроваджено використання в бо-
гослужінні української вимови церковнослов’янських текстів. На 
зборах громади було прийнято рішення незмінні частини богослу-
жіння виголошувати українською вимовою, а змінні – російською.

Практичні труднощі, що постали з початком практики ви-
користання української вимови церковнослов’янських текстів, 
головним чином були обумовлені відсутністю друкованих мето-
дичних посібників, які б містили рекомендації і правила україн-
ської вимови церковнослов’янських текстів та зразки богослуж-
бових текстів, транслітерованих1 сучасною українською абеткою.2 
Тож природньо  виникла ідея упорядкувати для читців і хористів 
зручні у використанні посібники у вигляді послідувань Всенічно-
го бдіння і Літургії свт. Іоанна Златоуста. 

Практика використання в богослужінні видань, які містять 
1 Транслітерація, Транслітерування - це передача тексту, написаного однiєю абеткою, лiтерами 
іншої; це не переклад, а вiдтворення іншої мови із збереженням її неповторних особливостей, 
тобто запис церковнослов’янського тексту літерами сучасного українського алфавіту за 
фонетичним принципом («як чується - так пишеться»), без змін або перекладу чи стилізації.
2 Існують видання молитовників,  які містять ЦСЛ тексти, транслітеровані українською 
абеткою, де подано приклади окремих літургійних молитов, часослов виданий УГКЦ (м. 
Львів), дослідження Ганни Куземської «Якою мовою молилася давня Україна: Правила 
української транслітерації церковнослов’янських текстів».
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транслітеровані ЦСЛ тексти, не є новою, вона обумовлена тим, 
що в секуляризованій державі  ЦСЛ мова не вивчається в загаль-
ноосвітній школі. У сучасній богослужбовій практиці УПЦ бо-
гослужбові книги, друковані так званою «гражданкою» (транслі-
теровані «громадянським» шрифтом), укладаються за звичною 
сучасною практикою, яка в основі своїй є російською. Внаслідок 
цього ми бачимо неминучу втрату традиції української вимови 
ЦСЛ текстів у релігійній практиці навіть тих регіонів, де така 
традиція донині зберігалася. Навіть поверхове опитування вірян 
кількох сільських парафій на Північній Буковині показало, що 
читці, не володіючи ЦСЛ граматикою, читають під час богослу-
жіння з московських видань, транслітерованих згідно з москов-
ською традицією вимови ЦСЛ текстів. А от українська трансліте-
рація виявилася новою, незвичною для багатьох.

Попередні зауваження
Найперше варто зазначити, як ми розуміємо терміни 

«ізвод», «редакція», «вимова».
Конкретний автор, конкретна наукова школа намагаються 

коректно й однозначно висловлюватись у термінах, але не існує 
універсальної термінологічної системи. Можемо бачити прикла-
ди того, як терміни «ізвод», «редакція» та «вимова» використо-
вуються як взаємозамінні, наприклад, сполучення слів «галицька 
вимова» іноді застосовують чи то до будь-якої практики україн-
ської вимови ЦСЛ текстів (київської, або синодальної редакції), 
чи то до київського ізводу взагалі. Тож укажемо, як ми для себе 
розрізняємо ці поняття.

Вимова
Найпростіше визначити, що таке вимова, бо вимова – це те, 

як чтець промовляє текст. Вимова читця залежить від традиції, 
до якої він належить, як він навчений читати, тобто від актуальної 
церковної практики і від безпосередньо живих регіональних го-
вірок. Тож один і той самий текст може читатися-промовлятися 
у різний спосіб.
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Ізвод
У служебниках свт. Петра Могили маємо свідчення того, 

як він розумів слово «ізвод». У приписі до молитви дев’ятої на 
утрені в обох виданнях служебників читаємо таке: «Въ Е$ллинскомъ 
зво1дэ то1кмw зде2 положе1наz. Въ Слове1нскихъ же на Бжcтвной Лvтургjи преd 
Е#ђліемъ сyщаz.».1  У Служебнику святителя Петра Могили 1639 року 
в приписі до єктенії заупокійної читаємо наступне: «Ѓще ли бyдетъ њ 
У#с0пши< Приношeніе, Дiа1конъ и43ли I#ере1й гл7е1тъ Е#кте1нію сjю (я4же въ Гре1ческомъ, t 
не1гоже Зво1дъ се1й и3справи1 сz, не w3брэте1сz, та1кожде и3 Мл7тва за У#со1пшихъ.)».2

Тобто святитель Петро розуміє «ізвод» як регіональний 
«список» з текстової ікони єдиної для всієї Церкви літургійної 
дії, бо в одному випадку свт. Петро пише про «Єллинский 
звод», а в іншому про «звод» який «з греческого ісправи ся», 
тобто мова про слов’янський, київський ізвод. Але термін 
«ізвод» не означає переклад тексту, а саме список, бо поряд 
зі служебниками свт. Петра в Лаврській друкарні в 1637 році 
друкується за його ж благословінням Учительне Євангеліє свт. 
Калліста Константинопольського, яке є саме перекладом і про 
що безпосередньо вказується в заголовку: «... по Гре1цку напи1саное, а3 
тепе> повто1ре но1во зъ Гре1цкого и3 Слове1нского язы1ка на Рyскій перело1женое.».3

У сучасній текстології ізводом називають різновид тексту 
рукописної пам’ятки, який встановлюється за особливостями 
регіональними або хронологічними, наприклад ізвод (список) 
пам’ятки «болгарський», «сербський», «молдаво-влахійскій» і т. п., 
або хронологічний - ізвод XIV або XVI стт. і т. п. Тобто термін «ізвод» 
найперше стосується рукописних пам’яток і представляє собою групу 
списків, що вирізняються спільними мовними характеристиками. 4

1 Служебник свт. Петра Могили 1629 року. стор. 79 [Електронний ресурс]: https://parafia.
org.ua/biblioteka/unikalni-rukopysy/sluzhebnyk-svt-petra-mohyly-1629-roku-fotokopiya/; 
Служебник свт. Петра Могили 1639 року. стор.  114 [Електронний ресурс]: https://parafia.
org.ua/biblioteka/unikalni-rukopysy/sluzhebnyk-svt-petra-mohyly-1639-roku-oryginal/
2 Служебник свт. Петра Могили 1639 року. стор. 365 [Електронний ресурс]: https://parafia.
org.ua/biblioteka/unikalni-rukopysy/sluzhebnyk-svt-petra-mohyly-1639-roku-oryginal/
3 Учительне Євангеліє. [Електронний ресурс]: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.
exe?Z21ID=&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_bo
ok&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000263
4 В іконознавстві ізводом називають варіант іконографічної схеми в межах образу, який 
вважається  канонічним, тобто зразковим. Це може бути опис програми зображення 
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Редакція
Якщо «ізвод» формується стихійно, то «редакція» створю-

ється цілеспрямовано. «Редакцією тексту» може бути названо і 
рукописний текст, який пройшов цілеспрямоване літературне 
опрацювання. Для точнішого розуміння проблематики, яку ми 
розглядаємо,  під «редакцією» розуміємо систему врегульованих 
правил правопису. Така регулярність правил не була притаман-
на рукописним пам’яткам, але стала необхідною умовою, відко-
ли з’являється друкарський набір тексту на шпальтах з окремих 
металевих форм-літер. 

Але набір тексту також не одразу змінює рукописну тради-
цію,  українські стародруки XVII століття якраз дуже близькі до 
рукописної традиції. Це був час, коли «київська редакція» дина-
мічно формувалася, та цей процес зупинився після приєднання 
Київської Митрополії до Московської Патріархії.1 

Запропоноване визначення термінів «ізвод» і «редакція» не 
є досконалим, але воно є зручним для розуміння завдань, які ми 
вирішували, і дозволяє уникати зайвої плутанини. Тож бажано 
розрізняти, що «руський», «київський», «старомосковський», 
«новомосковський» - це рукописні «ізводи», а, наприклад, сино-
дальний варіант ЦСЛМ – це вже «редакція». Крім синодальної 
редакції сьогодні існує, наприклад, укладена латинкою словацька 
редакція ЦСЛМ.

Проблеми, які виникають у разі застосування української 
вимови ЦСЛ текстів в синодальній редакції.

Синодальна редакція ЦСЛМ – це врегульовані правила гра-
матики і орфографії для текстів «московського ізводу», за якими 
здійснюються всі сучасні ЦСЛ видання богослужбової літератури 
в Руській (РПЦ), Сербській та Болгарській помісних православ-
них церквах.

«свят» або особливостей зображення святих. Тож можна говорити, наприклад, що ікони 
Богородиці «Вишгородська-Володимирська», «Феодорівська», «Донська», «Ігоревська» 
є різними ізводами загального іконографічного типу «Єлеуса».
1 Характерні риси стародруків Київської Митрополії XVII століття, які можуть свідчити 
про свідомий процес формування київської редакції ЦСЛМ, ще потребують ґрунтовного 
наукового аналізу.
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Особливість синодальної редакції ЦСЛМ полягає в тому, 
що у своєму розвитку внаслідок кількох реформ вона набувала 
наближення до «великоруского нарєчія», тобто до державної 
мови імперії. Тому є непростим завданням читати ЦСЛ тексти, 
друковані в синодальній редакції, українською вимовою, бо для 
цього простої заміни вимови літери «ять» з [є] на [і] недостатньо. 
Необхідно виробити правила українських вимови та трансліте-
рації текстів синодальної редакції ЦСЛМ. Розглянемо приклади 
відповідних «складних» місць, які були нами виявлені при роботі 
над підготовкою транслітерованих «Послідуваннь»1.

1. Транслітерація літери «єсть»
Буква «єсть» в ЦСЛМ має два варіанти написання: «єсть широ-

ка» (або «єсть кругла») - є, та «єсть вузька» (або «єсть квадратна») - е. У 
синодальній редакції ЦСЛМ дотримуються таких правил написан-
ня літери «єсть»: на початку слова пишемо «єсть широку» (круглу) 
«є», у середині та в кінці слова – «єсть вузьку» (квадратну) «е»: є4ресь. 

Крім цього правила в синодальній редакції ЦСЛМ літера 
«єсть» використовується як орфографічний маркер у випад-
ках, коли форми однини і множини іменників, займенників, 
прикметників та дієприкметників збігаються. У таких випадках 
слова в однині пишуть з «єсть вузькою» (квадратною)  «е», а в 
множині з «єсть широкою» (круглою) «є», наприклад: іменник 
Ца1ръ в орудному відмінку однини - царе1мъ, а в давальному відмін-
ку множини - царє1мъ. Або ще, наприклад, слово молeніе: молeніz 
- родовий відмінок, однина і молє1ніz - називний відмінок, мно-
жина. Також маркером «єсть» розрізняють на письмі відмінки 
займенників. Наприклад, займенники першої та другої особи 
однини в родовому відмінку пишуть з кінцевою «єсть широкою» 
(круглою): менє2, тебє22, а в знахідному відміноку з кінцевою «єсть 
вузькою» (квадратною) мене2, тебе2, а займенник ти1 в давальному 
та місцевому відмінках пишуть з «ять» - тебЁ. 

1 «Послідування Всенічного бдіння» та «Послідування Літургії Іоанна Златоуста». 
Методичний посібник для священнослужителів і читців. Українська вимова богослужебних 
текстів та інших молитвословій, записаних церковнослов’янською мовою. ЧПБІ, 2019.
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У сучасній російській вимові ЦСЛМ таке розрізнення літер 
е, є (і навіть літери «ять», як бачимо у випадку із займенниками) 
має лише орфографічний характер, і вимовляють їх як [΄е] (цар-
єм, молєнія, мєнє, тєбє), а літери «э» сучасної  російської абетки, 
яка позначає твердий звук [э], в ЦСЛ орфографії просто немає. 
А от українська орфоепія вимагає вимовляти «єсть широку» та 
«єсть вузьку» як [΄е] і [е]. Тож виникає питання: чи варто транслі-
терувати такі слова згідно з їх орфографією: царем-царєм, моле-
нія-молєнія, отец-отєц, менє-мене, тебє-тебе і т.п.?

Якщо розглянути приклади відповідних слів у стародруках 
Київської Митрополії, то стануть очевидними інші принципи 
орфографії (наприклад, відсутність орфографічних маркерів). 

Для проведення статистичного аналізу орфографії старо друків 
Київської Митрополії XVII століття було взято зіставні фрагменти тек-
стів із чотирьох Служебників: 1620 р. (архим. Єлисей Плетенецький, 
КПЛ), 1629 р. (митр. Петро Могила, КПЛ), 1638 р. (видання монастиря 
Зішестя Св. Духа, м. Вільно) та 1639 р. (митр. Петро Могила, КПЛ). Порів-
нювалося Послідування Божественної Літургії свт. Іоанна Златоуста. 
Загальна кількість слів в одному послідуванні становить близько 1150. 

Усі випадки написання літери «єсть широкої» поділяються 
на п’ять груп: 1) слова з «єсть» на початку слова; 2) двокореневі, або 
з префіксом перед словом, яке починається на «єсть», але після 
голосного або після «єра», наприклад: А#рхіє3пcпа, съєдинz1етъ, і т.п.; 3) 
слова з «єсть» після голосних в середині та в кінці слова, наприклад: 
възсылaємъ, вопіє1мъ, знамену1єтъ, о3маz1єтъ, подобaєтъ, поє1мому, пом7лу-
єтъ, поклонz1єтасz, і т.п.; 4) написання літери «єсть» під титлом, на-
приклад: Хє7, Бє7, Въ€глаша1єт, възлага1єт, але подобaєт6, раздэлsєт6сz, і т.п.; 5) 
слова в множині, наприклад: И#мє6нъ, Пэвцє6въ, Њтє6цъ (род. в.  множ.). 

У тексті Послідування Літургії з Служебника 1620 року завжди 
використовується «єсть квадратна» (е), за винятком одиничних ви-
падків: є3z (1 раз), є3ди1ного (1 раз), слово Њтє6цъ в род. в.  множини (1 раз). 

Випадки, коли трапляється написання «єсть круглої» в ін-
ших трьох служебниках, вказано в таблиці. Якщо трапляються 
два варіанти написання, то перша цифра вказує на написання з 
«єсть круглою» (твоє1гw – 2 рази / твое1гw – 5 разів)
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Служебник
1629 р. 1638 р. 1639 р.

«єсть кругла» на початку 
слова

завжди завжди завжди

у складних словах та після 
префікса

1 6 1/4

після голосного в середині 
слова

29 /10 - 3/8

«під титлом» 14 4 11
«маркер множини» 9 1 11/3

Можемо зробити висновок, що використання літери «єсть 
широка» в київських стародруках не мало такої регулярної виз  на-
ченості, як у синодальній редакції московського ізводу. Іменники в 
множині И#мє6нъ і Пэвцє6въ не мають відповідних форм в однині, які 
звучали б як омоніми до них. Подальше порівняння текстів з київ-
ських служебників зі служебниками синодальної редакції показу-
ють, що використання «єсть широкої» як орфографічного маркера 
київській редакції XVII століття невідоме. 

Для прикладу в священницьких молитвах на утрені зустрі-
чаємо 12 разів слова в множині, які орфографічно відзначені мар-
кером «єсть широка» (u4трєніz, прошє1ніz, w3правда1ніємъ, молє1ніz і 
т.п.), але в Служебнику свт. Петра Могили всі ці слова пишуться 
з «єсть вузькою (квадратною)».

Тому в описаних випадках літери «єсть широка» та «єсть ву-
зька» транслітеруються як е.1

2. Застосування літери «ять» як орфографічного «маркера»
У синодальній редакції ЦСЛМ прислівники, що за-

кінчуються на звуки [о] та [е], мають чітко визначе-
ну орфографію. Кінцевий [о] прислівника позначається 
літерою «омега» w, а кінцевий [е] літерою «ять», що дозволяє роз-
різняти за орфографією іменники чи прикметники та прислівни-
ки, котрі звучать як омоніми. Наприклад: добро1 (кінцева «омікрон») 

1 Саме тому в стародруках Київської Митрополії бачимо інші орфографічні принципи 
написання «єсть» «широкої» і «вузької».
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– іменник (Н. в. одн.) (відповідає на питання що?) добрw1 (кінцева 
«омега») - прислівник (відповідає на питання як?), або до1брэ (кін-
цева «ять») на відміну від іменника «добро» в місцевому відмінку.1 

Як бачимо, кінцева «ять» э прислівників у синодальній редак-
ції ЦСЛМ також є орфографічним прийомом. Тому при україн-
ській транслітерації ЦСЛ текстів механічна заміна літери «ять» э 
на літеру і в цих випадках була б безпідставною. Здебільшого ми 
передаємо кінцеву «ять» э прислівників літерою е, відповідно до 
сучасної української вимови: до1брэ транслітеруємо як «добре»2, а не 
«добрі», ѕлэ – як «зле», а не як «злі» і т.п. Однак у тих випадках, коли 
кінцева э прислівника відповідає звуку [і] в сучасній українській ви-
мові, варто передавати її літерою «і»: вкyпэ - «вкупі», горЁ –«горі» і т.п.

3. Помилки в богослужбовій літературі московського ізводу
Вище вже зазначалося, що в сучасній російській вимові 

ЦСЛМ розрізнення літер «єсть широкої», «єсть вузької» і літери 
«ять» (у випадку із займенниками) може мати лише орфогра-
фічний характер, і вимовляють їх як [΄е]. Як наслідок, у текстах, 
укладених у синодальній редакції ЦСЛМ, трапляються помилки, 
які лишаються непомітними через свою неочевидність при ро-
сійській вимові  літер «єсть» і «ять», але стають одразу помітними 
при вимові українській. Наведемо кілька прикладів помічених 
нами помилок у сучасній богослужбовій літературі.

 Молитва заамвонна на Літургії свт. Іонна Златоустого – «... 
и3 всz1къ да1ръ соверше1нъ свы1ше є4сть, сходz1й t тебє2 (род. відм.) о3ц7а2 
свэ1тwвъ: и3 тебэ2 (дав. відм.) сла1ву, и3 бл7годаре1ніе, и3 поклоне1ніе возсыла1е-
мъ...» Так це місце видруковано в Служебнику3 2004 р. і в посліду-
ванні чину Літургії свт. Василія Великого, видання друкарні Киє-
во-Печерської лаври 1902 року4. 

А в послідуванні чину Літургії свт. Іоанна Златоустого, видан-
1 Подібним «маркером» є літера «ять» э, що позначає кінцевий [е] прислівників, утворе-
них від форм місцевого чи давального відмінка іменників та прикметників: добрэ, мудрэ, 
Достойнэ і т.п (винятками є прислівники, в яких кінцевий [е] стоїть після пом’якшеного 
губного чи шиплячого: древле, крэплє, далече.
2 Однак у закарпатських говорах дотепер є слово добрЁ [добрі]́ у значенні «добре».
3 Служебник. Москва. Издательский Совет РПЦ, 2004. стор. 175.
4 Служебник. КПЛ. 1902. (Репринтное издание. ТСЛ. 2003.)
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ня синодальної друкарні 1905 року1 в цьому місці бачимо помил-
ку – «... и3 всz1къ да1ръ соверше1нъ свы1ше є4сть, сходz1й t тебэ2 о3ц7а2 свэ1тwвъ: 
и3 тебэ2 сла1ву, и3 бл7годаре1ніе, и3 поклоне1ніе возсыла1емъ ...» Тобто в першому 
займеннику другої особи однини маркер «ять» змінює відмінок з 
родового на давальний, але це помилка, бо прийменник «от» не 
може вживатися з займенником в давальному відмінку, а лише 
в родовому. Це лишається непомітним для вимови російської, а 
в українській вимові отримуємо «сходяй от тебі», а не «от тебе». 

Інший приклад – помилка в тексті величання на Різдво Хри-
стове (25 декемврія): «Велича1емъ тz2, живода1вче хрcте2, на1съ ра1ди ны1нэ 
пло1тію ро1ждшагосz t безнэве1стныz и3 пречcтыz дв7ы мр7jи.».2 Внаслідок 
неправильного використання «ять» в російській вимові ми все 
одно прочитаємо «бєзнєвєстния», а от в українській – «безнівест-
ния», хоча природньо має бути «безневістния» (безневэ1стныz), на-
приклад, «приспів» на каноні в суботу Акафіста, Похвала Пресвя-
тої Богородиці,: «Ра1дуйсz невэ1сто неневэ1стнаz»3. 

Випадки неочевидності для російської вимови використання 
«ять» в синодальній редакції іноді відзначені в сучасних бого служ-
бових книгах. Так, у наказовому способі дієслів у множині після 
кореня в суфіксі: возкли1кните (возкликніте), вкуси1те и3 ви1дите (вкусіте і 
видіте) тощо, «і-восьмерична» в українській вимові промовляється 
як [і], а в сучасній російській мові наказовий спосіб дієслів відсут-
ній, і тому можна бачити випадки подвійного варіанта написання 
таких слів у синодальній редакції ЦСЛМ. Наприклад, у Псалтирі 
до вірша «Раст0ргнемъ ќзы и4хъ и3 tвeржемъ t нaсъ и4го и4хъ.» (Пс. 2, 3) 
дано примітку: «раст0ргнимъ, tвeржимъ»4. А у виданні Псалтиря 1643 
року цей вірш псалма дієслова з «ять»: «Раст0ргнэмъ ќзы и4хъ и3 tвeр-
жэмъ t нaсъ и4го и4хъ.»5.

1 Литургия свт. Иоанна Златоустаго. Москва. Синодальная типография. 1905. (репр. изд. 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 2003). стор. 65
2 Служебник. Москва. Издательский Совет РПЦ, 2004. стор. 364.
3 Великий сборник, часть третия, из постной триоди. Мукачево. Мукачівсько-Ужгородська 
православна єпархія, 1996 р. (репринт видання архієрейського Синода РПЦ(З)). стор. 335; 
Триодь постная, изд. Киевская Митрополия УПЦ, 2001 г. стор. 324-330.
4 Псалтирь. Свято-Успенская Почаевская Лавра. 2001. стор. 26.
5 Київський Псалтир. 1643 р.[Електронний ресурс]: https://parafia.org.ua/biblioteka/
unikalni-rukopysy/kyjivskyj-psaltyr-z-poluustavu-1643-rik-fotokopiya/
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4. У синодальній редакції ЦСЛМ є правила, запозичені з 
російської мови

Згідно з правилом, яке з’являється й застосовується в сино-
дальній редакції,  у відмінкових закінченнях після африкати «ц» 
пишуть «єри» «-ы», а не «і-восьмеричну» «-и» або «ять» «э», як 
належало писати до того. Наприклад: џтроцы, а не џтроци, Тро1ицы, 
Бц7ы, темни1цы, мч7ницы. Внаслідок цього ми маємо читати в таких 
випадках тверде закінчення. Відповідне тверде написання вико-
ристовується і в інших Помісних Церквах, зокрема у Болгар-
ській,  Сербській, що є властивою рисою мови цих слов’янських 
народів. Для української вимови у таких випадках варто транслі-
терувати «єри» через і, наприклад: ду1шы (душі), тро1ицы (Троїці), 
бцdы (Богородиці), темни1цы (темниці), пра1ведницы (праведниці), u3че-
ницы2 (учениці) тощо. 

5. Вимова літер «і-восьмерична», «і-десятирична» та «іжиця»
У сучасній українській і російській мовах кожен звук по-

значено відповідною літерою. На відміну від цього, у церков-
нослов’янській абетці для позначення групи звуків може вико-
ристовуватися одна літера, або для одного звука – кілька літер. В 
сучасній російській вимові ЦСЛ текстів  літери «і-восьмерична», 
«і-десятирична» та «іжиця» (коли вона позначає голосний звук) 
вимовляються як [і]. Натомість в українській вимови ці літери 
можуть промовлятися як звуки [і], [и], [ї], [й]. 

6. Спосіб акцентування (наголошування) слів
Найбільш помітною прикметною ознакою орфоепії київ-

ської традиції XVII століття є  спосіб наголошування слів, який 
суттєво відрізняється від московського ізводу.  Просте по рівняння 
відповідних  текстів обох ізводів одразу дає переконливий резуль-
тат. У тексті молитви третьої (Духу Святому) з молитов на сон 
грядущим з Молитовника, видрукованого в Чернігові 1687 року1 і 
з сучасного видання Правильника, виданого в  Свято-Успенській 
Почаєвській Лаврі 2001 року, знаходимо 40 слів, які по-різному 

1 [Електронний ресурс]: https://parafia.org.ua/biblioteka/unikalni-rukopysy/molytvoslov-
1687-rik-chernihiv/
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наголошуються. 18 слів використано 22 рази, додатково ще 18 ра-
зів - сполучник і́ли (в рос. вимові синодальної редакції ЦСЛМ – 
ілі́).

Ца́рю Царю́
Утіши́телю Утє́шителю
ім’я́ і́мя
твоє́го твоєго́
моє́го моєго́
прече́стноє пречестно́є
доброту́ добро́ту
чу́ждую чужду́ю
відо́мия вє́домия
опечали́х опеча́ліх
свади́х сваді́х
подвижа́ся подві́жася
уязве́н уя́звєн
глагола́х глаго́лах
безчисле́нная безчи́сленная
го́реє горє́є
прославлю́ просла́влю
содія́х содє́ях

7. Слова, які відрізняються в ізводах московському і київському
У синодальній редакції ЦСЛМ зустрічаємо слова, які є в 

пам’ятках московського ізводу і яких немає в київському ізводі. 
Наведемо два характерні приклади. У Служебниках Київської Ми-
трополії XVII століття слова же1ртвенникъ немає, натомість бачимо слово 
жерто1вникъ. Інший приклад - транслітерація слова путеше1ствующихъ путе-
сотвори1вый виглядає неприродною в українській вимові (путєше́ствую-
щих, путєсотвори́вий), натомість у служебниках київського ізводу 
відповідно зустрічаємо слова пут8шеству1ющихъ, пу1ть сотвори1вый (путь-
шеству́ющих, путь сотворивий). 

З огляду на вищесказане, стає зрозумілим, чому для засто-
сування у богослужбовій практиці української вимови ЦСЛ тек-
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стів є завданням нетривіальним, і простої заміни вимови літери 
«ять» з [΄е] на [і] недостатньо.  Та навіть користуючись детально 
розробленими правилами української вимови ЦСЛ текстів, на 
практиці ми постійно будемо мати труднощі. Це обумовле-
но тим, що сьогодні в користуванні ми маємо богослужбові тек-
сти тільки московського ізводу (в його синодальній редакції). 

Служебник свт. Петра Могили. КПЛ. 1629.
Служебник свт. Петра Могили. КПЛ. 1639. 
Служебник архим. Єлисея Плетенецького. КПЛ. 1620.
Служебник. Вільно. 1638.
Служебник. Издательский Совет РПЦ, М. 2004.
Служебник. КПЛ. 1902. (Репринтное издание. ТСЛ. 2003.)
Литургия свт. Иоанна Златоустаго. Синодальная типогра-

фия. Москва. 1905. (Репринтное издание. ТСЛ. 2003.)
Великий сборник, часть третия, из постной триоди. Мука-

чево. Мукачівсько-Ужгородська православна єпархія, 1996 р. (ре-
принт видання архієрейського Синода РПЦ(З)), Триодь постная, 
изд. Киевская Митрополия УПЦ, 2001 г.

Триодь постная. Киевская Митрополия УПЦ. 2001.
Псалтир. Свято-Успенская Почаевская Лавра. 2001.
Київський Псалтир. 1643.
Молитвослов. Чернігів. 1687.

«Послідування Всенічного бдіння» та «Послідування Лі тургії 

Іоанна Златоуста». Методичний посібник для священно служителів 

і читців. Українська вимова богослужебних текстів та інших молит-

вословій, записаних церковнослов’янською мовою. ЧПБІ. 2019.

Список скорочень
свт. – святитель
архим. –  архимандрит
ЦСЛМ – церковнослов’янська мова
ЦСЛ – церковнослов’янська (мова), церковнослов’янські 

(тексти, видання і т.п.)
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РПЦ – Руська Православна Церква (Московський патріархат)
КПЛ – Києво-Печерська Лавра
ТСЛ – Троїцька Сергієва лавра 
ЧПБІ – Чернівецький православний богословський інститут

РЕЗЮМЕ
У статті розглянуто проблему української транслітерації 

та вимови церковнослов’янських текстів. Проаналізовано ряд 
проблемних рис у відтворенні церковнослов’янських текстів су-
часною українською графікою, зокрема йдеться про трансліте-
рацію букв «єсть широка» та «єсть вузька» (є та е) і літери «ять» 
(э) у випадках, коли вони використовуються як орфографічний 
«маркер»; про звукове відтворення букв «і-восьмерична», «і-деся-
терична» та «іжиця» (и, i, v); звернено увагу на помилки в бого-
службовій літературі синодальної редакції московського ізводу, 
на лексичні та акцентуаційні відмінності між московським та ки-
ївським ізводами. Подано пропозиції щодо вирішення частини 
таких «проблемних» моментів на основі сучасних норм україн-
ської мови та з урахуванням традиції Київської митрополії XVII 
століття, зафіксованої в друкованих пам’ятках того часу. Про-
позиції розроблені з урахуванням досвіду підготовки автором 
методичного посібника «Послідування Всенічного бдіння» та 
«Послідування Літургії Іоанна Златоуста. Українська вимова бо-
гослужебних текстів та інших молитвословій, записаних церков-
нослов’янською мовою», що були видані 2019 р. Висловлено дум-
ку, що практика використання в богослужінні видань, які містять 
церковнослов’янські тексти, транслітеровані «громадянським» 
шрифтом (так званою «гражданкою»), обумовлена тим, що в дер-
жаві, де церква відділена від освіти, у програмі загальноосвітньої 
школи церковнослов’янська мова не вивчається. У сучасній бо-
гослужбовій практиці УПЦ богослужбові книги з транслітерова-
ними церковнослов’янськими текстами укладаються за звичною 
сучасною практикою, яка в основі своїй є російською. З огляду на 
це можна говорити про загрозу втрати традиції української ви-
мови церковнослов’янських текстів у релігійній практиці навіть 
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тих регіонів, де така традиція донині зберігалася. Акцентовано 
увагу на проблемних питаннях, що потребують наукового дослі-
дження та обґрунтованого вирішення для подальшої детальної 
розробки правил української  транслітерації та вимови церков-
нослов’янських текстів.

Ключові слова: церковнослов’янська мова, транслітерація, 
вимова, київський ізвод, синодальна редакція.

SUMMARY
THE EXPERIENCE OF TRANSLITERATING CHURCH 

SLAVONIC TEXTS TO UKRAINIAN PRIEST ANDRII 
PONOMARENKO

The article deals with the issue of Ukrainian transliteration and 
pronunciation of Church Slavonic texts. There have been analyzed 
a number of problematic features in representing Church Slavonic 
texts with the help of the contemporary Ukrainian script; the talk 
is, in particular, about the transliteration of the letters  є and е and 
the letter ѣ when they are used as “an orthographic marker”; the 
article studies the sound representing of the letters и, i, v; attention 
is paid to errors in the liturgical literature of the synodal edition of 
the Moscow version, to the lexical and accentual differences between 
the Moscowian and Kyivan versions. There have been provided 
suggestions as to how a part of «the mentioned problems» can be 
solved on the basis of the modern norms of the Ukrainian language 
and yet taking into account the tradition of the seventeenth-century 
Kyiv Metropolis recorded in the printed matters of that time. The 
suggestions have been developed taking into consideration the 
author’s experience in preparing the study guide «A Guide to the All-
Night Vigil» and «A Guide to the Liturgy of Saint John Chrysostom. 
The Ukrainian Pronunciation of Liturgical Texts and Other Prayers 
written in the Church Slavonic Language» which were published in 
2019. There has been expressed the opinion that the practice of using 
publications that contain Church Slavonic texts transliterated in «Civil 
Russian Alphabet» (the so-called «Russian type») in religious services 
is due to the fact that in the state where church  and education are 
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separated, the Church Slavonic language is not studied according to 
the curriculum of the comprehensive school. In the modern liturgical 
practice of the Ukrainian Orthodox Church, liturgical books with 
transliterated church texts are compiled as per the usual modern 
practice, which is Russian in its basis. Given this, we can talk about 
the threat of losing the tradition of Ukrainian pronunciation of Church 
Slavonic texts in religious practice even in those regions where such 
a tradition has been preserved to this day. The emphasis is placed 
on the problematic issues which require the scientific investigation 
and substantiated solutions for the sake of detailed elaboration of the 
rules of the Ukrainian transliteration and pronunciation of Church 
Slavonic texts.

Keywords: Church Slavonic language, transliteration, 
pronunciation, Kyivan version, synodal edition.
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УДК: 2-184.3

ASKÉZA V ŽIVOTE KRESŤANA PODĽA UČENIA SVÄTÉHO 
APOŠTOLA JAKUBA

Štefan Pružinský, 
рrotojerej, doc. ThDr., PhD., dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty 

Prešovskej univerzity, Prešov, Slovensko.

Úvod
V liste svätého apoštola Jakuba sa nachádzajú naliehavá výzva, 

ktorá vo veľkej miere pomáha pochopiť, aký je význam a podstata 
askézy v živote kresťana. Táto výzva znie nasledovne: „Priblížte sa k 
Bohu a On sa priblíži k vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, vnútorne 
rozpoltení, posväťte si srdcia!”1 (gr. ἐγγίσατε τῷ Θεῷ, καὶ ἐγγιεῖ 
ὑμῖν. καθαρίσατε χεῖρας ἁμαρτωλοί καὶ ἁγνίσατε καρδίας δίψυχοι. 
csl. Прибли1житесz бGу, и3 прибли1житсz вaмъ: њчи1стите рyцэ, грBшницы, 
и3спрaвите сердцA в†ша, двоедyшніи:). Z uvedených slov apoštola Jakuba 
je zrejmé, že askéza zohráva nezastupiteľnú rolu v živote kresťana 
a bez nej je duchovný život prakticky nereálny. Askéza je cestou 
k prechádzaniu jednotlivými stupňami duchovného života, počnúc 
očisteným vonkajších skutkov a vnútorného rozpoloženia srdca, cez 
osvietenie až po konečné zbožštenie v bezprostrednej blízkosti Boha.

  
Priblíženie sa človeka k Bohu

Pretože víťazstvo nad diablom a spása od hriechu a smrti sa 
dosahuje cez spojenie s Christom, apoštol Jakub hovorí o nutnosti 
priblíženia sa k Bohu. Výsledkom priblíženia sa ľudí k Bohu je následne 
priblíženie sa Boha k ľuďom: „Priblížte sa k Bohu a priblíži sa k vám“.

V slovách „priblížte sa“ (gr. ἐγγίσατε; csl. прибли1æитесz), netreba 
vidieť len výzvu k zhováraniu sa s Bohom alebo mysleniu na Boha, ale 
k bytostnému spojeniu s Ním cez začlenenie sa do Tela Jeho Cirkvi, 

1 Jk 4, 8.
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pokánie, neustálu modlitbu, poslušné zachovávanie Božích prikázaní 
a najmä cez prijímanie Jeho Tela a Krvi v Eucharistii. Pri skutočnom 
priblížení sa k Bohu nesmie chýbať žiaden z vyššie spomínaných 
prostriedkov spojenia s Bohom. Výzvu k opätovnému priblíženiu 
sa k Bohu, čiže k návratu k Bohu nachádzame aj u starozákonných 
prorokov1. Priblíženie sa k Bohu je možné nazvať aj “spriatelením 
sa”2 s Bohom. Je to stav, v ktorom je Boh naším Spoločníkom a 
“Spolubojovníkom”3 v boji proti pokušeniam diabla. Slová apoštola 
Jakuba sú výzvou k tomu, aby sa v nás zrodila túžba “po najtesnejšom 
možnom vzťahu s Bohom”4, po ktorom nasleduje úplné oslobodenie 
sa od diabla, ktorý neznesie Božiu prítomnosť a svätú modlitbu.

Priblížiť sa k Bohu môžeme kdekoľvek, pretože Boh je 
všadeprítomný podľa slov proroka: “Som Bohom iba zblízka?“ znie 
výrok Hospodina, „a zďaleka už nie som Boh? Ak sa niekto akokoľvek 
skryje, či ho nevidím?“ znie výrok Hospodina. „Či ja nenapĺňam 
nebesá i zem?“”5. Pretože Boh je všadeprítomný, obklopuje nás zo 
všetkých strán a vždy je pred nami, nepotrebujeme sa k Nemu priblížiť 
priestorovo, ale “morálne a duchovne. Približujeme sa k Nemu 
vtedy, keď sme k Nemu obrátení cez modlitbu, keď si uvedomujeme 
Jeho dobrodenia voči nám, keď sa pohybujeme smerom k Nemu v 
neustálej a vrúcnej vďačnosti a keď sme zosúladení s Jeho svätou 
vôľou. A naopak, nemôžeme sa nádejať, že na nás vyleje svoju 
milosť, ak od Neho zaostávame vzdialení kvôli nášmu prebývaniu 
v hriechu”6. K Bohu sa môžeme priblížiť zároveň aj kedykoľvek, 
pretože Boh podľa slov Isusa Christa pôsobí neustále: “Môj Otec 
pracuje doteraz, aj ja pracujem“7. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj 
svätý Ambróz Milánsky, ktorý hovorí, že “Boh, ktorý sa približuje (k 
ľuďom), neodháňa od seba tých, ktorí sa približujú k Nemu”8. Okrem 

1 Pozri Zach 1, 3; Mal 3, 7.
2 Αγουριδη, Σ. Χ. Υπόμνημα εις τήν επιστολήν τοῦ Αγίου Ιακώβου. Αθηναι, 1956. C. 72. 
3 Αερακη, Δ. Γ., Αρχιμ. ‘Η ’Επιστολή τοῦ ’Ιακώβου. ’Αθήνα, 1986. C. 102.
4 Τρεμπελας, Π. Ν. ‘Υπόμνημα εις τάς ’Επιστολάς τῆς Καινῆς Διαθήκης. τ. 3. ’Αθῆναι, 1996. C. 274.
5 Jer 23, 23-24; Porovnaj Ž 144(145), 18; Iz 57, 15
6 Τρεμπελας, Π. Ν. ‘Υπόμνημα εις τάς ’Επιστολάς τῆς Καινῆς Διαθήκης. τ. 3. ’Αθῆναι, 1996. C. 274.
7 Jn 5, 17.
8 Амвросий Медиоланский, св. О молитве Иова и Давида. In: БРЭЙ,  Д. Библейские 
комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Кафолические 
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toho, že Boh je všadeprítomný a vždy pôsobiaci, je ešte aj všemocný. 
Je preto pre človeka veľmi spasiteľné byť s Bohom, s ktorým je každý 
boj vopred vyhratý. Diabol je síce silný, no Boh je všemocný, diabol je 
chytrý, no Boh je múdry a vševediaci, diabol používa svoju silu iba na 
ničenie, ale Boh na budovanie a dobrodenie. Diabol je tyran, no Boh je 
Dárca života a Spasiteľ. Záleží iba od nás, koho z nich si vyberieme za 
svojho spoločníka a snúbenca našej duše. 

Priblíženie sa Boha k človeku
Ak sa rozhodneme pre priblíženie sa k Bohu, Boh sa určite 

“priblíži” (gr. ἐγγιεῖ; csl. прибли1æитсz) k nám. “Nikto, kto sa cez pokánie 
približuje k Bohu, nenájde Boha ľahostajného v tom, aby mu dal svoje 
požehnanie a milosť v tom, čo potrebuje”1. Svoju ochotu priblížiť sa 
k Nám Boh prejavil raz a navždy, keď zostúpil z nebies k nám na 
zem do nášho života pri svojom vtelení. Pevnosť a nemennosť svojho 
priblíženia k nám potvrdil svojou ochotou z lásky aj zomrieť za nás: 
“Vy, čo ste boli kedysi vzdialení, stali ste sa teraz v Isusovi Christovi 
blízkymi skrze Christovu krv”2. Isus Christos svojím spasiteľským 
dielom odstránil hranice, ktoré nás od Boha oddeľovali. A aj dnes 
ďalej odstraňuje všetky prekážky, ktoré by mohli znovu rozdeliť Boha 
a ľudí. 

Svätý Nikodým Agiorita vysvetľuje, že existujú dva spôsoby, 
akými sa človek približuje k Bohu a Boh k človeku. Jeden spôsob 
je prirodzený a druhý dobrovoľný. Prirodzene sa človek približuje 
k Bohu tak, že prijíma od Neho bytie, život, pohyb, starostlivosť, 
ochranu, všetky prirodzené dobrá a všetku skladbu svojej 
prirodzenosti, čiže všetky svoje schopnosti a sily. Takto sa približujú 
k Bohu veriaci aj neveriaci a heretici. Prirodzeným spôsobom sa 
približuje k všetkým ľuďom aj Boh, pretože zo svojej dobroty všetkým 
daruje bytie, život a všetky ostatné prirodzené dobrá. “Takýmto 
spôsobom sa všetci ľudia nachádzajú v Bohu a v Ňom spočívajú, 
pretože podľa blaženého Pavla “v Ňom žijeme, hýbeme sa a sme” (Sk 

послания. Тверь, 2008. C. 61. 
1 Τρεμπελας, Π. Ν.‘Υπόμνημα εις τάς ’Επιστολάς τῆς Καινῆς Διαθήκης. τ. 3. ’Αθῆναι, 1996. C. 274.
2 Ef 2, 13.
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17, 28). Dobrovoľne sa približuje k Bohu kresťan vtedy, keď správne 
a rozhodne verí v pravého Boha, keď sa na Neho celou dušou nádejá 
a keď Ho miluje z celej duše a srdca. Takýmto spôsobom sa neveriaci 
a heretici nepribližujú k Bohu, pretože v Neho neveria pravoslávne, 
ani Ho nemilujú, ale ešte sa Mu aj rúhajú. Takýmto spôsobom sa 
Boh približuje ku kresťanom, pretože veria v Neho a milujú Ho. 
Boh im na ich lásku odpovedá tiež láskou, pričom ich považuje za 
svojích domácich a priateľov. Apoštol Jakub na tomto mieste nabáda 
kresťanov, aby sa približovali k Bohu práve týmto druhým spôsobom 
tak, že budú dobrovoľne milovať Boha a Jeho prikázania... Boh je 
vždy pripravený priblížiť sa prostredníctvom svojej blahodate ku 
kresťanom, no očakáva, aby sa aj oni priblížili k Nemu. Hoci to, aby 
sa kresťania chceli priblížiť k Bohu, prijímajú od Boha, pretože On 
je ten, kto dáva chcenie aj konanie. Preto, kresťan, ak sa chceš stať 
Bohu domácim a priateľom, snaž sa Ho milovať celým svojím srdcom 
a zachovávať Jeho prikázania. Ak tak budeš robiť, budeš sa vždy 
približovať k Bohu”1. Túto myšlienku vyslovil aj prorok Ozeáš, ktorý 
povedal: “Ty sa teda navráť k svojmu Bohu, zachovávaj milosrdenstvo 
a spravodlivosť, dychtivo očakávaj svojho Boha bez prestania!”2.

Ak je teda, ako sme vyššie vysvetlili, Boh všadeprítomný, vždy 
pôsobiaci, všemocný, vševediaci a dobrovoľne prišiel k nám, zdanlivo 
neexistuje prekážka k tomu, aby sme s Ním boli v spoločenstve. No 
v skutočnosti takáto prekážka existuje a je ňou hriech, o ktorom 
prorok Izaiáš hovorí: “Sú to vaše hriechy, čo sa stali prekážkou 
medzi vami a vaším Bohom, a vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred 
vami, takže nepočuje, lebo vaše dlane sú poškvrnené krvou, vaše 
prsty vinou, vaše pery hovoria lož a váš jazyk premieľa zvrátenosti”3. 
Vzdialenie sa od Boha kvôli hriechu privádza človeka do stavu, kedy 
človek prestáva v sebe pociťovať pôsobenie Božej blahodate a stáva 
sa postupne duchovne bezcitným, chladným a mŕtvym. Pretože 
prekážku hriechu medzi nami a Bohom staviame my sami, my sami ju 
musíme aj s Božou pomocou odstrániť. “Podľa miery nápravy života 
1 Νικοδημου Αγιορειτου, οσ. Ερμηνεία εἰς τάς επτα Καθολικάς ’Επιστολάς Τῶν ‘Αγίων 
’Αποστόλων ’Ιακώβου, Πέτρου, ’Ιωάννου καί ’Ιούδα. Θεσσαλονίκη, 1986. C. 131-132.
2 Oz 12, 7.
3 Iz 59, 2-3.
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a podľa miery poznania Božieho Zákona sa táto vzdialenosť (medzi 
nami a Bohom) zmenšuje samotným človekom a Boh, ktorý nechce 
smrť hriešnika (Ez 18, 23) sa s láskou približuje k tomu, kto Ho hľadá 
(1Krn 15, 2)”1. Svätý Beda Ctihodný o tom hovorí: “Priblížte sa k Bohu 
v pokore, kráčajúc v Jeho stopách a On sa priblíži k vám a oslobodí 
vás od žiaľu. My sme vzdialení od Boha nie vzdialenosťou, ale našimi 
zmyslami. Veď spomedzi ľudí, ktorí žijú na tom istom mieste, jeden 
sa usiluje o cnostný život a druhý sa oddáva nečistému životu. Z nich 
druhý je ďaleký od Boha a prvý je Mu blízky”2.

Očistenie vonkajších skutkov
Pretože hriech je to jediné, čo nás môže oddeliť od Boha, apoštol 

Jakub ďalej pokračuje výzvou, aby si ľudia očistili ruky a napravili 
srdcia. Čistota rúk sa vo Svätom Písme spomína nielen vo vonkajšom 
zmysle v súvislosti s vykonávaním levitských a kňazských očistení3, 
ale prorokmi je spomínaná najmä v zmysle mravnom a duchovnom4. 
V slovách „očistite si ruky“ (gr. καθαρίσατε χεῖρας; csl. њчи1стите 
рyöý) je preto v tomto verši potrebné vidieť výzvu k čistote a svätosti 
skutkov, konaných v prvom rade rukami, ale aj všetkými ostatnými 
údmi nášho tela vrátane zmyslov. Je to výzva k očisteniu naších 
vonkajších skutkov od vnútorného hriechu a “oslobodeniu sa od 
služby mamone a iným prejavom sveta”5 v negatívnom zmysle tohto 
slova, najmä od vrážd a cudzoložstva. 

Čistotu vo všetkom správaní, myslení a nazeraní človeka 
mali ľuďom pripomínať predpisy o očisťovaní pri starozákonných 
bohoslužbách i v každodennom živote. Potrebu takejto vonkajšej 
čistoty vychádzajúcej z vnútornej čistoty má pripomínať obrad 
umytia rúk aj v novozákonnej Liturgii. Očistenie rúk je tiež vonkajším 

1 Кибальчичъ, И. Опыт обозрения и объяснения соборного послания св. ап. Иакова. 
Москва, 2004. C. 122-123. 
2 Беда Достопочтенный, св. Толкования на семь канонических посланий. Толкование на 
послание божественного Иакова (online). [cit. 2019-11-15]. Dostupné na internete: <http://az-
byka.ru/otechnik/Beda_ Dostopochtennyj/tolkovanie-na-poslanie-svjatogo-aposto la-iakova/>
3 Pozri 1Mjž 35, 2; 2Mjž 30, 17-21.
4 Pozri Iz 1, 15-17; Ž 17, 21; 23, 4.
5 Souček, J. B. Dělná víra a živá naděje, Výklad epištoly Jakubovy a první epištoly Petrovy. 
Praha, 1968. C. 69. 
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vyjadrením vnútorného “pokánia z vykonaných hriechov”1. Výzva 
k čistote rúk a srdca v zmysle nevinnosti a svätosti sa spomína vo 
Svätom Písme najmä v súvislosti s modlitbou2. Čistota rúk a správne 
rozpoloženie srdca sú nevyhnutnými podmienkami čistej a svätej 
modlitby. Nie je možné sa nádejať, že Boh vypočuje naše modlitby, 
ktoré Mu prinášame s pozdvihnutými rukami, ak tieto ruky podľa 
slov apoštola Pavla nie sú čisté od “hnevu a hádok”3. Čistota a svätosť 
je však potrebná nielen pri modlitbe, ale aj pri všetkých ostatných 
činnostiach, ktorými sa človek približuje k Bohu a čistá modlitba má 
všetky tieto činnosti sprevádzať. 

Oslovenie “hriešnici” (gr. ἁμαρτωλοί; csl. грBшниöû), ktoré 
apoštol Jakub použil v tomto verši, “prísnym zvolaním, ktoré má 
prebudiť svedomie čitateľa”4.

Očistenie a náprava vnútorného srdca
V slovách „napravte si srdcia“ (gr. ἁγνίσατε καρδίας; csl. 

и3спрaâите сердöA) je v tomto verši potrebné vidieť výzvu k očisteniu 
a posväteniu vnútra človeka, pretože srdce je prameňom a miestom 
nášho vnútorného života5. Pretože stav vnútorného človeka silno 
ovplyvňuje aj vonkajšie konanie a správanie človeka, výzva k náprave 
srdca je výzvou k očisteniu a posväteniu celého človeka, všetkých 
jeho vnútorných aj vonkajších častí a činností6, jeho vôle, celého 
jeho bytia a života. Ide tu v prvom rade o nasmerovanie celej svojej 
duše k jedinému živému Bohu a zasvätenie sa Bohu cez odstránenie 
duševného cudzoložstva, čiže nevernosti Bohu a modlárstva, ktoré 
sa môže prejavovať úctou k iným bohom, ale aj chamtivosťou 
a zbytočným hromadením majetku7. 

Okrem rúk, čiže vonkajších skutkov a správania, je nevyhnutné 
si očistiť aj srdce, pretože hriech vo vnútri človeka, hoci ešte nebol 
vykonaný, už “zaťažuje a ohrozuje srdce, vytvára tlak na jeho úmysel 
1 Αγουριδη, Σ. Χ. Υπόμνημα εις τήν επιστολήν τοῦ Αγίου Ιακώβου. Αθηναι, 1956. C. 73.
2 Pozri Ž 23, 3-4.
3 1Tim 2, 8.
4 Τρεμπελας, Π. Ν. ‘Υπόμνημα εις τάς ’Επιστολάς τῆς Καινῆς Διαθήκης. τ. 3. ’Αθῆναι, 1996. C. 275.
5 Pozri Mt 15, 19.
6 Pozri Ž 50(51), 12. 19; Mt 23, 26.
7 Pozri Kol 3, 5.
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a odhodlanie, vzďaľuje ho od Boha a ženie k hriešnemu životu”1. 
Výsledkom mravného očistenia a vnútornej nápravy srdca je hlbšie 
uvedomenie si závažnosti spáchaných hriechov a ich odstránenie 
zo života. Náprava srdca sa uskutočňuje cez “vytrhnutie vášní, 
ich spálenie ohňom evanjeliového svetla, aby bolo dané miesto 
Božej blahodati, ktorá buduje a vracia človeka k duchovnému 
a nesmrteľnému životu”2. Srdce je sídlom a prameňom “pohnútok 
a rozpoložení človeka. Nie je preto dostatočná iba naša vonkajšia 
náprava, ktorá sa dosahuje cez vyhýbanie sa priestupkov páchaných 
telom. Naša náprava musí preniknúť hlbšie a zasiahnuť aj hĺbku 
naších sŕdc. Keď sú naše srdcia znečistené, nič z toho, čo robíme aj 
telom, nie je čisté. Naše srdcia sa musia stať priamymi, úprimnými 
a slobodnými od každého pokrytectva. Jediná pohnútka, ktorá 
v nich má zostať je, aby sa páčili Bohu”3. Ak sa niekto dotýka Boha 
iba slovami, no srdcom nie, je podobný ľuďom spomínaným v 
Evanjeliu, ktorí sa vo veľkom množstve tlačili na Christa, a predsa 
sa Ho nedotýkali4. Jediným človekom, o ktorom Isus Christos vtedy 
povedal, že sa Ho naozaj dotkol, bola žena trpiaca krvotokom, ktorá 
sa Ho dotkla s vierou, láskou a úprimným vnútorným rozpoložením 
svojho srdca5.

Dvojdušnosť ako dôsledok prebývania v hriechu
Výzva k očisteniu rúk a náprave srdca svedčí o tom, že adresáti listu 

konali zlé a nečisté skutky, pretože si znečistili a pokazili srdce láskou 
k svetu, čiže telesným pôžitkom a  hriešnym žiadostiam. Vo všeobecnosti 
výskyt početných imperatívov v tejto časti listu ako “očistite”, “napravte”, 
“priblížte sa”, “podriaďte sa”, “vzoprite sa”, “potrpte”, “žiaľte”, “plačte”, 
“obráťte” a “pokorte sa” svedčí o tom, že duchovný stav adresátov listu 
bol dosť silno ohrozený a narušený. Dôsledkom tohto ich hriešneho 
konania a života bolo, že boli „dvojdušní“ (gr. δίψυχοι; csl. дâоедyшніи). 

1 Σακκου, Σ. Ν. Ερμηνεία εις τήν Επιστολήν τοῦ Ιακώβου. Θεσσαλονίκη, 1975. C. 124.
2 Кибальчичъ, И. Опыт обозрения и объяснения соборного послания св. ап. Иакова. 
Москва, 2004. C. 123.
3 Τρεμπελας, Π. Ν. ‘Υπόμνημα εις τάς ’Επιστολάς τῆς Καινῆς Διαθήκης. τ. 3. ’Αθῆναι, 1996. C. 275.
4 Pozri Mk 5, 24.
5 Pozri Mk 5, 30-34.
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Pod dvojdušnými ľuďmi netreba rozumieť ľudí s dvoma dušami, pretože 
takí neexistujú, ani ľudí s akoby rozpoltenou dušou1, ktorá akoby sa  delila 
na dve časti, jedna pre Boha a druhá pre diabla a svet, lebo v jednom čase 
patriť Bohu aj diablovi sa nedá. Pod dvojdušnými ľuďmi treba rozumieť 
ľudí s dvojakou dušou, čiže ľudí, ktorí “podľa mena a zovňajšku slúžia 
Bohu, v skutočnosti však slúžia diablovi”2, skutky majú zbožné, ale vnútro 
špinavé. Takými boli napríklad niektorí farizeji a zákonníci spomínaní 
v Evanjeliu3, ktorí sa modlili a postili, no boli plní pýchy, a vysokej 
mienky o sebe. Dvojdušní ľudia sú aj všetci duševne nestáli, premenliví, 
nejdnoznační, dvojzmyselní a nejasní ľudia, ktorí niekedy zasväcujú 
dušu službe Bohu, no inokedy od Boha odpadajú a zapredávajú dušu 
diablovi. “Nerozhodní hľadia raz na Boha a inokedy na svet... Znečistili 
sa pochybnosťou, malou vierou a kolísavosťou”4. “Nežijú jedným 
spôsobom života”5, nikdy sa nezaradia celou svojou dušou, mysľou 
a silou iba na stranu dobra, ktoré v nich kvôli tomu zostáva nerozvinuté, 
slabé a často iba vonkajšie. “Chcú spojiť nespojiteľné, preto raz smerujú 
k Bohu a inokedy k svetu”6. V knihe Zjavenia sa človek s takýmito 
vlastnosťami nazýva “vlažný, ani horúci, ani studený7. Dvojdušní ľudia 
sú tiež tí, ktorí sa slovami a ústami hlásia ku Christovi, no skutkami 
nekonajú podľa Christovho Evanjelia, ich viera neprináša plody ducha8, 
sú páchateľmi neprávosti9, odtrhnutí od živého Christa ako suchá vetva 
od kmeňa viniča, ktorá je vhodná iba na spálenie10, ako svadobní hostia 
neoblečení do svadobného rúcha11, ako nerozumné panny bez oleja 
dobrých skutkov, pred ktorými bude zatvorený vchod na svadobnú 
hostinu Nebeského Kráľovstva12, ako bojovníci, ktorí sa miešajú do 

1 Pozri Biblia. Slovenský ekumenický preklad s deuterokánonickými knihami. Banská Bystrica, 
2015. C. 262.
2 Αγουριδη, Σ. Χ. Υπόμνημα εις τήν επιστολήν τοῦ Αγίου Ιακώβου. Αθηναι, 1956. C. 73.
3 Pozri Mt 23, 27.
4 Σακκου, Σ. Ν. Ερμηνεία εις τήν Επιστολήν τοῦ Ιακώβου. Θεσσαλονίκη, 1975. C. 123-124.
5 Τρεμπελας, Π. Ν. ‘Υπόμνημα εις τάς ’Επιστολάς τῆς Καινῆς Διαθήκης. τ. 3. ’Αθῆναι, 1996. C. 275.
6 Αερακη, Δ. Γ., Αρχιμ. ‘Η ’Επιστολή τοῦ ’Ιακώβου. ’Αθήνα, 1986. C. 104.
7 Zj 3, 16.
8 Pozri Gаl 5, 22-23; Iz 29, 13.
9 Pozri Lk 13, 24-25.
10 Pozri Jn 15, 5-6.
11 Pozri Mt 22, 11.
12 Pozri Mt 25, 10-12.
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záležitostí všedného života. alebo ako bežci, ktorí nebežia podľa pravidiel1. 
Dvojdušní ľudia žijú podľa Oikoumenia akoby dva životy: “Nevyberajú 
si jeden spôsob života, ale sú vedení a krútia sa podľa hier ľudí”2.

Slová apoštola Jakuba v tomto verši mali povzbudiť 
nerozhodných a nestálych čitateľov k tomu, aby sa začali približovať 
k Bohu prostredníctvom modlitby a konania dobrých skutkov 
stabilne, jednoznačne, vytrvalo, horlivo a bez ochabovania tak, ako 
to robila evanjeliová vdova vo vzťahu k sudcovi3. K tomu, aby to 
čitatelia dokázali, je potrebné pokánie4 a pokora, pretože len “k tomu, 
kto činí pokánie, sa Boh približuje a chce ho urobiť miestom svojho 
prebývania a príbytkom. Priblížiť sa znamená pokoriť sa pred Bohom 
a žiť podľa Jeho svätého Evanjelia... Je potrebné vynaložiť všetko svoje 
osobné úsilie na to aby sme sa akoby obliekli do odevu cností a uvideli 
Hospodina, ako sa približuje”5. Nebyť dvojdušný znamená milovať 
Boha celým svojím srdcom, dušou, mysľou aj všetkou silou na 
základe svojho úprimného vnútorného rozpoloženia a slobodného 
rozhodnutia.

Αερακη, Δ. Γ., Αρχιμ.‘Η ’Επιστολή τοῦ ’Ιακώβου. Вид. 1-е. 
’Αθήνα : Εκδόσεις Ορθόδοξος κυψέλη, 1986. – 163 c. 

Αγουριδη, Σ. Χ. Υπόμνημα εις τήν επιστολήν τοῦ Αγίου 
Ιακώβου. Вид. 1-е. Αθηναι, 1956. – 96 c.

Aland, B. et al. eds. Novum Testamentum Greacum, editio Critica 
maior, IV. Catholic letters. Part 1. Text. Вид. 1-е. Stuttgart : Deutsche 
Bibelgesellschaft, 2014. – 436 c. ISBN 978-3-438-05606-1.

Aland, B. et al. eds. Novum Testamentum Graece with dictionary. Вид. 28-е. 
Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft, 2018. – 220 c. ISBN 978-3-438-05160-8.

1 Pozri 2Tim 2, 4-5.
2 Οικουμενιου, επ. Ύπομνήματα εἰς τάς καθολικάς ’Επιστολάς.  Ιακοβου Αποστολου η 
καθολική επισολή. In: Migne, J.-P. Ελληνικη Πατρολογια (Patrologia Graeca). Τομος 119. 
Αθήναι : Κέντρον Πατερικών Εκδόσεων (ΚΕ.Π.Ε.). 2006. p. 470.
3 Pozri Lk 18, 1-8.
4 Šak, Š. Niptická metóda terapie v duchu pravoslávnej tradície. In: Vybrané aspekty duchovného 
života z pohľadu učenia Pravoslávnej Cirkvi : zborník vedeckých príspevkov. - Prešov, 2017.  
— C. 23-32.
5 Николай, митрополит, (Мрђа). Тумачење саборних посланица (Јаковљеве, Прве и Друге 
Петрове) Светога Писма Новога Завета. Србиње, 2004. C. 67.
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Беда Достопочтенный, св.: Толкования на семь канонических 
посланий. Толкование на послание божественного Иакова (online). [cit. 
2019-12-16]. Dostupné na internete: <http://azbyka.ru/otechnik/Beda_ 
Dostopochtennyj/tolkovanie-na-poslanie-svjatogo-aposto la-iakova/>

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета на 
церковнославянском языке. Вид. 2-ге. Москва : Российское библей-
ское общество. 1993. – 1658 c. ISBN 5-85524-009-6.

Biblia. Slovenský ekumenický preklad s deuterokánonickými knihami. 
Вид. 3-е. Banská Bystrica : Slovenská biblická spoločnosť, 2015. – 317 
c. ISBN 978-80-85486-98-8.

Брэй,  Д. Библейские комментарии отцов Церкви и других 
авторов I-VIII веков. Новый Завет. Кафолические послания. Тверь : 
Герменевтика, 2008. – 323 c. ISBN 978-5-901494-12-7.

Кибальчичъ, И. Опыт обозрения и объяснения соборного 
послания св. ап. Иакова. Вид. 3-е. Москва, 2004. – 172 c.

Νικοδημου Αγιορειτου, οσ. Ερμηνεία εἰς τάς επτα Καθολικάς 
’Επιστολάς Τῶν ‘Αγίων ’Αποστόλων ’Ιακώβου, Πέτρου, ’Ιωάννου καί 
’Ιούδα. Вид. 3-е. Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Ορθόδοξος κυψέλη, 1986. – 714 c.

Николай, митрополит, (Мрђа). Тумачење саборних посланица 
(Јаковљеве, Прве и Друге Петрове) Светога Писма Новога Завета. Вид. 
1-е. Србиње : Дабар и Богословија Светог Петра Дабробосанског, 
2004. – 250 c. ISBN 99938-730-1-2.

Новый Завет Господа нашего Iисуса Христа на церковно-
славянскомъ и чешском языкахъ. NOVÝ ZÁKON Pána našeho Ježíše 
Krista na církevně-slovanském i českém jazyce. Вид. 2-ге. Thessaloniki : 
Εκδόσεις Ορθόδοξος κυψέλη, 1994. – 424 c.

Οικουμενιου, επ. Τρικκης: Ύπομνήματα εἰς τάς καθολικάς 
’Επιστολάς.  Ιακοβου Αποστολου η καθολική επισολή. In: MIGNE, 
J.-P.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (Patrologia Graeca). Τομος 119. 
Αθήναι : Κέντρον Πατερικών Εκδόσεων (ΚΕ.Π.Ε.), 2006. – p. 456-509.

Σακκου, Σ. Ν. Ερμηνεία εις τήν Επιστολήν τοῦ Ιακώβου. 
Θεσσαλονίκη, 1975. – 189 c.

Souček, J. B. Dělná víra a živá naděje, Výklad epištoly Jakubovy a 
první epištoly Petrovy. Praha : Kalich, 1968. – 202 c.

Šak, Š. Niptická metóda terapie v duchu pravoslávnej tradície. In: 
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Vybrané aspekty duchovného života z pohľadu učenia Pravoslávnej 
Cirkvi : zborník vedeckých príspevkov. - Prešov : Prešovská univerzita 
v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2017. ISBN 978-80-555-
1895-4. 

Τρεμπελας, Π. Ν. ‘Υπόμνημα εις τάς ’Επιστολάς τῆς Καινῆς 
Διαθήκης. τ. 3. Вид. 4-е. ’Αθῆναι, 1996. – 568 c.

RESUME
Z patristickej a biblickej exegézy slov apoštola Jakuba: “Priblížte 

sa k Bohu a On sa priblíži k vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, vnútorne 
rozpoltení, posväťte si srdcia!” vyplývajú nasledujúce závery. Spása je 
možná len cez priblíženie sa človeka k Bohu, po ktorom nasleduje 
priblíženie sa Boha k človeku. Predpokladom vzájomného zblíženia 
sa Boha a človeka je očistenie vonkajších skutkov a vnútorného srdca, 
ktoré sa deje cez modlitbu, pokánie, zachovávanie Božích prikázaní a 
lásku. Ak sú splnené uvedené predpoklady, Boh odpovedá prijatím 
človeka do najtesnejšieho spoločenstva, ktoré predstavuje blízkosť a 
priateľstvo s Bohom a zbožštenie, čiže theosis. Ak v živote človeka 
nenastane zblíženie sa s Bohom, dochádza k stavu dvojakosti ľudskej 
duše, čo sa prejavuje nestálosťou, premenlivosťou a nerozhodnosťou 
vo všetkom počínaní. V takomto stave nie je možný zdravý duchovný 
život ani spása. Je to stav pokryteckého vzťahu k Bohu, ktorý má 
ďalekosiahle dôsledky a dá sa uzdraviť jedine cestou posvätenia 
všetkých častí tela a duše človeka. Svätosť je teda jediný prirodzený 
stav človeka, v ktorom je možné realizovať cieľ ľudského života v 
láskyplnom spoločenstve s Bohom a blížnymi.

Kľúčové slová: Askéza, apoštol Jakub, očistenie, srdce, 
zbožštenie

SUMMARY
ASCETICISM IN THE LIFE OF A CHRISTIAN 

ACCORDING TO THE TEACHINGS OF THE HOLY APOSTLE 
JAMES

From the patristic and biblical exegesis of the words of the apostle 
James: “Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your 
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hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded” the 
following conclusions arise. Salvation is possible only through the 
proximity of man to God, followed by the proximity of God to man. 
The precondition of the mutual convergence of God and man is the 
purification of external works and of the inner heart, which is done 
through prayer, repentance, observance of God‘s commandments and 
love. If these preconditions are met, God responds by accepting man 
into the closest communion that represents closeness and friendship 
with God and deification, or theosis. If there is no convergence with 
God in the life of man, there is a state of duality of the human soul, 
which is manifested by instability and indecision in all actions. In 
such a state, a healthy spiritual life or salvation is not possible. It is 
a state of hypocritical relationship with God that has far-reaching 
consequences and can only be healed through the sanctification of 
all parts of the body and soul of man. Holiness is therefore the only 
natural state of man, in which it is possible to realize the goal of 
human life in loving communion with God and neighbors.

Keywords: Asceticism, Apostle James, purification, heart, 
theosis.
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УДК 94 (477.87) «19»: 271.2-726.2

АРХІМАНДРИТ ПАХОМІЙ (ЛУКАЧ) – 
ПОДВИЖНИК ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ЗАКАРПАТТЯ

Володимир Роман,
магістр історії, науковий співробітник Богословсько-історичного науково-

дослідного центру ім. архімандрита Василія (Проніна), Ільниця.

Церковна історія Закар-
патсь кого краю нероз рив но 
пов’язана з великою кіль-
кістю відомих і невідомих 
православних подвижників 
та сповідників благочестя. Які 
власним життям декларували 
свою приналежність до цер-
кви. Невід’ємною складовою 
прояву цього свідчення зви-
чайно є їхній життєвий шлях. 
Подвижник – людина, яка 
постійно виконує ті чи інші 
аскетичні дії, яка бореться 
проти тієї чи іншої страсті з 
ціллю набути протилежні їй 

чесноти1.
Аскетизм – вид духовної практики, моральний принцип з 

навмисним самообмеженням й самозреченням з метою відмо-
ви від життєвих благ і насолод для самовдосконалення або до-
сягнення морального чи релігійного ідеалу, самовідданість, або 

1 Православная энциклопедия «Азбука веры» URL: https://azbyka.ru/podvizhnik (дата 
звернення: 01 грудня 2019) 
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виконання важких обітниць1; надзвичайна стриманість, помір-
ність, відмова від життєвих благ. Мета аскези – досягти певних 
духовних цілей або набути надприродних здібностей. Подібна 
практика поширена у всіх типах традицій і культур. Звідси ас-
кет – людина, що практикує аскезу. Відповідно у ширшому сенсі 
аскетизм – спосіб життя, що характеризується самообмеженням, 
скромністю та стриманістю.

Дане дослідження присвячене архімандриту Пахомію (Лу-
кач) людині аскету та подвижнику Закарпатського краю. Дана 
дослідження підготовлено на основі архівних матеріалів, які зна-
ходяться у Державному архіві Закарпатської області2 та Архіві 
Мукачівської православної єпархії. У архіві Мукачівської право-
славної єпархії знаходиться особова справа архімандрита Пахо-
мія (Лукач), в якій зберігаються архівні документи, з котрих ми 
почерпнули дані для написання даного дослідження3.

Архімандрит Пахомій (в миру Лукач Василь Васильович) 
народився 14 травня 1897 року в с. Кошельово Хустського окру-
гу (зараз Хустський район Закарпатська область), в родині селян 
Василя Андрійовича Лукача і Марії Василівни Борщ4. 15 вересня 
1903 року у віці 6 років вступив до церковно-приходської шко-
ли, яку закінчив 30 травня 1909 року з свідоцтвом “Відмінно”, а 
з географії “дуже добре”. Після навчання деякий час проживав 
з батьками, допомагав їм по господарству, але відчуваючи потяг 
до духовного життя 16 червня 1922 вступив послушником у Свя-
то-Миколаївський чоловічий монастир у с. Іза Хустського округу.

Бачачи стремління послушника Василя до духовного життя, 
з благословення правлячого архієрея, настоятелем Свято-Микола-
ївського чоловічого монастиря архімандритом Алексієм (Кабалю-
ком) (нині канонізованим до лику місцевих святих УПЦ в 2001 році) 
5 червня 1923 року пострижений в малу схиму мантію з іменем 
1 Понятия и категории.Вспомогательный проект портала ХРОНОС URL: http://ponjatija.
ru/taxonomy/term/259 ( дата звернення: 01 грудня 2019)
2 Державний архів Закарпатської області.Ф.1490.Оп.48.Спр.167. 
3 Архів Мукачівської православної єпархії . Особова справа архімандрита Пахомія 
(Лукач). 
4 Архів Мукачівської православної єпархії . Особова справа архімандрита Пахомія 
(Лукач). Автобіографія від 29 вересня 1952 року
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Пахомій. 2 вересня 1924 року єпископ Нішський і Карпаторуський 
Досифей (Васич) висвячує монаха Пахомія в сан ієродиякона. На-
ступного дня, той же єпископ рукополагає його в сан ієромонаха. 
Зразу після хіротонії ієромонаха Пахомія 9 вересня 1924 р. призна-
чено настоятелем приходу с. Терново Тячівського округу для пас-
тирського служіння. З 1 січня 1925 р. до 11 лютого 1925 року був 
настоятелем приходського храму у с. Березово Хустського округу. З 
11 лютого 1925 р. до 12 червня 1925 року настоятель у с. Липча Хуст-
ського округу. З 13 червня 1925 року до 28 травня 1926 року був пере-
ведений на допомогу о. Амфілохію настоятелю у с. Іза. У 1929 році 
вступає на заочне навчання у Мукачівську гімназію, в якій за чотири 
роки, складає програму розраховану на 6 років. Після закінчення 
даного закладу з 1933 по 1937 рік проходив пастирсько-богословські 
курси, з чого випливає, що молодий ієромонах намагався підви-
щив свій освітній і духовний рівень. 16 червня 1926 року признача-
ється настоятелем храму у с. Нижнє Селище Хустського округу, в 
цьому селі прослужив 18 років, відповідно до 16 червня 1944 року. 
На цьому приході за сумлінне виконання своїх обов’язків був наго-
роджений єпископом Йосифом (Цвійовичем) 4 вересня 1931 року 
набедреником, а 4 червня 1935 року в Свято-Михайлівському хра-
мі міста Мукачево єпископом Дамаскіном (Грданічки) – палицею.

14 вересня 1929 року Єпархіальне управління православної 
церкви в Підкарпатській Русі та Словаччини видає посвідчення 
ієромонаху Пахомію (Лукач), про те що він має право викладати 
Закон Божий православним учням у Хустській державній гімна-
зії1. В 1933 році указом єпископа Дамаскіна призначений викла-
дати Закон Божий у Нанківській школі2.

З 16 червня по 9 серпня 1937 року ієромонах Пахомій з па-
ломницькою поїздкою для духовного збагачення відвідав Єру-
салим, а на приході його заміняв ігумен Димитрій та ієромонах 
Іосиф (Попович)3.

1 Архів Мукачівської православної єпархії . Особова справа архімандрита Пахомія 
(Лукач). Указ № 2374 від 14 вересня 1929 року.
2 Архів Мукачівської православної єпархії . Особова справа архімандрита Пахомія 
(Лукач). Указ 1616 від 2 травня1933 року.
3 Архів Мукачівської православної єпархії . Особова справа архімандрита Пахомія 
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 25 червня 1938 року архієпископом Савватієм (Врабец) 
нагороджений хрестом, а вже 19 грудня 1938 року на прохання 
архімандрита Матфея (Вакаров) зведений в сан ігумена Преосвя-
щеннійшим єпископом Володимиром (Раїч), в Свято-Миколаїв-
ському монастирі у с. Іза.

 З 16 червня 1944 року по 23 жовтня 1944 року настоятель у 
с. Луково Іршавського округу1. Після обслуговування даного при-
ходу на рік з 26 жовтня 1944 року по 20 жовтня 1945 року направ-
ляється нести монаший послух у Свято-Миколаївському чолові-
чому монастирі села Іза Хустського округу.  За сумлінне несення 
свого пастирського обов’язку 2 вересня 1945року в Свято-Дими-
трівській церкві м. Белград, правлячим архієреєм єпископом Во-
лодимиром (Раїч) возведений у сан архімандрита.

 З 20 жовтня 1945 року по 13 квітня 1949 року настоятель у с. 
Велятино. З 14 квітня 1949 року по 12 липня 1950 року входить до 
числа братії Свято-Миколаївського чоловічого монастиря с. Іза 
Хустського району2. 

13 липня 1950 року направляється на приход у с. Бороняво 
Хустського району, в даному селі був релігійний конфлікт між 
греко-католиками та православними. З характеристики вида-
ної 26 грудня 1950 року архімандриту Пахомію ми дізнаємось: 
«Архімандрит Пахомій своєю пастирською любов’ю, терпінням, 
мудрістю, примирив у селі Бороняво два ворогуючі табори пра-
вославних з греко-католиками, після чого в селі настав мир, бого-
служіння у всіх православних храмах здійснюються згідно канонів»3. 

По благословінню єпископа Іларіона (Кочергіна), архіман-
дрит Пахомій очолив чин відспівування ігумені Февронії (Рацюк) 
настоятельки Успенського жіночого монастиря с.Домбоки Мука-
чівського району. У 1953 році архімандрит Пахомій (Лукач), був 
духівником Свято-Благовіщенського дівочого скиту у с. Горбки 

(Лукач). Указ №2356/37.
1 Архів Мукачівської православної єпархії . Особова справа архімандрита Пахомія 
(Лукач). Указ №447 від 13 червня 1944 року.
2 Державний архів Закарпатської області.Ф.1490.Оп.48.Спр.167. Арк.4.
3 Архів Мукачівської православної єпархії . Особова справа архімандрита Пахомія 
(Лукач). Характеристика від 26 грудня 1950 року.
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Виноградівського району1. 
У післявоєнні роки проходив пастирське служіння у Ростов-

ській області. 1 липня 1955 року до 21 жовтня 1955 архімандрит 
Пахомій був призначений настоятелем храму на честь ікони Ка-
занської Божої Матері хутору Нижній Тавричанський. 22 жовтня 
1955 року призначається штатним кліриком храму на честь Іоан-
на Воїна м. Богучар.

У 1959 р. згідно із проханням архімандрита Пахомія (Лукач) 
архієпископ Ростовський і Новочеркаський Іннокентій вивів його 
за штат2. Однак вже 14 травня 1960 року архімандрита було при-
значено виконуючим обов’язки настоятеля храму на честь Іоанна 
Воїна м. Богучар Воронезької єпархії3. 30 серпня 1962 року при-
значений настоятелем Свято-Благовіщенського храму с. Лосево. 
31 вересня 1962 року пише прохання правлячому архієрею про 
дозвіл на перехід у іншу єпархію. Правлячий архієрей Воронезь-
кої єпархії єпископ Воронезький и Липецький Сергій (Петров) 
видає відпускну грамоту архімандриту Пахомію на перехід у клір 
Мукачево-Ужгородської єпархії4.

Указом єпископа Мукачево-Ужгородського Миколая (Куте-
пова) архімандрит Пахомій 15 січня 1963 року приймається у 
штат духовенства єпархії5. А вже 8 лютого 1963 р. призначається 
настоятелем храмів у селах Братово і Чепа Берегівського району. 
З 22 листопада 1963 р.  – настоятель храму на честь Різдва Пресвя-
тої Богородиці в с. Горонда Мукачівського району. З 30 жовтня 
1964 року – настоятель Свято-Михайлівського храму с. Лисичево 
Іршавського району6

1 Архів Мукачівської православної єпархії . Особова справа архімандрита Пахомія 
(Лукач). Указ № 1391 від 26 жовтня 1953 року.
2 Архів Мукачівської православної єпархії . Особова справа архімандрита Пахомія 
(Лукач). Указ №51 від 9 січня 1959 року.
3 Архів Мукачівської православної єпархії . Особова справа архімандрита Пахомія 
(Лукач). Указ № 198 від 15 травня 1960 року. 
4 Архів Мукачівської православної єпархії . Особова справа архімандрита Пахомія 
(Лукач). Грамота № 1851 від 24 грудня 1962 року
5 Архів Мукачівської православної єпархії . Особова справа архімандрита Пахомія 
(Лукач). Указ №74 від 15 січня 1963 року 
6 Архів Мукачівської православної єпархії . Особова справа архімандрита Пахомія 
(Лукач). Указ № 1101
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27 липня 1966 року вірники села Осій Іршавського району 
пишуть листа до керуючого Мукачівсько-Ужгородською єпархі-
єю архієпископа Григорія (Закаляк), з проханням призначити 
архімандрита Пахомія настоятелем сільського храму. Через два 
дні, 29 липня правлячий архієрей задовільнив прохання жителів 
села і призначив архімандрита Пахомія на нову парафію. Став-
ши настоятелем Свято-Михайлівського храмуархімандрит Па-
хомій зразу ж взявся за капітальний ремонт культової споруди. 
Через два роки роботи були завершені і храм було освячено1. 

З благословення патріарха Пімена, за усердне служіння та 
до дня святої Пасхи, 25 червня 1978 року за архієрейською літургі-
єю у с.Приборжавське, правлячим архієреєм єпископом Саввою 
(Бабинець) був нагороджений другим хрестом з прикрасами2. З 
благословення того ж архієрея, 18 вересня 1983 року архімандрит 
Пахомій очолив чин освячення відновленого храму в с. Нанково 
Хустського району, а через тиждень 25 вересня також звершив 
освячення храму у м. Іршава. Тривалий період був духівником 
Берегівського та Іршавського благочиння. 

У жовтні 1987 року серйозно захворів і указом правлячого 
архієрея Мукачево-Ужгородської єпархії був направлений у Свя-
то-Вознесенський жіночий монастир у селі Чумалево Тячівського 
району.

2 жовтня 1989 року архімандрит Пахомій помер. Чин похо-
рону 4 жовтня відбувся у Чумалівському монастирі. На похован-
ня прибула велика кількість священнослужителів Мукачівської 
православної єпархії, та парафіяни де у різні роки свого життя 
ніс послух настоятеля. Похований на монастирському кладовищі. 

Постать архімандрита Пахомія є нерозривно поєднана з істо-
рією Православ’я на Закарпатті у ХХ столітті. Він являвся одним з 
подвиж ників благочестя краю, який формував самоідентичність пра-
вослав’я в регіоні. У важкі часи для церкви, його подвижницьке слу-
жіння сприяло становленню і розвитку церковного життя Закарпаття.
1 Архів Мукачівської православної єпархії . Особова справа архімандрита Пахомія 
(Лукач). Указ № 437 від 6 червня 1968 року
2 Архів Мукачівської православної єпархії . Особова справа архімандрита Пахомія 
(Лукач). Грамота від 25 червня 1978 року.
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РЕЗЮМЕ
 Церковна історія Закарпатського краю нерозривно пов’яза-

на з безліччю відомих і невідомих православних подвижників та 
сповідників благочестя. Одним з таких подвижників є архіман-
дрит Пахомій (Лукач), який власним життям декларував свою 
приналежність до церкви. Його життєвий шлях є свідченням, що 
він протягом всього життя, віддано служив Богу і людям. В даній 
статті розглянуто життєвий шлях архімандрита Пахомія (Лукач). 
Походив з родини простих селян з села Кошелево Хустського ок-
ругу (зараз Хустський район Закарпатської області). Несучи свій 
пастирський послух, був одним з найавторитетніших духівників 
краю, і часто отримував доручення очолювати престольні святку-
вання храмів, освячувати храми, приймати сповідь від священни-
ків, протягом декількох років ніс послух духівника Берегівського 
благочиння. Починаючи з 29 липня 1966 року, протягом двадцять 
одного року ніс послух настоятеля Свято-Михайлівського храму 
села Осій Іршавського району. Саме на цей період припадає, 
найбільш активна його діяльність. В храмі було проведено капі-
тальний ремонт. За усердне служіння був нагороджений другим 
хрестом з прикрасами. Останні роки свого життя був направле-
ний у Свято-Вознесенський жіночий монастир с. Чумалево Тя-
чівського району. Похований на кладовищі Свято-Вознесенського 
жіночого монастиря. Постать архімандрита Пахомія є нерозрив-
но пов’язана з історією Православ’я на Закарпатті у ХХ столітті.

Ключові слова: архімандрит, Пахомій (Лукач), церква, мо-
настир, храм.

РЕЗЮМЕ
АРХИМАНДРИТ ПАХОМИЙ (ЛУКАЧ) – 

ПОДВИЖНИК ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАКАРПАТЬЯ
Церковная история Закарпатского края неразрывно свя-

зана с множеством известных и неизвестных православных 
подвижников и исповедников благочестия. Одним из таких 
подвижников является архимандрит Пахомий (Лукач), который 
собственной жизнью декларировал свою принадлежность к 
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церкви. Его жизненный путь является свидетельством того, что он 
в течение всей жизни, преданно служил Богу и людям.  В данной 
статье рассмотрено жизненный путь архимандрита Пахомия 
(Лукач), который происходил из села Кошелево Хустского 
округа (сейчас Хустский район Закарпатской области). Неся 
свой пастырское послушание, был одним из самых авторитетных 
духовников края, ему часто получали возглавлять престольные 
празднования храмов, освящать храмы, принимать исповедь 
от священников, в течение нескольких лет нес послушание 
духовника Береговского благочиния. Начиная с 29 июля 1966 г., в 
течение двадцати одного года нес послушание настоятеля Свято-
Михайловского храма села Осий Иршавского района. Именно на 
этот период приходится наиболее активная его деятельность. В 
храме был проведен капитальный ремонт. По усердно служения 
был награжден вторым крестом с украшениями. Последние 
годы своей жизни, в связи с болезнью был направлен в Свято-
Вознесенский женский монастырь с. Чумалево Тячевского 
района. Похоронен на кладбище Свято-Вознесенского женского 
монастыря. Фигура архимандрита Пахомия неразрывно связана 
с историей Православия в Закарпатье в ХХ веке.

Ключевые слова: архимандрит, Пахомий (Лукач), церковь, 
монастырь, храм.

SUMMARY
ARCHIMANDRITE PACHOMIUS (LUKACH) 

IS AN ASCETIC OF THE ORTHODOX CHURCH OF 
TRANSCARPATHIA

The ecclesiastical history of the Transcarpathian region is 
inextricably linked to many famous and unknown Orthodox ascetics 
and pious professors. One of these ascetics is Archimandrite Pachomius 
(Lukach), who, through his own life, declared his affiliation with the 
church. His journey of life is a testimony that throughout his life, 
he has served God and men faithfully. This article examines the life 
path of Archimandrite Pahomiya (Lukach). He came from a family of 
ordinary peasants Vasily and Maria Lukach, from Koshelevo village 
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of Khust district (now Khust district of Transcarpathian region). 
Carrying his pastoral obedience, he was one of the most respected 
priests of the land, and was often commissioned to lead the throne 
celebrations of temples, to consecrate temples, to receive confessions 
from priests, and for several years carried the obedience of the priest 
of the Beregovskii charity.  Beginning on July 29, 1966, for twenty-
one years, the obedience of the rector of St. Michael‘s Temple in the 
village of Osiy Irshava district was carried. It is during this period 
that his activity is most active. The temple was overhauled. He 
was rewarded for his diligent service with the blessing of Patriarch 
Pimen, the reigning bishop of Bishop Savva (Babinets), the second 
cross with ornaments.  In the last years of his life, due to illness, 
after the blessing of the ruling bishop of the Mukachevo Orthodox 
Diocese of Bishop Damaskin (Bodry), he was sent to Holy Ascension 
Convent of the village. Chumalevo of the Tyachiv district. He is 
buried in the cemetery of the Holy Ascension Monastery. The figure 
of Archimandrite Pahomiya is inextricably linked to the history of 
Orthodoxy in Transcarpathia in the twentieth century.

Keywords: archimandrite, Pachomius (Lukach), church, 
monastery, temple.
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УДК 2.7-722.5(477.87):271.2-788(234.425.21)

ЛИСТУВАННЯ АФОНСЬКОГО КЕЛІОТА 
ВАСИЛЯ ДУБАНИЧА З РОДИЧАМИ НА ЗАКАРПАТТІ

Андрій Світлинець,
директор Історико-краєзнавчого музею МЦПО Іршавської ОТГ, 

науковий співробітник Богословсько-історичного науково-дослідного 
центру ім. архімандрита Василія (Проніна), Іршава.

Про афонського монаха 
Василя Дубанича, уродженця 
села Заднього, Мараморошського 
комітату (тепер Приборжавське, 
Іршавського району, Закарпатсь-
кої області) людська пам’ять у 
рідному селі майже нічого не 
зберегла. Це пов’язано з тим, 
що він, відчуваючи потяг до 
аскетичного духовного життя, ще у 
молоді роки відправився на Афон 
і звідти більше не повернувся. 

Зі свідчень  схимника Мико-
лая (уродженця села Ізи), що зміг 
відвідати наш край у повоєнні 

часи, відомо, що монах Василій був аскетом і часто усамітнювався 
в пустинь для молитов та духовного удосконалення1.  

Вдома залишилася родина з якою монах Василій листувався, 
і ці, дивом збережені листи та невелика світлина, єдина ниточка, 
яка доносить до нас скупі відомості про ще одного православного 
подвижника, який все своє життя присвятив служінню Богу. Саме 

1 Світлинець А., Канайло С. Свято-Серафимівський монастир у селі Приборжавському. 
Ужгород: Мистецька лінія, 2003 – 184.; 16 с. кольор. іл.
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ці листи і відкривають перед нами духовний подвиг та життєвий 
шлях афонського аскета «пустинножителя монаха Василія»,  його 
любов і тугу за рідним краєм, переживанням за духовний стан 
родичів та односельців.  

На даний час віднайдено 10 листів і всі вони написані рукою 
монаха Василя Дубанича впродовж 1959-1963 рр. та адресовані до 
рідного брата Юрія та племінника Івана. Аналізуючи листування 
можна частково відновити біографію афонського келіота Василія.

Народився Василь Дубанич  1895 року1 у селі Заднє Марамо-
рошського комітату (тепер село Приборжавське Іршавського 
району) у родині селянина-землероба Івана Дубанича. Закінчив 
церковно-приходську школу. Змалку допомагав батькам 
по господарству – уже з 8 років випасав у горах худобу2. 

У 1914 році мобілізований на війну до австро-угорського 
війська та відправлений на східний фронт, де приймав 
участь у боях Першої світової війни. У травні 1915 року 
потрапляє в російський полон, з якого повернувся лише після 
підписання миру. Але прибувши в Австро-Угорщину був 
заарештований за доносом, що у полон здався добровільно та 
переданий до військового трибуналу. Від суду його врятувала 
революція і розвал імперії. Наприкінці 1918 року повернувся 
додому3, де і надалі допомагав батькам по господарству.

У 1920 році став свідком поголовного переходу рідного 
села на православне віросповідання, що залишило в його душі 
незгладимий слід. Відчуваючи потяг до аскетичного духовного 
життя, у 1926 році відправляється на святу гору Афон4, де, за 
переказами старожилів, став послушником  Свято-Пантелей-
монівського монастиря. 

Аналіз листів показує, що монах Василій вів аскетичне 
життя. У листі до племінника Івана пише: «… а в 1926 році 
перейшов на Святу Афонську гору і весь цей час я живу на святій 
горі  у пустинях, у дебрях (густих, непрохідних зарослях – прим. 
1 Особистий архів А. Світлинця. Лист до племінника Івана від 15.12.1961 р. С. 2.
2 Лист до племінника Івана від 15.12.1961 р.  С. 2.
3 Там само.
4 Світлинець А., Канайло С. Названа праця. С. 122.
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авт.), у прірвах, у безводних місцях…»1. У іншому листі до брата 
Юрія повідомляє: «… дорогий і милий брате Юрію повідомляю 
тобі, що я, грішний твій брат монах Василій, милістю Божою і 
молитвами Пресвятої Богородиці ще живий і живу на квартирі 
між багатьма квартирантами. Я грішний маю великий неспокій і 
потребу ходити у пусті гори і дебрі, щоб не бачити нікого із роду 
людського. Не знаходжу собі міста намоленого тому, що всюди 
живуть світські люди, а монахів мало на всьому Афоні…»2. І дій-
сно, несучи послух аскетичного життя, монах Василій переносив 
важкі фізичні труднощі надіючись лише на милість Божу, сми-
ренно приймаючи всі життєві тяготи і умів знаходити у цьому 
духовну радість та втіху. 

У черговому листі до брата він пише: «… я залишився із усіх 
грішників найбільш грішний і уже 36 років переходжу із дебрі 
в дебрі, із прірви у прірву кам’яну та безводну, із розвалини у 
розвалину розбиту і шукаю місце собі де б прожити зиму холодну 
і бурю вітряну на вогонь подібну. І ніде місця собі не знаходжу. 
За мої великі гріхи усі Праведні мене проганяють від себе, а 
хто мене прийме до себе, то таке приміщення [дає], що немає 
ні дверей, ні вікон, тільки вітер і великий холод. А за квартиру 
просять грошей, а заробити нема де. Я уже старичок не годжуся 
до роботи, а просити [милостиню] не знаю і красти не знаю. Але я 
добре проживаю – розбійників не боюся, завжди я собі спокійно 
сплю і не маю ніякого страху. День за днем проживаю і старий 
одяг я собі пошиваю – латку на латку і зшиваю…»3. 

Будучи далеко від малої батьківщини і своєї родини, 
монах у кожному листі передає щирі молитовні вітання і Боже 
благословення усім родичам, перераховуючи поіменно кожного 
члена сім’ї, щиро вітає усіх жителів села і карпатського краю та навіть 
більше – увесь [русинсько-український] народ, що жив у колишній 
Угорщині: «…бажаю бути вічно живому всьому народу, що живуть 
у шести вармедях (комітати – адміністративно-територіальний 

1 Лист до племінника Івана від 15.12.1961 р. С. 2.
2 Лист до брата Юрія від 16.12.1960 р. С. 2-3.
3 Лист до родичів від 20.09.1962 р. С. 3.
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поділ тодішньої Угорщини та Австро-Угорщини – прим. авт.) – 
Марамороши, Угочі, Сакмарі, Берегу, Унгварі, Земпліні»1.   

Несучи чернечий послух, не забував монах і про багатство 
духовне – молитву і книги. Навіть звертаючись у листі до брата 
він пише: «…до вас усіх радісне вітання «Слава Ісусу Христу Сину 
Божому» і я буду чекати [у відповідь] «Слава навіки Богу Отцю 
Всесвятому Духу»»2. А спілкуючись із братом Юрієм повідомляє: 
«…я радів, що у мене є племінник і внуки мого брата і я зібрав тро-
хи книг духовних для  розуму і серця, і тепер не можу їх ні вислати, 
ні сам принести до землі моєї. Сам читати уже не можу…. і у мене 
немає учнів, щоб унаслідувати багатство моє духовне, і сам хворію, і 
будинку свого не маю, по скитам бігаю, як той заєць…»3. Аналогічне 
прохання висловив і у листі до племінника Івана: «… якщо зможеш, 
то приїдь до мене і візьмеш від мене багатства пустині, і принесеш їх 
у село Заднє, і розділиш це багатство всьому селу у пам‘ять вічну…»4.

Живучи далеко від рідної землі Василь завжди цікавився 
сільськими новинами, особливо рідними, друзями дитинства 
та односельчанами, що також несли свій духовний послух: «…
напиши мені хто помер, а хто живе із наших родичів. І напиши 
мені чи живе ієромонах Гермоген (Скунзяк Юрій), ієромонах 
Серафим (Шандра Михайло), монахиня Лідія і всі монахині 
заднянські (тобто сільські – прим. авт.) Наталія, Людмила, Флавія, 
Татьяна, Гавриїла, Христина, Марфа…»5.

А ще мав заповітну мрію – повернутися додому: «… хочу 
прийти звідси у Карпати, поселитися у заднянських горах, печеру 
собі викопати і живому ся у землю загребти…»6. Але, як відомо, 
ця мрія так і залишилася нездійсненною.

За свідченням родичів, келіот Василій Дубанич помер у 
1980-х роках. Місце поховання невідомо.

1 Лист до брата Юрія від 20.09.2019 р. С. 2.
2 Лист до брата Юрія від 01.1959 р. С. 1.
3 Лист до брата Юрія від 11 лютого 1961 р. С. 3-4.
4 Лист до племінника Івана від 15 грудня 1961 р. С. 3.
5 Лист до брата Юрія від 20 вересня 1962 р. С. 4.
6 Лист до родичів від 27 січня 1960 р. С. 4.
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Один з листів монаха Дубанича, написаний 28 січня 1959 року.
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РЕЗЮМЕ
У статті, на основі збережених листів, які писав до родичів 

афонський монах Василь Дубанич, подано історію життя одного 
із афонських келіотів. Народився у селі Приборжавському, що на 
Закарпатті, брав участь у боях Першої світової війни. У 1926 році 
відправляється на Афон, де за свідченням сучасників і аналізу ли-
стів, вів суворий аскетичний стиль життя. Мріяв повернутися до-
дому і передати на малу батьківщину невелику власну бібліотеку. 
Час смерті і місце поховання невідомі.

Ключові слова: Афон, келіот, Свято-Пантелеймонівський 
монастир, Василь Дубанич, пустинь.

SUMMARY
CORRESPONDENCE OF  THE ATHOS KELIOT VASILY DUBANYCH 

WITH HIS RELATIVES IN TRANSCARPATHIA
The article presents the life story of one of the Athos keliots and 

is based on saved letters written to relatives by the Athenian monk 
Vasyl Dudanych. He was born in the village of Priborzhavske, in 
Transcarpathia, participated in the battles of the First World War. In 
1926 he went to Mount Athos, where, according to the testimony of 
contemporaries and on the analysis of his letters, he led a stern ascetic 
way of life. He dreamed about returning home and wanted to pass 
his small library to his little motherland. The time of death and burial 
are unknown.

Keywords: Athos, keliot, St. Panteleimon monastery, Vasily 
Dubanych, desert.
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УДК 94(71+495)-271

РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ В КАНАДЕ И АФОН

Иов (Смакоуз), 
архиепископ Шумский,

ректор Почаевской духовной семинарии, Почаев.

Духовно-благодатный свет подлинного подвижничества во 
Христе русских насельников Святой Горы Афон в Греции с само-
го начала Православия в Канаде (1897) просвещал канадских ру-
синов – выходцев из соседних с Закарпатьем районов Галиции и 
Буковины, укрепляя их в твердом исповедании прародительской 
веры на чужой и очень далекой от родины земле.

Как гласит надпись на поклонном кресте в память утвержде-
ния Православия в Канаде в первом Свято-Троицком храме Русской 
Православной Церкви на Восток (Wostok, Alberta), в этом храме на-
ходились иконы и частицы святых мощей, присланные с Афона: «...
храмъ былъ украшенъ Чудотворною иконою Божіей Матери и мо-
щами святыхъ изъ Афонской Горы». Сын Феодора Прокопьевича 
Немирского (1869–1946) – инициатора первой Божественной литур-
гии в Канаде (18.07.1897) и строителя первого храма в ней, – Фома Фе-
дорович, не раз утверждал, что святые мощи с Афона действительно 
были в этой первой церкви. Это указание о дарении Афонских Свя-
тынь русинам в далекой Канаде подтверждает общеизвестный факт, 
что русские обители Афона часто поддерживали бедные общины 
иммигрантов, созидавших храмы в новых местах проживания, пере-
сылали им со Святой Горы иконы и духовно-назидательные книги11.

К большому сожалению, этот первый русинский храм в Ка-
наде, освященный в воскресенье 26 августа (ст. ст.) 1901 г. Тихо-
1 Известно, что во 2-й пол. XIX – начале XX вв. русский Свято-Пантелеимонов монастырь 
издавал ежемесячный журнал «Душеполезный собеседник», популярные духовно-нази-
дательные листки и брошюры, которые приходили в библиотеки при храмах и в дома 
православных семейств в Канаде.
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ном, епископом Алеутским и Североамериканским (будущим 
Всероссийским Патриархом), через 6 лет (28.10.1907) сгорел - со 
всеми бесценными Святынями... Фома Немирский указывал, что 
после пожара они были «похованы там под рошой». Скорее все-
го, эти слова значат, что пепел и остатки сгоревшей церкви, а 
также бывших в ней святынь, закопаны под кустом, где ныне в 
честь этого храма стоит каменный крест с памятной надписью.

Несмотря на частые пожары от огня, молний и униатских 
поджогов, одна из икон дореволюционного времени, подаренная 
русскими святогорцами в Канаду (называемую русинами «Кана-
дийской Русью»), сохранилась в храме Вознесения на Скаро (рай-
он Lamont провинции  Alberta) – над Царскими вратами в алтаре. 
Это – Богородичная икона «Акафистная-Зографская»1, русско-а-
1 Список иконы был подарен на Афоне А. Кабалюку в тот день, когда он открыто отрекся 
от унии и присоединился к Русской Церкви. В Канаде с 1897г. также поступило большин-
ство русин: более 5 тыс. в самом начале ХХ в. В праздник обретения Казанской иконы 
Божией Матери 21 (нв. ст.) июля 1908 г. в русской обители на Афоне молодой русин (со-
гласно своего желания и решения старцев) из села Иза был присоединен к Православию 
третьим чином (Таинство Покаяния и отречение от латинства), как это принято в Русской 
Церкви, а не через традиционное для греческих афонитов Крещение. После Причащения 
архим. Мисаил (Сопегин, ум. 4.02.1940) благословил нового сына Православной Церкви 
иконою Богородицы «Акафистная» со словами: «Приимите от меня эту икону Божией Ма-
тери и отвезите ее в свой край, как благословение Святой Афонской Горы». На её обратной 
стороне написано: «Святая Афонская Гора 1908 года іюля 8 дня. Сія святая Икона Пресвя-
тыя Богородицы, подобіе видом и мерою чудотворной Афонской Зографского монастыря, 
писана и освящена на Афоне и даруется от игумена русского Афонского Пантелеимонова 
Монастыря архимандрита Мисаила со всей о Христе братіею нововозсоединившемуся с 
Святою Восточною Кафолическою Православною Церковію во святой обители нашей, от-
ныне духовному сыну нашему, рабу Божію Александру Кабалюку, жителю и подданному 
Австро-Унгарии во благословеніе ему от святыя Горы Афонскія – земнаго удела Царицы 
Небесныя и нашей священной обители во имя святого и славного Великомученика и Це-
лителя Пантелеимона, в благодатную ему помощь от всяких бед, зол и напастей, от всяких 
врагов видимых и невидимых и во укрепленіе его в торжественно данном им обещаніи 
даже до смерти быть верным и послушным Святой Апостольской Православной Восточ-
ной Церкви, Ея же Глава есть Всесвятой Господь наш Іисус Христос. Аминь. Пресвятая 
Богородице, спаси раба Твоего. Мати Божия, просвети всех заблудших». С этого началось 
активное возрождение Православия на Карпатской Руси, которое возглавил прп. Алек-
сий. Об этом удивительном событии в истории Православия в Закарпатье рассказывает 
«Повесть об обращении и присоединении на Афоне угрорусса униата в Православие и о 
русских, о Православии и об унии в Прикарпатской Подъяремной Руси прежде и теперь», 
изданная в 1913 г. в типографии Казанской Амвросиевской женской пустыни (Шамор-
дино, Калужской губернии). Эту единственную прижизненную книгу о прп. Алексии с 
интересными сведениями из истории многострадального русинского края составил его 
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фонского письма, на голубом фоне, – копия подаренной игуме-
ном Пантелеимонова монастыря просветителю закарпатских 
русин прп. Алексию, Исповеднику (в миру Александр Иванович 
Кабалюк; 1877 – 1947; 12.03.1999 – обретение мощей; 21.10.2001 – 
прославление). Таким образом, и Православная Канада имеет 
благословение Афона, которое в Х в. принес на Киевскую Русь 
Первоначальник русского монашества прп. Антоний Киево-Пе-
черский и в начале ХХ в. на Карпатскую Русь – прп. Алексий Кар-
паторусский.

В начале 2010-х гг. в Следованной Псалтири Троицкого храма 
на Восток случайно были обнаружены письма и квитанции 1930-х 
гг., свидетельствующие о переписке старосты прихода с русскими 
иноками на Афоне и покупке у них нательных крестиков, литогра-
фических икон и книг, издаваемых нашими обителями на Афоне. 
Эти квитанции подтверждают факт отправки оплаты за эти вещи, 
а также пожертвований от Канадских русин на нужды Русского мо-
нашества на Афоне.

В 1968 г. правящий архиерей Эдмонтонско-Канадской епар-
хии Московского Патриархата архиепископ Пантелеимон (Рудык; 
1898-1968, в монашестве тезоименитый Небесному Покровителю 
русского монастыря на Афоне – св. вмч. Пантелеимону) – по бла-
гословению Патриарха Алексия (Симанского), совершил первое в 
жизни паломничество на Святую Гору из Канады. 25 июля Владыка 
выехал из Эдмонтона, чтобы помолиться у святынь земного удела 
Богоматери и поддержать своим присутствием оскудевшую числом 
русскую братию. В Свято-Пантелеимоновом монастыре 8 августа 
он возглавил торжественный Панигирь1. 22 сентября Святитель вер-
друг – монах Пантелеимонова монастыря Денасий (Юшков; ум. 14.06.1928), несший 
послушания в канцелярии и библиотеке. См.: Пивоварова Н. В. Акафистная Зографская 
икона Божией Матери // ПЭ. Т. I, М., 2000, с.381-382); Якимчук И. Исторические связи 
Карпатской Руси со Святой Горой Афон // http://www.pravoslavie.ru/archiv/karpatrus-afon.
htm; Алексий (Корсак), иером. Роль Афонского Свято-Пантелеимоновского монастыря 
на Афоне в возрождении Православия в Карпатской Руси // http://afonit.info/biblioteka/
istoriya-russkogo-monastyrya/rol-afonskogo-svyato-panteleimonovskogo-monastyrya-na-
afone-v-vozrozhdenii-pravoslaviya-v-karpatskoj-rusi; Данилец Ю. 100-летие Второго Ма-
раморош-Сиготского процесса против православных на Закарпатье // http://afonit.info/
biblioteka/russkij-afon/100-letie-vmaramorosh-sigotskogo-protsessa.
1 Панигирь (греч. πανήγυρις) – праздничное всенощное бдение на Афоне, которое обычно 
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нулся в Канаду и уже 2 октября 1968 г. преставился ко Господу. Это 
полуторамесячное паломничество стало последней поездкой архи-
епископа Пантелеимона, который длительное время болел диабе-
том и предчувствовал, что находится у дверей Царствия Небесного.  

На Афоне владыка Пантелеимон заказал иконы для наше-
го Свято-Троицкого храма, построенного в 1961 г. на Спирит 
Ривер – родине нынешнего Первоиерарха Русской Зарубежной 
Церкви митрополита Илариона (Капрал) и главного прихода на 
севере Альберты. Афонские иконы «Иверская» и св. Пантелеимо-
на, литографии видов русских обителей на Афоне1, хранящиеся 
в офисе Управления Патриарших приходов, являются памятью 
об этом паломничестве. В огромном русском Андреевском скиту, 
в котором подвизалось несколько престарелых насельников, он 
приобрел «Минею Праздничную («Анфологион»)» со штампом 
библиотеки обители, изданную Синодальной типографией (М., 
1899). По ней и сегодня совершаются богослужения в домовом 
храме Архиерейской резиденции в Эдмонтоне.

В память миссионерских трудов и подвигов иерарха Патри-
аршей Церкви в Канаде владыки Пантелеимона и другого извест-
ного в Северной Америке «твердого» русина архиепископа Ада-
ма (Филипповского; 1886-1956) для построенного в 1957-1959 гг. и 
освященного 31 июля 1960 г. Варваринского собора в Эдмонтоне 
его прихожане заказали на Афоне две большие иконы вмц. Вар-
вары и Крещения Христова с памятными надписями.

В 1-й половине 1970-х гг. на Афон совершал паломничества 
молодой мирянин Патриарших приходов в Канаде Иосиф Морли 
Винник, ныне – рясофорный иеродиакон. 27 сентября 1963 г. Иоан-
но-Предтечинский храм его родного русинского прихода в местечке 
Чипман, район Ламонт, был уничтожен пожаром. Согласно с ре-
шением Приходского собрания, для восстановленного уже в 1965 г. 
силами прихожан Храма он заказал в скиту св. Анны резной одно-
ярусный иконостас с 4-мя иконами. Иконостас был установлен к ос-
вящению храма архиерейским чином в 1975 году. На Афоне Иосиф 

начинается в 9 часов вечера, а закончивается в 8 утра.
1 Напечатанные известной в царское время Одесской типографией Е.И. Фесенко.
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приобрел и напрестольное Евангелие киевской печати с греческим 
окладом, подаренное им храму.

Пожертвования для русских святогорцев через своих духов-
ных чад регулярно отправлял келейник владыки Пантелеимона 
клирик Патриарших приходов архимандрит Димитрий (Щур) 
– почитатель прп. Силуана Афонского (1938), упокоившийся 25 
сентября (следующий день после дня его памяти) 1989 г. До на-
стоящего времени сохранилась фотокопия собственноручно им 
написанного помянника на Афон об упокоении родных и близ-
ких. И не только он в 1980-х гг. передавал подаяния на Афон. По 
воспоминаниям алтарника собора св. Варвары Романа Ш., пе-
ресылавшего пожертвования, поддерживали Свято-Пантелеи-
монову обитель и его духовные чада: прихожанки собора Анна 
Котик и Анастасия Илькова с дочерью Екатериной. Отцы нашей 
обители, получив эти канадские «лепты», письменно благодари-
ли благодетелей. В 1970-80-х гг. и такие жертвы являлись важной 
помощью для обители, так как возможности из России и Украи-
ны поддерживать русское монашество Афона тогда были огра-
ничены.  

 В 1984 г. уроженец г. Эдмонтона русинского происхожде-
ния Константин Мащук (1949-25.12.2016) – к настоящему време-
ни первый за 125-летнюю историю нашей иммиграции в Канаде 
– по благословению своего  духовного отца епископа Каллиста 
(Ware) – прибыл на Афон и в обители Симонопетра был крещен 
полным погружением. В 1990 г. его постригли в великую схиму 
с именем Феофан. После 30-ти лет подвигов в Лавре Афанасия 
и скиту Kавсокавилия, возвратившись на родину для постоян-
ного лечения, он стал алтарником Варваринского собора и был 
рукоположен мною – Иовом, епископом Каширским (а ныне 
– архиепископом Шумским), в сан иеродиакона (12.07.2016). 
Отец Феофан проводил духовные беседы с детьми прихожан в 
летнем лагере, делился воспоминаниями о прпп. Паисии (1924-
12.07.1994) и Порфирии (Кавсокавилит; 1906-1991), читал лекции 
об Иисусовой молитве. Кроме того, он – автор трех книг на ан-
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глийском языке о молитве и духовной жизни1.
Нынешние потомки первых русин в Канаде не забывают 

благодеяний Святогорского русского братства для утверждения 
православной веры в их новой стране. Они, как и многие пред-
ставители современной волны эмиграции из Западной Руси, на-
деются, что духовные связи с Афоном, молитвы и благословения 
иноков русских обителей помогут сохраниться Православию у 
них на многие века.

РЕЗЮМЕ
Цель настоящего краткого исследования – показать су-

ществовавшие на протяжении всей истории Русского Право-
славия в Канаде связи канадских русин с русским монашеством 
на Святой Горе Афон. Многие исторические факты записаны 
здесь и предложены вниманию читателей впервые. Нет сомне-
ния, что эти культурные и церковные связи были в разные этапы 
взаимовыгодными как для вселенской православной миссии Рус-
ского Афона, так и для сохранения культурной самоидентично-
сти православных русин в Канаде.

Ключевые слова: Афон, Пантелеимонов русский мона-
стырь, Канада, Православие, Русская Православная Церковь.

РЕЗЮМЕ
РОСІЙСЬКЕ ПРАВОСЛАВ'Я В КАНАДІ І АФОН

Мета цього короткого дослідження – показати існуючі про -
тягом всієї історії Російського Православ'я в Канаді зв'язки канад-
ських русинів з російським чернецтвом на Святій Горі Афон. Багато 
історичних фактів викладених у статті запропоновані до уваги чита-
чів вперше. Немає сумніву, що ці культурні та церковні зв'язки були 
в різні етапи взаємовигідними як для вселенської православної мі-
сії Російського Афона, так і для збереження культурної самоіден-
тичності православних русинів у Канаді.

1 Последняя его работа опубликована в интернете: Theophanes (Constantine). The 
Psychological Basis of Mental Prayer in the Heart // http://timiosprodromos4.blogspot.
ca/2006/01/description-of-work.html
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Ключові слова: Афон, Пантелеїмонів російський монастир, 
Канада, Православ'я, Російська Православна Церква.

SUMMARY
RUSSIAN ORTHODOXY IN CANADA 

AND THE HOLY MOUNT ATHOS
The purpose of this brief study is to show the cultural and 

religious ties of the Russian Orthodox people in Canada with the 
Russian monks on the Holy Mount Athos and to demonstrate that 
those ties have been existing throughout the whole history of the 
Russian Orthodoxy in Canada. Many historical facts are recorded and 
offered here to the attention of the readers for the first time. At different 
historical stages this cultural and religious relationship between the 
Russian monks of the Holy Mount Athos and the Russins of Canada 
has been, undoubtedly, mutually beneficial – both for the universal 
Orthodox mission of the Russian Athos and the preservation of the 
cultural identity of the Orthodox Russins in Canada.

Keywords: Athos, Panteleimon Russian monastery, Canada, 
Orthodoxy, Russian Orthodox Church.
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УДК 7.038.532:091] (477.87) «13/18»

МИСТЕЦТВО РУКОПИСНОЇ КНИГИ ЗАКАРПАТТЯ 
ХІV-ХІХ СТОЛІТЬ

Одарка Сопко,
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну

Закарпатської академії мистецтв, 
заслужений діяч мистецтв України

Ужгород.

Слід зауважити, що значну кількість цінних рукописних 
пам’яток Закарпаття було знищено та вивезено внаслідок війн – 
про це свідчать літературні джерела. Наприклад, про найдавніші 
пергаментні пам’ятки закарпатської писемності – «Мукачівські 
та Імстичівські уривки з Євангелій і Міней» ХІІ – ХІV століть – 
нам відомо лише з наукових праць [1]. До рукописів найдавнішо-
го – «пергаментного» періоду, які збереглися на Закарпатті, нале-
жать «Ужгородський півустав» та «Мукачівський псалтир». Вчені 
датують ці манускрипти ХІV–ХV ст. і пов’язують із Грушівським 
та Мукачівським монастирями. Про існування цих найдавніших 
осередків книгописання на Закарпатті писав М. Лучкай в «Історії 
карпатських русинів». Автор описує історичні події, зокрема ви-
нищення великої кількості творів сакрального мистецтва, в тому 
числі і рукописних книг [2].

Якщо збережених рукописних пам’яток, пов’язаних із 
майстернями Мукачівського монастиря, є чимало, то з осеред-
ком Грушівського монастиря пов’язують тільки один рукопис 
– «Ужгородський півустав». О. Колесса доводив, що пергамент-
ну книгу «Ужгородський півустав» переписано в кінці ХІV сто-
ліття. Вчений писав, що: «Первовзором для всіх тих Півуставів 
та Молитовників служив такий прототип, який зберігся нам в 
Ужгородській пергаміновій рукописі ХІV ст. В ній дійшов до нас 
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найдавніший текст монастирського Півуставу на східнослов’ян-
ських землях» [3]. Науковець дійшов висновку, що «Ужгород-
ський півустав» переписаний з київського першоджерела і був 
прийнятий для керівництва Грушівського монастиря. На одній 
із сторінок намальовано кіноварні пасхальні ключі у формі рук та 
календарні кола. Знайдена ще одна рукописна пам’ятка, пов’яза-
на з цим осередком: копія «Апостола» ХVІІ століття. Це ще один 
важливий доказ існування осередку книгописання в Грушеві, що 
засвідчує роботу книжкової майстерні. У переліку майстрів із ви-
готовлення книг є запис про Юрія Грушівського – поповича із 
села Грушево, який у першій половині ХVІІ ст.

зробив копію «Апостола» [4]. Таких пергаментних пам’яток 
збереглося дуже мало не тільки на Закарпатті, а й в Україні зага-
лом. Тому вони мають величезну цінність не тільки як витвори 
мистецтва, а й як джерела з історії писемності. 

Уже згадуваний нами «Мукачівський псалтир» [5]. оздобле-
ний цінною мініатюрою, заставками і взористими ініціалами. 
Я. Запаско порівнював цю мініатюру із зображеннями Пролога 
кінця ХІV – початку ХV ст.: «Можна навести аналогію з болгар-
ською книгою періоду її розквіту. Ми схильні думати, що групове 
зображення Христа, царя Івана Олександра і Костянтина Манасії 
з «Манасієвого літопису» середини ХІV ст. і мініатюра «Мукачів-
ського псалтиря» виконані якщо не в одному стильовому ключі, 
то в дуже близькій творчій манері. Не менший інтерес станов-
лять заставки та ініціали рукопису. У рукописі «Мукачівського 
псалтиря» з’являється новий вид узористих ініціалів, які згодом 
стали дуже поширеними не тільки в рукописній, а й у друкованій 
книзі, де вони дістали назву «ломбардів». На жаль, 1972 року з фо-
ндів Закарпатського краєзнавчого музею книги «Ужгородський 
півустав» та «Мукачівський псалтир» були викрадені. Вдалося 
повернути тільки останній рукопис «Мукачівський псалтир», але 
відома мініатюра – втрачена. 

Від початку ХV ст. пергамент замінюють уже папером, хоча 
книги на ньому писали тільки в деяких випадках. Це призвело 
до суттєвих змін у книжковій справі, загалом, і в мистецтві ху-
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дожнього оздоблення, зокрема. Формувалися центри україн-
ського книгописання як на сході, так і на заході країни, в добре 
захищених від нападу ворогів монастирях – Печерському, Мико-
лаївському і Михайлівському в Києві, Онуфрієвському у Львові, 
Мукачівському на Закарпатті, Дерманському, Дубнівському, Чет-
вертинському, Жидичинському, Загорівському на Волині. На За-
карпатті у ХV–ХVІІІ ст. основна частина рукописів, а пізніше дру-
кованої богословської та світської літератури була зосереджена у 
Мукачівському монастирі. 

Із ХV ст. до нашого часу збереглося приблизно удвічі більше 
книг, ніж із попередніх чотирьох століть. Особливо варті уваги 
датовані рукописи, яких в Україні налічується понад два десятки. 
Це передусім рукопис «Королевське Євангеліє» [6] – один із кра-
щих взірців українського книжкового мистецтва. Переписаний він 
у селі Королево (тепер Виноградівський р-н, Закарпатська обл.) 
Станіславом Граматиком у 1401 році. Тут записані імена власника 
рукопису Стефана Винца та його численних родичів і священика 
Микити, якому було подаровано книгу. Цей манускрипт відобра-
жає зміни і процеси, які відбувалися в українському книжковому 
мистецтві на зламі ХІV– ХV ст., а саме: новий матеріал – папір, пі-
вуставний почерк, оздоби виконані розведеними, наближеними 
до акварелі фарбами. Рослинна орнаментика заставок поєднана 
з виразними мотивами тератології та декоративними елемента-
ми, стовпчикоподібні ініціали – з елементами плетінки. Це цінне 
джерело історії, мови та художнього оздоблення. До цього пе-
ріоду належать ще й такі не менш цінні рукописні пам’ятки, як 
«Євангеліє апракос» 1422 та «Мукачівський літопис» 1458 років [7]. 

 Манускрипти, переписані на папері, стали компактніши-
ми, ніж пергаментні, змінився вигляд аркушів, використання 
водяних фарб надало яскравості та свіжості кольору. Іншим став 
почерк завдяки швидкості писання. Показові зміни на зламі ХІV–
ХV ст. добре видно в уже згадуваному «Королевському Єванге-
лії», написаному на папері півуставним шрифтом, оздобленому 
розведеними гуашевими фарбами. Водночас гармонійно поєдна-
но старе з новим, наприклад, поряд із плетінчастою рослинною 



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

529

орнаментикою, що нагадує нововізантійську, проглядається те-
ратологія, використано декоративні елементи [8].

Зносини західних і східних слов’янських і неслов’янських на-
родів у епоху Середньовіччя були тривкими і всебічними, а Закар-
патська Русь була своєрідним посередником між Сходом та За-
ходом. Різноманітними були зв’язки закарпатців і з південними 
сусідами – Молдавією та Волощиною. Угорські королі запрошу-
вали ремісників з Італії та Німеччини [9]. Як наслідок, змінювала-
ся естетика церковного мистецтва східного обряду. Народні майс-
три запозичували моделі західноєвропейських зразків і, навпаки, 
професійні майстри зберігали традиційні форми. Такий процес 
тривав аж до кінця ХVІІІ ст., його можна пов’язати із активізацією 
міського цехового виробництва на початку ХVІІ століття. Процес 
запозичування мистецьких форм у традиційному і новітньому 
позначився і на формуванні нової естетики оформлення руко-
писної книги Закарпаття ХV століття. Серед рукописних зразків, 
виконаних у такий спосіб, – «Королевське Євангеліє» 1401 року. 

До середини ХVІ ст. рукописна книга Закарпаття піднялась 
на вищий щабель, переймаючи кращі риси світового мистецтва, 
передовсім ренесансу. З появою нових осередків книгописання 
формувалися і книжкові бібліотеки при монастирях та духов-
них центрах. Маємо відомості про переписувачів Мукачівського 
осередку: Прокопія – ієрея з Мукачівщини, Василя – поповича, 
Павла – даскала Мукачівского, Ігнатка – поповича, майстра книж-
кових справ [10]. 

Про існування майстерень, які славилися високим рівнем 
орнаментального тиснення, свідчать фібули, які міг виготовити 
тільки майстер, що добре володів палітурною технікою. Ще од-
ним підтвердженням

цього є запис на задньому форзаці рукописної книги Івана 
Югасевича «Ірмологіон» 1806 року. В ньому йдеться про те, що 
1854 року цю книгу передав до Мукачівського монастиря для па-
літурних робіт священик церкви села Невицьке отець Михайло 
Бокшай. Оплата за цю роботу становила 48 срібних [11]. Майс-
три-переписувачі, які поєднували майстерність каліграфа і хист 
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художника, не завжди підписувалися на рукописах, зокрема, ху-
дожники-орнаменталісти й мініатюристи, які оформляли і деко-
рували рукописи, власних підписів не залишили. 

Із закарпатських пам’яток ХVІ ст. заслуговує на увагу «Єван-
геліє» середини ХVІ століття з бібліотеки Ужгородського універ-
ситету. В оздобленні книги використано надзвичайно красиві 
плетінчасті заставки прямокутної форми, рослинні обрамлення, 
зображення євангелістів, красиві ініціальні літери, які вжива-
ються разом з орнаментикою ренесансного стилю. До цього ж 
періоду належать: «Ужгородська празнична Мінея» ХV–ХVІ ст., 
«Мінеї» 1500, 1556 років, «ПоляноКобилецька тріодь» 1561 року, 
«Герляхівський толковий Апостол» кінця ХVІ ст., «Тереблян-
ський пролог» ХVІ ст., а також «Псалтир» 1549 року, який зберіга-
ється у Хіландарському монастирі (Греція). «Псалтир» переписав 
ієрей Прокопій з-під Мукачевого, про що свідчить за пис у руко-
писі – йдеться про напад турків на Мукачеве та Темешвар 1552 
року. У цих манускриптах переважає новий ренесансний стиль у 
мініатюрі та орнаментиці [12]. 

У середині ХVІ ст. майстри оздоблення поступово запрова-
дили інші стильові принципи, в яких гармонійно поєд нувалися 
плетінчасті, геометричні та тератологічні узори. Вони були по-
ширені в першій половині ХVІ ст. у Галичині, на Волині та Ки-
ївщині, майстри почали звертатися до народної творчості. Міні-
атюри набули рис, притаманних місцевому іконопису, завдяки 
чому збереглася стильова індивідуальність місцевих осередків. 

Через брак власної друкарні на Закарпатті переписува-
ли рукописи-взірці, а також ввозили сюди книги із західно-
європейських країн, України та Росії. Для церковних відправ 
книги видавали в таких друкарських осередках: Лавра, Львівське 
братство, Сльозка, Чернігів, Унів, Почаїв; видання   з-поза Украї-
ни – Вільнюс, Москва – становили незначний відсоток.

Після появи друкарства рукописна справа не лише не зане-
пала, а й значно пожвавилася. Наприкінці ХVІ – початку ХVІІ ст. 
через несприятливі історичні умови не друкувалися твори світ-
ської літератури, книги літургійного призначення, пізно було 
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освоєно друкування нотних книжок – «Ірмологіонів». Тому зрос-
ла кількість рукописних осередків, зокрема у західному регіоні 
України – в Стрию, Дрогобичі, Городку, Судовій Вишні. Тут кни-
ги виготовляли в рукописних майстернях не тільки для власних 
потреб, а й на замовлення знатних осіб і церковних громад. На-
віть заснування потужних друкарень у Львові та Києві не вплину-
ло на розвиток рукописних книг Закарпаття. 

Набуває нової мистецької якості і художнє оформлення кни-
ги, в тому числі рукописів. Розвивається такий вид орнаментики, як 
традиційні плетінчасті композиції та тератологічні мотиви, рослин-
на орнаментика стає панівною. Мініатюра тепер – сюжетне зобра-
ження, поширюються й розвиваються фронтисписні зоб раження і 
текстові ілюстрації [13]. 

Рукописні книжки на Закарпатті залишались у вжитку до 
кінця XVIII – середини ХІХ століття. Значна кількість стародруків 
донині зберігається у книгосховищах поряд із надзвичайно цін-
ними книгами, виданими у Кракові Ш. Фіолем («Осмогласник», 
«Часословець», «Тріодь Цвітная» та ін.), у Празі Г. Скориною 
(«Библия руская»), у Венеції братами Б. та В. Буковичами («Со-
борник», «Молитвеник» тощо). Однак друкованих літур гійних 
книг для закарпатських церков бракувало. 

Як зауважує Я. Запаско, рукописне мистецтво того часу по-
ступово перетворилося на «…своєрідну галузь народного малю-
вання» [14]. Наприклад, Федір Дудич із села Порошково перепи-
сав «Толкованіє псалмов Давидових» 1883 року, звертаючись до 
традиційних зразків народної вишивки. По-іншому виглядають 
орнаментальні оздоби у рукописах переписувача-аматора ієрея 
Козьми, де перемальовані чудові взірці мереживних узорів. 

Крім народних майстрів оздоблювали рукописи каліграфи 
та переписувачі. Багатші церковні громади замовляли книги у фа-
хових переписувачів. Наприклад, церковна громада на Іршавщині 
замовляла рукописи відомому переписувачу-худож нику Іванові 
Югасевичу [15]. Переписуючи книги з метою продажу, майстер 
фіксував це у рукописах. Завдяки таким записам довідуємося, що 
«Ірмологіон» 1778–1779 рр. виконав І. Югасевич на замовлення 
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церковної громади Храму Святого Архангела Х(с)ва Михаїла, «Ір-
мологіон» 1800 р., – на замовлення пароха Петра Боровски, «Ірмо-
логіон» 1803 р. – на замовлення Димитрія Ганчака Зарічовського.

Цікаво, що переписували і розповсюджували най різно-
манітніші рукописи: медичні та господарські порадники і кален-
дарі, літературні твори і літописи, збірки народних пісень і цер-
ковних піснеспівів, історичні, науково-популярні твори тощо. У 
матеріалах Збірника Львівської Ставропігії зазначено, що «… аж 
до XVIII в. писана книжка все була дешевшою від друкованої і не 
страчала своєї поваги; навпаки – спочатку друкована книжка ча-
сто мала собі злу славу. Спочатку заведення друкарства особливо 
не зашкодило писарям; друкарство заступало їх дуже поволі і все 
давало їм добрий матеріал до списування, а тим самим давало й 
заробіток» [16].

 Окрім релігійної функції, церковнослов’янські книги на За-
карпатті, в Галичині й на Буковині відігравали важливу роль як 
протидія мадяризації, полонізації та румунізації. Це був період 
розквіту українського фольклору і небаченого раніше збагачення 
тематики, жанрів рукописної книжності. 

1690 року єпископом Мукачівської єпархії був призначений 
грекокатолицький церковний діяч Де Камеліс, за походженям 
грек з острова Хіоса, який працював бібліотекарем у Ватикані, 
сприяв поширенню там унії, для Трнавської друкарні придбав 
слов’янський шрифт. Він дбав про населення Закарпаття, здійс-
нював переклади з латинської мови для закарпатських україн-
ців, видав дві книги – «Катехізис» (1698) та «Буквар» (1699) [17]. У 
1743–1767 роках мукачівським єпископом було обрано Михайла 
Мануїла Ольшавського, доктора філософії, який заснував у Му-
качеві богословську школу. Протоігумен отців Василіян Макарій 
Шугайда заснував філософську школу у Краснім Броді, висилав 
здібних учнів до шляхетського конвікту у Кошицях за монастир-
ський кошт. 1771 року мукачівським єпископом став Іван Брадач, 
який приділяв багато уваги культурно-просвітницькій роботі та 
домагався незалежності мукачівських греко-католицьких єписко-
пів. У лютому 1770 року імператриця Марія-Терезія видала де-
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крет на дозвіл друкувати кириличні книги в Австрії віденському 
друкареві Осипові Курцбеку для обслуговування сербів, румунів 
і закарпатських українців. 

Після прийняття 1656 року Ужгородської унії Мукачівський 
монастир був аж до 1772 року резиденцією уніатської єпархії. 
Того ж року мукачівським єпископом обрали Андрія Бачинсько-
го – визначного церковного та культурного діяча Закарпаття. 
Упродовж 36 років Андрій Бачинський у своїх посланнях ставав 
на захист національної культури, намагався розбудити творчі 
сили народу; виступав проти латинізації церковного обряду та 
обстоював рідну мову в культурному житті; організовував шкіль-
ну освіту та підтримував наукові дослідження з історії, літерату-
ри, культури. Як закарпатська молодь сповна скористалася по-
ступками уряду Австрії на культурно-просвітницькій ниві, писав 
Я. Головацький: «Неимоверная жажда знания и ревность к нау-
кам овладела тогдашню молодую Русь. Русская интеллигенция 
засияла в полном блеску. В одно десятилетие успели русины роз-
винути столь численных докторов богословия, что были в состо-
янии заместити ними все кафедры университетски на латинском 
и русском языках» [18]. 

Пожвавлення духовних зв’язків Закарпаття з Україною та 
Росією впливало і на формування української інтелігенції. Зро-
стає зацікавлення історією свого народу, місця Закарпаття в 
загальнослов’янському історичному процесі. Це підтверджу-
ють праці історичного та літературного змісту, які надходили з 
України та Росії, наприклад «Синопсис» [19], який був виданий 
у Києво-Печерській лаврі і слугував підручником із вітчизняної 
історії. За підрахунками вчених, на Закарпатті знайдено кілька-
сот рукописів та друкованих кириличних книг з ХV–ХVІІІ століть. 
Поширеною в краю була «Біблія сиріч кныги Ветхаго и Новаго 
Завіта по язику словенску» («Острозька Біблія»), надрукована 
першодрукарем Іваном Федоровим в Острозі 1581 року. Ще од-
нією поширеною друкованою книгою на закарпатських землях 
був «Апостол» Івана Федорова, виданий 1574 року. Кількість дру-
кованих книг зросла після заснування друкарень у Львівському 
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братстві, Києво-Печерській лаврі, Почаєві, Чернігові та в інших 
українських містах. Гуртування найвизначніших культурних дія-
чів України навколо Київського братства, а пізніше навколо Киє-
во-Печерської лаври і Києво-Могилянської колегії сприяло про-
веденню культурної роботи і на Закарпатті. Йдеться про освітню 
роботу, завдяки якій книги на Закарпатті поширювалися і в ру-
кописному вигляді. 

Це, наприклад, полемічні твори Лазаря Барановича «Меч ду-
ховный», Інокентія Гізеля «Мир с богом чоловіку», Іоаникія Галя-
товського «Ключ разумения», твір «Небо новоє», виданий у Києві 
1665 р., твір «Месія правдивый» тощо. Великий збірник пропо-
відей «Ключ разумения» та не менш поширена праця К. Тран-
квіліона-Ставровецького «Перло Многоценное» стали не тільки 
взірцями для наслідування гуманістичних тенденцій. Вони роз-
глядали людину передусім у її земному призначенні. Прикладом 
такої інтерпретації є книга Кирила Транквіліона-Ставровецького 
«Перло Многоценное», переінакшена дяком з Колочави Іваном 
Лугошем, [20] починаючи від назви – «Перло дорогоцінноє». Ру-
копис був переписаний та оформлений 1746 року. Майстер вико-
ристав лексичні особливості регіону і додав етнографічні нюанси 
у дусі українського бароко. У цей період пожвавилося рукописне 
книжкове мистецтво в Україні. Низка рукописів ХVІІ ст. з новим 
мистецьким оздобленням характеризувала втілення засад куль-
тури Ренесансу, завдяки яким українська рукописна книга набула 
нової мистецької якості. 

На Закарпатті тоді з’явилися прекрасні рукописні книги: 
«Служебник з молитовником» Матфея Мигалевича, ієрея Колод-
ницького; «Євангеліє», переписане дяком Василем Горянським; 
«Мінея», переписана ієреєм Василієм (Нанкувським) у Малій Ко-
пані; «Апостол», переписаний Мигалем, дяком Галаси; «Тріодь 
пісенна», переписана ієреєм Козьмою у 1676–1678 роках. Ціка-
вим з точки зору барвистої народної орнаментики та емоційних 
мініатюр є «Анфологіон» першої половини ХVІІ ст., переписа-
ний у селі Ясиня (тепер Рахівський р-н, Закарпатська обл.) дяком 
Яковом Дяченком [21].   
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У 70-х роках XVIII ст. на Закарпатті за сприяння єпископа                               
А. Бачинського було проведено шкільну реформу. Наявність 
шкіл і писемність населення сприяли зростанню попиту на кни-
ги. Єпископ Андрій Бачинський заснував єпархіальну бібліотеку, 
яку перевіз до Ужгорода, зібрав дев’ять тисяч книг, а згодом 1804 
року видав п’ятитомну «Біблію». Пізніше бібліотеку А. Бачин-
ського було поповнено давніми і новішими книгами, серед яких 
унікальні рукописні пам’ятки цього краю, що становлять тепер 
основу фонду давньої літератури наукової бібліотеки Ужгород-
ського національного університету [22]. 

Як відомо, стародрукована книга копіювала найдавніші лі-
тургійні рукописи, проте невздовзі розпочався зворотний про-
цес: нові форми набору й оздоб, які з’явилися у друкованій книзі, 
стали впливати на рукописну книгу. Оскільки українська друко-
вана книга мала замінити в богослужбовому вжитку рукописну, 
вона перейняла від неї обриси літер, засади поділу тексту на роз-
діли, підрозділи та рубрики, форму заголовків. 

Водночас із самого початку друкована книга мала багато 
такого, чого не було у давній рукописній книзі і що пізнішими 
рукописами було запозичено саме з друкованої. Цю особливість 
бачимо в рукописах Закарпаття ХVІІ – ХVІІІ ст. і початку ХІХ ст., 
коли майстри-книжники стали приділяти увагу художньому від-
творенню образу книги. Орнаментика набувала надзвичайного 
багатства форм, нових композиційних рішень та стилістики. Ви-
дозмін зазнала традиційна плетінка, візерунками стала ближчою 
до плетива зі шкіри, лози, соломи, полотняного переплетення 
ниток у тканині. Елементи ефектно розфарбовували вишневи-
ми, синьо-голубими, малиновими, смарагдовими кольорами, 
а також підсилювали блиском золота. Хоча декоративні оздо-
би різних форм і стилів мирно співіснували в оформленні книг, 
все-таки провідну роль у цьому ансамблі відігравав рослинний 
орнамент. Його використовували в облямуванні сторінок і мі-
ніатюр, ініціальних літерах, заставках, що свідчить про певний 
вплив друкованої української книги.

У другій половині ХVІІ ст. в оформленні рукописів з’являються 
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сюжетні текстові ілюстрації у вигляді графічного штрихового ма-
люнка. Мініатюра дедалі частіше перетворюється з кольорової на 
чорно-білу, виконується переважно пером або технікою розмивки. 

У рукописному мистецтві зародилися нові тематичні жан-
ри – побутовий та історичний. Багатими на ілюстрації, здебіль-
шого штрихові чорно-білі, були Ірмологіони (збірники церков-
них співів). Часто переписувачі–художники доповнювали відомі 
євангелістські сюжети мотивами побутових реалій, міських та 
сільських краєвидів, зображенням хатніх інтер’єрів та архітек-
турних елементів. Проте рукописна книга не могла конкурувати 
з друкованою. Тому все менше ставало професійних майстрів 
рукописання. За таких обставин рукописна книга переходить до 
майстрів-аматорів – писарів, дрібних службовців, які вміли писа-
ти та прикрашати книжкові аркуші.

Заможні церковні громади замовляли доступнішу – руко-
писну книгу, якою послуговувалися під час літургії. Серед поши-
рених рукописних зразків ХVІІ ст. – «Євангеліє», «Євангеліє учи-
тельне», «Мінея», «Тріодь постна», «Тріодь цвітна», «Апостол», 
«Осмогласник», «Октоїх», «Устав богослужебний», «Правила 
церковної служби». Як навчальний підручник, розповсюдженим 
на Закарпатті був твір «Александрія», який неодноразово пере-
писували під різними назвами: «Ужгородський», «Пістрялів-
ський», «Тишівський». У ньому викладено основні поняття з істо-
рії стародавнього світу, описано Македонію, Єгипет, висвітлено 
військову діяльність Філіпа Македонського, походи Олександра 
Македонського, війну з перським царем Дарієм. Рукописи для 
потреб церкви замовляли у фахових переписувачів. Окрім цер-
ковних, переписували і книги світського змісту. 

Із розвитком друкованої книги спостерігається процес наслі-
дування та запозичення елементів або структурних частин старо-
друків рукописними майстрами. Переписуючи тексти, майстри 
намагалися цілком відтворити сторінку оригіналу, повторити ху-
дожнє оформлення, спрощуючи орнаментальні оздоби, як у ру-
кописі «Перло дорогоцінноє» Івана Лугоша. Тоді ж у рукописній 
книзі з’являється «друкарський орнамент», який нагадує чор-
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но-білі відбитки з гравірувальних дощок. Як бачимо, взаємовпли-
ви були відчутні ще не одне століття. Рукописи та друковані книги 
запозичували одні від одних структуру й елементи оформлення.

У ХVІІ–ХVІІІ ст. на Закарпатті значно пожвавилося та по-
ширилося рукописання народними переписувачами. До книж-
кового оздоблення долучилися майстри-аматори, які створили 
власну аматорську рукописну орнаментику. Її можна умовно 
поділити на два види. Перший вид – оригінальна орнаментика, 
яка передбачає інтерпретацію елементів народного мистецтва. 
Її виконували майстри-інтерпретатори: дяк Іван Лугош – «Пер-
ло дорогоцінноє» (1746), священик Іван Москалевич – «Про та-
їнства християнської церкви», Матфей Мигалевич – «Служебник 
з молитовником» (1652). Ці твори відзначаються жвавістю і роз-
кутістю малюнка, сміливістю кольорових поєд нань, особливістю 
творчої імпровізації. Вирізняється серед них рукопис Матфея 
Мигалевича, переписаний дуже красивим почерком дрібного 
півуставу: останній аркуш завершує колофон із символами при-
частя. У творах цих майстрів є стилізовані елементи народного й 
прикладного мистецтва, адаптовані у графічне оздоблення книги. 

Другий вид полягав у відтворенні в книжкових оздобах різних 
фрагментів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва без 
особливих змін. До таких народних майстрів належать Федор Дудич 
із села Порошково, що переписав «Толкованіє псалмов Давидових» 
1883 року, «Євангеліє», книгу «Общая или часть Некая от Трифо-
лоя» 1846 року, а також переписувач-художник ієрей Козьма. Їхні 
рукописи оформлені чудовими взірцями народної орнаментики. 

У другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст. твори красного письмен-
ства – прозові, віршовані, драматичні, праці з географії, ботаніки, 
наукової і народної медицини, господарські порадники – здебіль-
шого виконували в рукописах. Творцями таких книг були ман-
дрівні або сільські дяки. Саме вони у другій половині ХVІІІ–ХІХ 
ст. були основною культурною силою у глухих селах, розкиданих 
по Карпатських горах та долинах. Служили вони учителями, пе-
реписувачами церковних книг та збірників приватних паперів, 
писали книги релігійного, світського й напівсвітського змісту.
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Серед рукописних кних вирізняються Ірмологіони – нотні 
збірники, у яких записували не тільки обрядово-церковні пісні, а 
й світські. Їх оздоблювали орнаментикою та ілюстрували малюн-
ками побутово-портретних сюжетів, виконаних у реалістичному 
дусі [23]. Обкладинки і титульні аркуші прикрашені орнаментом 
зі шрифтовими написами, а також віньєтками та алегоричними 
малюнками. Дяки укладали збірники церковних пісень з нота-
ми і без нот, часто переробляючи їх на свій смак або вписуючи 
власні віршовані твори. Численні ілюстрації книги, часто алего-
ричні і символічні, набули поширення через запозичення мо-
тивів – настінного малювання, гравюри, оздоблення ужиткових 
виробів – і таким чином проникли у рукописну книгу. Нерідко 
гравюри переробляли, але сам факт звернення до найкращих 
взірців українського мистецтва того часу дуже важливий. При-
крашали «Ірмологіони» сюжетними ілюстраціями, подекуди 
в них спостерігається наслідування гравюри, проте більшість є 
оригінальними, виконаними фар бами або чорним штрихом. Це 
вже мистецькі твори, в яких автори сміливо переінакшували ві-
домі євангельські сюжети, по-своєму відтворювали побутові реа-
лії, міські й сільські краєвиди. Такими співцями початку XIX ст. є 
гашинський півцевчитель і дяк Іван Ріпа (1764–1851) та півцевчи-
тель села Руська Мокра Михайло Бистран. Проте найвідомішим 
співцем-переписувачем на Закарпатті середини ХVІІІ – початку 
ХІХ ст. був Іван Югасевич (1741–1814), півцевчитель села Невицьке. 

Твори цих авторів відображають явище самоусвідомлення 
себе як цінності та індивіда у мистецтві й іншою гранню, а саме – 
появою підписаних творів. Підписані не тільки літературні твори, 
а й книжкові мініатюри та ілюстрації. Усвідомлюючи мистець-
ку вартість роботи, автор вважав за потрібне зафіксувати власне 
ім’я у творі. Проблему самоусвідомлення в українській гравюрі 
підкреслює В. Стасенко, а саме: «Посилена увага до людини, ви-
знання її самоцінності породили таку суто ренесансну рису, як 
авторське волевиявлення. Це явище особливо яскраво вираже-
не в українських друкованих виданнях, де майже всі передмови 
підписані авторами. Ця тенденція стосується не лише перед-
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мов, книгу своїх поезій підписує  К. Транквіліон-Ставровецький, 
«Пале нодію» – Захарія Копистенський. Хоч це може здатися 
дивним, але під своїми творами підписується Іван Вишенський. 
Аналогічна тенденція прослідковується і в образотворчому мис-
тецтві» [24]. Як бачимо, такий стиль є у рукописних творах За-
карпаття, наприклад, підписи у книзі Матфея Мигалевича (ХVІІ 
ст.), підписи у книгах Павла даскала Мукачівського та Івана Юга-
севича (ХVІІІ – ХІХ століття). І. Югасевич підписував і мініатюри 
з канонічними зображеннями Феодосія та Антонія Печерських, 
Ісуса Христа в «Пісеннику» за 1761–1763 роки, Святого Миколая, 
Архангела Михаїла, Господа Вседержителя та фронтисписну 
мініатюру «Іоан Дамаскин» в «Ірмологіоні» за 1784–1785 роки. 

Мистецтво рукописної книги краю від XІV ст. сформувало 
групу вишколених, а пізніше і народних майстрів, які створили 
низку чудово оформлених книг. Рукописання зберігалося аж 
до середини XIX століття. Пам’ятки свідчать, що на Закарпатті 
працювали майстри, які не тільки підтримували багаті традиції 
української рукописної творчості, переписуючи книги, а й роби-
ли внесок у її розвиток. Деякі майстри-аматори сміливо пору-
шували усталені канони, відтворювали навколишню дійсність в 
оформленні рукописів, що наближало їхню працю до творчості. 
Книжкове мистецтво оздоби вони збагачували відомими в інших 
видах народного мистецтва декоративними схемами та мотивами. 

Народні умільці-аматори поповнювали коло професійних 
переписувачів-майстрів у різних районах Закарпаття. Можна 
впевнено стверджувати, що рукописна книга другої пол. XVIII 
і початку XIX ст. стала своєрідним видом народного мистецтва, 
особливою галуззю, яка формувала певні традиції рукописної 
книги на Закарпатті. 

Розвиток та поширення крайової рукописної книги середи-
ни ХVІІІ – початку ХІХ ст. дають підставу твердити про локалі-
зацію народного рукописання серед населення. Завдяки таким 
процесам збереглися тогочасні традиційні, технічні і худож-
ньо-стилістичні особливості рукописів, що істотно позначилося 
на розвитку мистецтва книги. 
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Для аналізу мистецтвознавчої характеристики рукописів За-
карпаття, визначення їхніх спільних та відмінних рис використа-
но схему історичних та культурно-мистецьких періодів україн-
ської рукописної книги загалом. Як бачимо, пам’ятки Закарпаття 
співзвучні із пам’ятками інших регіонів України і супроводжу-
ються такими ж трьома основними періодами, які мають свої 
стильові особливості: 

- ХІV ст. – перша третина ХVІ ст. – продовження в основному 
(інколи помітні суттєві відхилення) традиційно умовно-площин-
ної манери; 

- середина ХVІ – перша половина ХVІІ ст. – поява і утвер-
дження в рукописній книзі нового ренесансного стилю; 

- друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст. – період українського баро-
ко, завершальний етап у розвитку української рукописної книги. 
Проте, враховуючи актуальність переписування книг на Закар-
патті, від ХVІІІ аж до середини ХІХ ст., у дослідженні виокремле-
но ще один – «четвертий» період. До цього часу належить значна 
частина рукописної спадщини Івана Югасевича та інших уже зга-
дуваних переписувачів. Цей процес пояснюється ще й тим, що у 
краї потреба у книзі зростала, а друкування почалося аж у сере-
дині ХІХ століття. 

Мистецтвознавчий аналіз рукописної книги Закарпаття по-
казує, що найхарактерніші риси книжкової графіки проявилися 
в середині ХVІІІ – на початку ХІХ ст., коли рукописне мистецтво 
краю було поширене як серед індивідуальних переписувачів, так 
і народних майстрів. Творчість індивідуальних переписувачів 
вирізнялася багатством стильових проявів у письмі, мініатюрах, 
оздобах, конструкція книги нерідко була запозичена у друкова-
ної. Рукописи ж народних майстрів побудовано за спрощени-
ми схемами книжкової структури, не такими вишуканими були 
письмо й оздоби. Рукописні книги характеризуються багатонаці-
ональними впливами та етнографічними особливостями краю, 
про що свідчать каліграфія та орнаментальні оздоби. Така галузь 
народного малювання книги була актуальною на Закарпатті ще 
до середини ХІХ століття.
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РЕЗЮМЕ
У дослідженні розгорнуто художній аналіз оздоблення 

визначних пам’яток рукописного книжного мистецтва Закар-
паття. Виділено найважливіші етапи розвитку рукописної книги 
в процесі історичних реалій, за якими визначається мистецька 
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характеристика рукописів Закарпаття. Цей аналіз проводився 
на основі дослідження оригінальних зразків манускриптів періо-
ду XІV-XІХ століть; звернено увагу на датовані кириличні книги, 
майстерність каліграфів, мініатюристів та орнаменталістів; бра-
лися до розгляду й оригінальні самобутні зразки народних май-
стрів.

Ключові слова: Закарпаття, переписувачі, рукописна кни-
га, титульний аркуш, шрифти, заставки, оздоби.

SUMMARY
ART OF THE HANDWRITTEN BOOK OF 

TRANSCARPATHIA OF XIV-XIX CENTURIES
Considered in the study is the artistic analysis of the outstanding 

decorated antiquities of the Transcarpathian manuscript art. The most 
important stages of the development of manuscript in the process of 
historical realia which help to define the artistic characteristics of the 
artifacts, are distinguished. The analysis is based on the research of 
the manuscript originals of the 14th – 19th centuries; the attention is 
paid to the dated Cyrillic books, to the skill of calligraphers, miniaturr 
and ornament painters; the original samples of the folk masters were 
also taken into account.

Keywords: Transcarpathia, copyist, manuscript, title leaf, types, 
headpiece, adornments.
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Додатки

Рукописний аркуш із пасхальними ключами та

 кален дарними колами.

“Ужгородський півустав”, друга пол. ХIV ст.

(Із статті О. Колесси “Ужгородський полуустав 

у пергаміновій рукописі ХІV в.”)
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Рукописна сторінка із великою тератологічно-рослинною заставкою.

“Королевське Євангеліє” (1401), Станіслав Граматик.

Закарпатський краєнавчий музей
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Велика орнаментальна заставка з ініціалом. 
“Мукачівський псалтир” (ХV ст.)

Закарпатський краєзнавчий музей

Мініатюра із зображенням трифігурної композиції Ісуса Христа, 
царя Давида та Іоанна

Логофета. “Мукачівський псалтир”, (ХV ст.) Закарпатський краєзнавчий музей
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Рукописна сторінка із заставкою з концентричними
 орнаментами. “Мінея” (1500)

Бібліотека Ужгородського національного університету
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Рукописний аркуш із сюжетними мініатюрами. «Ірмологіон» (XVII cт.) 

Бібліотека Ужгородського національного університету

Рукописний аркуш. “Перло дорогоцінноє” (1746). Іван Лугош

Закарпатський краєнавчий музей
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Рукописний аркуш. “Служебник з молитовником” (1652),  Матфей Мигалевич

Закарпатський обласний краєзнавчий музей

Титульна сторінка. Ірмологіон (1806), Іван Югасевич

Церква Покрови Пресвятої Богородиці с. Невицьке
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УДК 271 (477) «10/13”

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ПРАВОСЛАВНИХ 
ЦЕРКОВНИХ ТРАДИЦІЙ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ

Сергій Федака,
доктор історичних наук, професор, професор кафедри античності, 
середньовіччя та історії України домодерної доби ДВНЗ «УжНУ», 

Ужгород.

Коли ми намагаємося зрозуміти специфіку давньоруської ци-
вілізації, її роль і місце у світовій історії, то постійно наштовхуємося, 
що вона уся просякнута духовними інспіраціями, які не випливають 
безпосередньо з обставин соціально-економічного чи геополітич-
ного плану. Живою душею Київської Русі було її православ’я, воно 
на багато століть визначило основні духовні напрямні її розвитку, 
забезпечило стабільність, чіткість етнополітичної й етнокультурної 
ідентифікації Русі, виокремило її “лица необщим выраженьем”. 
Ще у ХІІ ст. краківський єпископ Матвій у листі до Бернарда Клер-
воського писав про Русь: “Не бажає згаданий народ ні з грецькою 
церквою, ні з латинською церквою бути одностайним, але, вирізня-
ючись від тієї і від іншої, таїнства ні одної з них не розділяє”.1 У цій 
оцінці, звичайно, дуже багато суб’єктивного, але цей погляд збоку 
цінний тим, що представник католицтва помітив суттєві відмінно-
сті руського християнства, як від західного варіанту, так і від схід-
ного. Давньоруське православ’я, справді, мало багато особливостей. 
Нижче ми спробуємо сформулювати цю специфіку у кількох тезах. 

1.Якщо у Римській імперії християнство поширювалося 
знизу вгору, спершу це була релігія рабів та гноблених і тільки 
з часом вона охоплювала аристократичні прошарки, то на Русі 
від самого початку це була релігія соціальної еліти – дружинни-

1 Щавелева Н.И. Послание епископа краковского Матвея Бернарду Клервоскому об 
“обращении русских”// Древнейшие государства на территории СССР. – М., 1976. – С.115.
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ків і придворних кіл, натомість її поширення на ширші маси на-
селення зайняло багато десятиліть, а то й століть. Як відзначав 
В.Мавродін, на Русі “християнство укріплюється не серед наро-
ду, народ довго лишався навіть уже хрещеним по суті язични-
ком, що зовсім не применшує гідності руського народу, а серед 
панівної верхівки, що все тісніше і тісніше гуртувалася навколо 
князя”.1 Дослідники неодноразово відзначали, що всередині дав-
ньоруської духовної і матеріальної культури здавна існували дві 
субкультури – елітарна (офіційна, міська, дружинна) та народна 
(фольклорна, сільська).2 Важливість врахування цього чинника 
при розгляді середньовічної духовності відзначав ще М.Бахтін: 
“Це особливого роду двосвітність, без врахування якої ні культур-
на свідомість середньовіччя, ні культурна свідомість Відроджен-
ня не можуть бути правильно зрозумілими”.3 При цьому саме 
хрещення Русі сприяло формуванню у ній нових державницьких 
відносин на зміну розкладу родового ладу, сприяло зміцненню 
міжнародного авторитету, налагодженню належних взаємин із 
сусідами. Володимир-хреститель стояв біля витоків рівноваги 
світської і духовної влади. 

2.У Візантійські імперії православна церква мала наднаці-
ональний характер і не переслідувала мети створити з різнома-
нітного населення імперії єдиний етнос. Натомість на Русі від 
самого початку православна церква розбудовувалася як церква 
національна, покликана підперти і зміцнити державу. Етнонаці-
ональні чинники були дуже важливими для вибору віри князем 
Володимиром. Необхідність етноплемінної консолідації, стиран-
ня відмінностей між різними територіально-племінними угру-
пованнями, зняття численних суперечностей між ними – усе це 
вимагало творення єдиної на всю державу церковної структури, 
причому з чітко вираженим національним характером. Недарма 
з часом у давньоруській літературі поняття “руський” і “право-
славний” злилися, означали те саме. 
1 Мавродин В.В. Образование древнерусского государства. – М., 1945. – С.340.
2 Історія української культури. – Т.1,. – К., 2001. – С.770.
3 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура сердневековья и 
Ренессанса. – М., 1990. – С.10.
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Соборний характер православної церкви став прообразом 
для етнонаціональної соборності. Поборницька тема проходить 
далі через усю історію Русі-України, проте витоки її у церковній 
традиції Володимирового хрещення. 

3.Водночас конкретні обставини становлення, утвердження 
руського православ’я означали поступово її європеїзацію, адже 
християнство проникало сюди з античних міст-колоній, від го-
тів, з Візантії, Великої Моравії і Болгарії. Це була альтернатива 
тюрко-арабським культурним впливам, що мали місце у перед 
державний період, вона чітко вписувала Русь у контекст європей-
ської християнської цивілізації, а конкретно – східноєвропейської 
православної субцивілізації. 

4.Православ’я відіграло унікальну роль у становленні давньо-
руської етики та й усієї суспільної думки загалом, давньоруської 
ментальності у цілому. Етична платформа православ’я становила 
собою принципово нову доктрину, рішуче протиставлену доктри-
ні варварського світу. Вона переносила етичну проблему з області 
зовнішніх відносин у сферу людської душі. На перший план ви-
носилися відносини з самим собою, подолання внутрішнього сва-
вілля. Православ’я вчило: страшний не той ворог, що іде на тебе 
з мечем, бо його можна здолати тим самим мечем. Страшніше – 
внутрішнє “я” людини, її устремління і пристрасті.1 Саме це стає 
основною етичною темою усієї давньоруської літератури – причо-
му не тільки дидактичної, а й літописної і навіть найбільш близь-
ких до сучасної белетристики зразків, як-от Слово о полку Ігоревім. 

5.Руське православ’я мало безпрецедентний анти-язичниць-
кий характер, максимально спрямовувалося на викорінення поган-
ства. Язичництво гнітило людську душу, виховувало страх перед 
силами природи. Християнство звільняло від цього страху. Д.Ли-
хачов писав: “Страх перед стихійними силами природи, типо-
вий для язичництва, в основному минув. З’явилося усвідомлення 
того, що природа дружня до людини, що природа служить їй”.2 

6.Образ Спасителя, Спаса – домінуючий у давньоруському 

1 Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. – К., 1988. – С.261.
2 Лихачов Д.С. Єдина мати// Пам’ятники України. – 1985. – №3. – С.7.
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мистецтві. При цьому в іконописі домінував образ Спаса-Пан-
тократора, Христа-Вседержителя. Русь прийняла православ’я, 
будучи ще зовсім молодим суспільством, багато рис якого ще 
просто не устоялися. Руська церква і руська держава мужніли 
пліч-о-пліч, розвивалися паралельно, тому вони природним чи-
ном обмінювалися ідеями, образами, виражальними, засобами. 
Руське православ’я набуло певної політизованості, а державні ін-
ституції – деякої одухотвореності. 

7.Традиційно відзначають, що для католицизму характер-
ний особливий культ Діви Марії, це справедливо. Але і для пра-
вослав’я культ Богородиці не менш показовий і глибинний. Об-
раз Богородиці приніс на Русь новий ідеал жіночності, який далі 
намагалися конкретизувати у численних жіночих персонажах 
руської агіографії. Культ Богородиці як заступниці за людей був 
найбільш зрозумілим для давньоруських неофітів порівняно з ін-
шими більш складними для осягнення догматами християнського 
віровчення, тому від найпершим прокладав дорогу до сердець но-
вонавернених і найміцніше утверджувався серед новонавернених. 

Багато в чому із культом Богородиці перегукувався культ 
Софії – премудрості Божої. Згодом П.Соловйов, П.Флоренський, 
С.Булгаков розглядали культ Софії як найбільш оригінальну 
ідею, що виражає суть руського православ’я.1 Адже у богослов-
ській літературі Богородиця трактувалася як перший храм Софії. 
Вона несла Христа усередині самої себе, була вагітна Христом, 
тому вона – перший храм Софії.2

8.Культ Трійці виявився досить складним, але і принципо-
вим для перших поколінь руських християн хоча і в руському язич-
ництві відомі трійці різних божеств, християнська Трійця є сакраль-
ним феноменом принципово іншої природи, потребує для свого 
сприйняття більш високого рівня ментальності, ніж та, що була ха-
рактерна для язичників. Культ Трійці став висхідною точкою для 
багатьох давньоруських авторів. Серед усього іншого для давньо-
руських книжників Трійця уособлювала нерозривний зв’язок поко-

1 Православие. – М., 1988. – С. 226.
2 Кримський С. Ефект високого неба// Екстракт 150. – Ч.2. – С.62.
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лінь, взаємне перетікання духовного досвіду предків і спадкоємців. 
9.Для руського православ’я від самого початку стали харак-

терні передусім культи святих, так чи інакше пов’язані з Русь-
кою землею. Серед них особливе місце по праву займає Андрій 
Первозваний. На Русі була дуже популярною пізня легенда про 
мандри св.Андрія по Русі, яка потрапила навіть до літописання. 
Проте не менш важливими для розуміння цього культу є раніші 
перекази про апостола, що збереглися у візантійських авторів. Як 
мовиться в Акафісті св. Апостолу Андрею Первозданному: “Не 
тільки для Русі був и провісником спасіння, первозданний апо-
стол Христів, але і всі слов’янські племена, як квочка пташенят 
своїх під крилами збирає, привів ти до Христа; бо ти від Херсоне-
са дивлячись в морок північної країни, за багато віків своєю про-
повіддю приготував сущих там людей, щоб вони навчилися Бо-
жого Слова від премудрих учителів Кирила і Мефодія”. У житії 
св.Андрія ключовим є епізод, пов’язаний з гегемоном Фракії Єге-
атом. Взаємини між духовною і світською владами тут розкрива-
ються в усій їх повноті, складності і драматизмі.1 Для Київської 
Русі це було особливо актуально, подібний драматизм згодом 
сповнював собою взаємини митрополитів, єпископів, ігуменів із 
князями та їхніми боярами. 

Не менш популярним на Русі був культ св.Климента. У сти-
хирі празника св.Климента стверджується: “Галузкою життєдай-
ною будучи, отче ієрарху, прекрасні грона породив єси духом 
догматів, що завжди виточують спасительне вино божественного 
пізнання і звеселяють благочестиві серця всіх, що істинно тебе 
почитають”. Перебування і успіння святого у Криму, віднайдення 
там його мощів, шанування цих мощів на Русі, висвячення ними 
руських митрополитів – усе це було принципово для давньорусь-
кої людини, робило її причаєною до самих витоків християнства. 

Ще популярнішими на Русі були першовчителі слов’ян 
св.Кирил і Мефодій, завдяки яким сакральною мовою на Русі ста-
ла мова церковнослов’янська, що на той час була максимально 
близькою до давньоруської, сприймалася тут як сама собою зро-

1 Сапожникова Г., Андрусів Ю. Святі землі Української. – Львів, 2018. – С.13-16.
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зуміла, як близька і рідна. Завдяки цьому Євангельська проповідь 
змогла на Русі безпосередньо охопити значно ширші маси, ніж 
на Заході. Водночас культ рівноапостольних братів стверджував 
братство слов’янських народів, близькість їхніх держав, що ствер-
джувалося давніми міцними різнобічними зв’язками, але тепер 
отримувало і духовне обґрунтування. 

10.Своїми святими на Русі ставали переважно князі і мона-
хи. Корені канонізації Бориса і Гліба лежали водночас як у духов-
ній, так і в світській, політичній сфері. Як довів О.Хорошев, цей 
культ полягав у засудженні князівських чвар, прагненні закріпи-
ти державну єдність Русі на грунті чіткого дотримання усталених 
взаємовідносин між князями. Культом Бориса і Гліба, що не під-
няли руки на старшого брата Святополка навіть заради захисту 
власного життя, освячувалася ідея родового старшинства у кня-
жій ієрархії. Роль св. Бориса і Гліба для цілої династії Рюрикови-
чів була дуже принциповою. Завдяки ним уся династія набувала 
ознак сакральності. Після цього постало питання про каноніза-
ція як рівноапостольних князів Володимира і Ольги. Інша версія 
святого праведного життя пов’язувалася з видатними монахами, 
це преподобні Антоній Печерський, Григорій-чудотворець, Ага-
піт-лікар, Сліпій-іконописець, подвижник Нестор, святитель Іла-
ріон. Були і святі, що поєднували княжі і монаші риси – преподо-
бна Єфросинія, ігуменя Полоцька, чи Миколай Святоша. 

11.Структура православної церкви на Русі мала від самого 
початку свою специфіку порівняно зі структурою церкви візан-
тійської. А.Поппе, Г.Подскальский відзначали, що приїжджі 
митрополити-греки далеко тне завжди були в змозі керувати 
складним процесом християнізації величезної за площею краї-
ни. У результаті провідна роль в цьому процесі перейшла до рук 
відносно численного, місцевого за походженням чернецтва, що 
перебувало швидше під впливом афонських і студитських ліде-
рів, аніж патріархії. До чернечих авторитетів прислуховувалася і 
переважна більшість приходського духовенства. 

Особливу роль в утвердженні руського православ’я відігра-
ли монастирі і чернецтво. Вона були головною опорою церкви на 
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Русі. На Русі інституції монашества і аскези були спрямовані пе-
редусім проти внутрішніх імпульсів, продиктованих природою 
людського організму, спрямовувалися на піднесення людини від 
біологічного до соціального. Саме обителі відіграли вирішальну 
роль в утвердженні нового розуміння сутності людського буття. 
Давньоруські стовпники, затворники, схимники, демонструючи 
торжество духу над тілом, відповідним чином орієнтували свідо-
мість широкої публіки. 

Монастир зберіг багато від архаїчної общини, тому у житіях 
монахів, у патериках чимало прадавніх архаїчних мотивів і сю-
жетів – частково пов’язаних з особливостями оповідної манери, а 
частково взятих з самого життя цих особливих колективів. 

У монастирських стінах концентрувалися основні кадри ін-
телектуалів того часу, письменників, публіцистів, художників, 
архітекторів. Студитський статут, запроваджений на Русі з другої 
половини ХІ ст., зобов’язував обителі влаштовувати у себе бібліо-
теки, скрипторії, школи, іконописні майстерні, госпіталі та інші 
подібні заклади. 

12. Особливу роль у давньоруському православ’ї відігравали 
також обрядові практики. У ХІ-ХІІ ст. з приводу молитви, посту та 
інших ритуальних самообмежень в житті людини велася активна 
дискусія.1 Одні (Кирило Турівський) надавали їм самодостатньо-
го значення, стверджуючи їх як необхідну передумову спасіння 
душі і самоціль поведінки благочестивого християнина. Великою 
мірою ця традиція іде від Ізборника 1073 р. Інші (Володимир Мо-
номах) вважали їх переважно способом духовного самовдоскона-
лення, виховання у людини внутрішньої дисципліни. Основною 
же умовою спасіння проголошувалося послідовне дотримання 
етичної доктрини християнства, вираженої у Каноні. 

13.Руське православ’я було великою мірою урбаністичним – 
ширилося передусім у містах, а відтак з них охоплювало і сільську 
територію. Церква великою мірою організовувала увесь внутріш-
ній простір міста, одухотворювала його. З міських православних 
центрів шириться уявлення про Русь як образ „обітованої землі“ 

1 Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. – К., 1988. – С.262.
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Царства Небесного, „Єрусалима нового“, розвиток і втілення цьо-
го уявлення засобами архітектури і містобудування – найзагад-
ковіша особливість давньоруської суспільної свідомості.1 Якщо 11 
травня 330 р. Костянтин Великий присвятив свою нову столицю 
(Візантій –Константинополь – Царгород) Богородиці, то на цей 
же день Володимир Святий призначив освячення Десятинної 
церкви. Його син збудував Софію Київську во образ Константи-
нопольської, спорудив нову кріпосну стіну, де головні ворота наз-
вано Золотими – як і у Царгороді. В свою чергу, Золоті ворота 
Царгорода створені во образ Єрусалимських, через які Ісус Хри-
стос здійснив своє входження до Єрусалима. Під час арабського 
завоювання Палестини останні були завалені і лишаються в та-
кому стані понині. Вони знаходяться навпроти Єлеонської гори 
і вели до головної святині давнього Єрусалима – Вітхозавітному 
Храму Юдейському. Іларіон називає «Константин град» Новим 
Єрусалимом, з якого князь Володимир з бабцею своєю принесли 
Чесний Хрест подібно до того, як Костянтин Великий з матір»ю 
своєю Єленою принесли Хрест з Єрусалима. Ярослава ж Мудро-
го Іларіон іменує Соломоном. Пояснюється це тим, що Ярослав 
зробив в Києві те ж, що Соломон в Єрусалимі – збудував міські 
стіни з чотирма брамами, а в центрі їх поставив величний храм. 
Золоті ворота ніби запрошували Ісуса Христа увійти до Києва, 
як Він колись входив до Єрусалима. На них було поставлено цер-
кву Благовіщення Пресвятої Богородиці. Як відомо, з цієї події 
починаються Євангелія, це «вхід» Сина Божого у світ людський. 
Золоті ворота вели прямо до головного храму Києва – Софії. Не 
дивно, що «кожний чи майже кожний князь, що бажав оволодіти 
Києвом» у ХІІ ст. спрямовував свої зусилля в район Золотих во-
ріт. Навіть половці і поляки «вважали почесним для себе досягти 
перемоги над київськими князями саме в районі Золотих воріт». 
Поклонна гора була в Єрусалимі, потім у Києві, а відтак в усіх 
великих руських містах. В Києві лобне місце знаходилося на пло-
щі коло Софії. Через це Софія була для народних зборів на цій 
площі ніби олтарем. В ХІ ст. на цю площу виходило 5 апсид Со-

1 Лебедев Л. По образу и подобию// Человек и природа. – 1990. – N4. – С.15.
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фії – символі- ка Христа і Чотириєвангелія, а покрівлю вінчали 13 
куполів, во образ Христа і 12 Апостолів. Десятинну церкву Успін-
ня Богородиці вінчало 25 глав. Це могло узгоджуватися з числом 
кондаків й ікосів єдиного тоді Акафіста – «Похвали Богородиці» 
або ж з Престолом Вседержителя і 24 сопрестолам «старців» біля 
нього, про що мовиться на початку 4-го розділу Одкровення Іоан-
на Богослова. Восьмичленні композиції символізували Престол 
Вседержителя і сім світильників перед ним. 

Всі руські міста в процесі свого розвитку прагнуть до кру-
гу, а круг – символ вічності, зокрема вічного Царства Небесного. 
Організуючим началом руських міст були храми й монастирі. У 
тих містах, де в центра собор на честь Спасителя чи Богоматері, 
містобудівна структура визначається фігурою хреста, а там, де со-
бор присвячено Трійці – трикутником. Храми розташовувалися 
за певною системою. В містах, чиї правителі претендували на ти-
тул великого князя зустрічаються образи ідеального Нового Єру-
салима або Києва (третього Єрусалима).1 

Місто закладається на березі річки чи озера. Поближче до-
води ставиться храм, аби легше здійснювати обряд Водохрещі. 
Це місце на березі навпроти храму отримує назву «Йордан», 
«Йордань». Місто природно розвивається уздовж берега, а потім, 
якщо виникає потреба, то й углиб берега. Тоді вісь Йордан-Со-
бор-околиця стає перпендикуляром до осі берега, утворюється 
фігура хреста. Цю природну хрещатість міста закріпляють будів-
ництвом монастирів на чотирьох кінцях хреста. Якщо централь-
них храм присвячено Спасителю, то обабіч будують храми Бо-
гоматері й Іоана Предтечі (чи принаймні, храми з приділами на 
Їхню честь), аби вийшла композиція Деісуса. 

Кругова композиція міста і хрест (квадрат), утворений його 
храмами точно відповідають структурі олтаря православного хра-
му. Священим центром олтаря є престол, що в давнину звався 
жертвеником або трапезою. Прямо на схід від нього у напівкружжі 
апсиди – «горнє місце» (в давнину – «горній престол»). Прямо на 

1 Кудрявцев М. Пространственная композиция центра Москвы ХVІІ в.// Архитектурное 
наследство. – Т. 25. – М., 1976.
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захід – напівкруг амвону. На північ же щеза Апостольським пра-
вилами слід було споруджувати окреме приміщення для «Пред-
ложенія»(приготування хліба і вина для подальшого таїнства 
Євхаристії). З півдня – подібне приміщення для ризниці або «ди-
яконника». Обидва бічні приміщення з’єднувалися дверима з ол-
тарем. В руських храмах ще в давнину ці два приміщення перетво-
рилися на бічні приділя – олтарі з престолами. Три олтарі в основі 
своїй квадратні, але округлі апсида і амвон намічають уявне коло. 

14.Давньоруська людина була максимально емоційною по-
рівняно з сучасною, тому усе сприймала через яскраві образи. Че-
рез це естетичний момент для утвердження руського православ’я 
був одним з ключових. Давньоруський неофіт як ніхто прагнув 
конкретизувати абстрактні схеми, перевести їх у ранг ранг умоз-
римого образу. Звідси провідна роль різноманітних алегорій, 
уподібнень, порівнянь у давньоруській учитель ній літературі. 

15.Давньоруська людина – візуал, сприймала світ передусім 
через зорові (а не слухові чи абстрактні концепти). Тому роль 
іконопису у давньоруському православ’ї унікальна. Алімпій. На-
вчався живопису в грецьких майстрів, які оздоблювали Велику 
Успенську церкву Печерського монастиря. В патерику про нього 
сказано: “Добре извыкъ хытрости иконнеи, иконы писати хытръ 
бе зело”. При цьому трудився він не заради користі: третину за-
робленого витрачав на матеріали і фарби, третину роздавав як 
милостиню, і лише третину на себе. Ще за життя його ікони ви-
знано цілющими, казали, що він пише їх у дві руки з янголом. 
Переказували, що осліплий чернігівський князь Роман Михай-
лович прозрів біля його ікони Богоматері Свенської-Печерської.1

Православні храми настільки тісно вписані у ландшафт 
і природне освітлення, що вони дуже по-різному виглядають 
уранці, вдень, увечері, взимку і влітку. С.Кримський розглядав 
храм як гавань у степовому океані, альтернативу степовому хаосу2 
на зовнішній вигляд руських храмів вплинула власна архітектур-

1 Дочимнець М. Збирання попелинок. – Мукачево, 2019. – С.45.
2 Кримський С. Ефект високого неба// Екстракт 150. – Ч.2. – С.48, 52.
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на естетика, виплекана століттями дерев’яного будівництва.1 
Давньоруська людина мислила кольорами, про що свідчать 

численні фольклорні і літературні твори. Проте найбільше це 
мислення проявилося через іконопис. 

16.Християнство – релігія Книги. Цей момент знайшов осо-
бливе втілення на Русі. “Книги суть ріки, що напоюють Всесвіт,” – 
мовиться у Повісті временних літ.2 Завдяки книгам зникали часо-
ві і просторові межі, Русь широко засвоювала спадщину античної 
ойкумени. Поширення писемності на Русі стало більш ґрунтов-
ним, ніж у багатьох інших європейських країнах.3 Біблія стала не-
вичерпним духовним джерелом та органічним ідейно-тематич-
ним компонентом мистецького саморозвитку Русі. Біблія дала 
давньоруським авторам величні зразки міфів, легенд, епічних 
сказань, релігійно-ритуальних та юридичних трактатів, історич-
них хронік, різних ліричних жанрів, агіографічних текстів, притч, 
послань, повчань, пророчих і апокаліптичних творів. Зі Свято-
го Письма руські автори отримували нові знання і мотивації до 
власної творчості4 Афористичність давньоруської літератури має 
своїм джерелом євангельську афористичність. Православний 
книжник намагався видобути максимум смислів з кожного сло-
ва, примусити його випромінювати усі свої семантичні багатства. 

18.Зовнішній бік дуже важливий. У православ’ї відбувся син-
тез форми і змісту. Вписаність православних храмів в оточуючий 
ландшафт завжди була ключовою для давньоруських зодчих і їх-
ніх замовників, оскільки галоманія зовнішня перетікає у гармо-
нію внутрішню. Філігранна сумірність, структурованість творів 
червоно-релігійного мистецтва визначальна для Русі. Православ’я 
виступало інструментом гармонізації внутрішнього світу своїх 
вірних (малого космосу), а відтак і більшого космосу, що оточу-
вав їх – передусім у сфері суспільних відносин. В цьому контексті 
одразу згадуються гострі інвективи тих чи інших духовних осіб, 
щодо неправедних вчинків князів, їхньої здирницької політики, 
1 Історія української культури. – Т.1. – К., 2001. – С.885.
2 Полное собрание русских летописей. – Т.2. – М., 1962. – С.140.
3 Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. – К., 1988. – С.267.
4 Історія української літератури. – Т.1. – К., 2014. – С.117, 130.
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гострі конфлікти окремих ієрархів зі світською владою, спрямо-
вані у кінцевому підсумку на гармонізацію соціальних взаємин. 

Отже, давньоруське православ’я домонгольської доби було 
унікальним духовним феноменом. З одного боку, воно плоть від 
плоті давньоруської дійсності, породжене із самих її глибин, з ін-
шого – воно всебічно впливало на навколишню дійсність, пере-
творювало її відповідно до своїх норм та ідеалів.

РЕЗЮМЕ
Вибір князем Володимиром східного християнства, можли-

во, відобразив його тісні особисті зв’язки з Константинополем, 
який домінував над Чорним морем і, отже, контролював найваж-
ливіший торговий шлях Києва – Дніпровський. Прихильність до 
Східної Церкви мала далекі політичні, культурні та релігійні на-
слідки. У церкві була літургія, написана кирилицею, та перекла-
ди з грецької мови, зроблені для слов’янських народів. Ця літера-
тура сприяла наверненню до християнства східних слов’ян і ввела 
їх до грецької філософії, науки та історіографії без необхідності 
вивчення грецької мови. Натомість освічені люди середньовічної 
Західної та Центральної Європи вивчали латинську мову. Насо-
лоджуючись незалежністю від римської влади та будучи вільни-
ми від необхідності вивчення латинської мови, східні слов’яни 
розвивали власну літературу та образотворче мистецтво, цілком 
відмінні від літератури інших східно-православних країн. Після 
Великої розколу 1054 р. Руська церква деякий час підтримувала 
спілкування з Римом та Константинополем, але разом із більші-
стю східних церков вона врешті-решт обрала слідувати за схід-
ними православними. Незважаючи на це, на відміну від інших 
частин грецького світу, Київська Русь не мала сильної ворожнечі 
до західного світу. Християнізація Русі міцно поєднала її з Візан-
тійською імперією. Грецька культура освіти і писемності була 
прийнята в Києві та інших центрах Русі. Церкви почали буду-
вати за візантійським зразком. Під час правління сина Володи-
мира Ярослава I митрополит Іларіон був автором першого відо-
мого твору східнослов’янської літератури, докладної проповіді, в 
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якій він вигідно порівнював Русь з іншими землями, відомими як 
Слово про закон і благодать. Остромирове Євангеліє, переписа-
не в Новгороді за той самий період, було першою східнослов’ян-
ською книгою, що повністю збереглися. Але твір світської літе-
ратури, Слово про Ігорів похід, вказує на те, що певна частина 
язичницького світогляду залишалася і у християнській Київській 
Русі.

Ключові слова: Київська Русь, східне християнство, право-
слав’я, церква. 

SUMMARY
FORMATION AND DEVELOPMENT OF ORTHODOX 

CHURCH TRADITIONS IN KIEVAN RUS
Vladimir‘s choice of Eastern Christianity may also have reflected 

his close personal ties with Constantinople, which dominated the 
Black Sea and hence trade on Kiev‘s most vital commercial route, 
the Dnieper River. Adherence to the Eastern Church had long-
range political, cultural, and religious consequences. The church 
had a liturgy written in Cyrillic and a corpus of translations from 
Greek that had been produced for the Slavic peoples. This literature 
facilitated the conversion to Christianity of the Eastern Slavs and 
introduced them to rudimentary Greek philosophy, science, 
andhistoriography without the necessity of learning Greek. In 
contrast, educated people in medieval Western and Central Europe 
learnedLatin. Enjoying independence from the Roman authority and 
free from tenets of Latin learning, the East Slavs developed their own 
literature and fine arts, quite distinct from those of other Eastern 
Orthodox countries. Following the Great Schism of 1054, the Rus‘ 
church maintained communion with both Rome and Constantinople 
for some time, but along with most of the Eastern churches it 
eventually split to follow the Eastern Orthodox. That being said, 
unlike other parts of the Greek world, Kievan Rus‘ did not have a 
strong hostility to the Western world. The Christianization of Rus 
firmly allied it with the Byzantine Empire. The Greek learning and 
book culture was adopted in Kiev and other centres of the country. 
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Churches started to be built on the Byzantine model. During the reign 
of Vladimir‘s son Yaroslav I, Metropolitan Ilarion authored the first 
known work of East Slavic literature, an elaborate oration in which 
he favourably compared Rus to other lands known as the „Sermon 
on Law and Grace“. The Ostromir Gospels, produced in Novgorod 
during the same period, was the first dated East Slavic book fully 
preserved. But work of lay literature, The Tale of Igor‘s Campaign, 
indicates that a degree of pagan worldview remained under Christian 
Kievan Rus‘.

Keywords: Kievan Rus, Eastern Christianity, Orthodox, Church.



Н
А

У
К

О
В

І 
ЗА

П
И

С
К

И
 Б

ІН
Д

Ц
 №

6,
 2

01
9

564

УДК 94[323.1(=161.1)+271.222](438)

ŚW. MĘCZENNIK GRZEGORZ PERADZE 
I JEGO KONTAKTY Z ATOSEM

Fiedoruk Piotr,
Ks. dr, doktor teologii, Parafia Prawosławna św. wielkomęczennika 

Pantelejmona w Białymstoku, Białystok, Polska.

Kiedy Cerkiew prawosławna potrzebowała przykładu 
świętości, pracy, godnego życia oraz męczeńskiej śmierci Bóg nigdy 
nie pozostawiał swojej „oblubienicy” bez opieki. Posyłał świętych, 
którzy są chlubą prawosławnych chrześcijan. Do grona tych osób 
należy również święty archimandryta Grzegorza Peradze. Swym 
pracowitym życiem i męczeńską śmiercią połączył dwa odległe kraje, 
Polskę i Gruzję. Jego ziemską ojczyzną była Gruzja, w której urodził 
się w 1899 roku, zginął w Oświęcimiu w grudniu 1942. Lata między 
tymi datami wypełniała praca naukowa, której efektem było ponad 
siedemdziesiąt publikacji i służba kapłańska w środowisku emigracji 
gruzińskiej, najpierw w Paryżu, a potem w Warszawie. W Warszawie 
również od 1933 był profesorem patrologii na Studium Teologii 
Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. Aresztowany przez 
gestapo na podstawie fałszywego donosu, po półrocznym śledztwie 
na Pawiaku wywieziony został do Auschwitz, gdzie po osiemnastu 
dniach przyjął wieniec męczeńskiej śmierci. 19 września 1995 roku 
w Mcchecie w katedrze Sveticchoweli na soborze lokalnym Kościoła 
Gruzji, katolikos–patriarcha Gruzji Eliasz II odczytał akt kanonizacji 
Grzegorza Peradze. Dniem poświęconym pamięci  świętego 
męczennika ustanowiono 6 grudnia.

Życie św. Grzegorza Peradze w Europie Zachodniej.
19 września 1899 roku przyszedł na świat Grzegorz Peradze, 

przyszły uczony i święty. Jego ojciec, Romanos Peradze, był 
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proboszczem parafii prawosławnej we wsi Bakurciche koło Tbilisi. 
I chociaż umarł  w 1905 roku, osierocając Grzegorza już w wieku 6 
lat to już od tych najmłodszych lat kształtował postawę i mentalność 
swojego małego synka, który w przyszłości miał stać się pasterzem 
dusz i zarazem  wielkim uczonym. Po śmierci Romanosa Peradze ciężar 
wychowania trzech synów spoczął na matce Grzegorza, Marii z  domu 
Samadalaswilli oraz na stryju, który był proboszczem parafii w Kwarelii.

Idąc w ślady swoich przodków, Grzegorz Peradze rozpoczął 
naukę w szkole duchownej w Tbilisi, którą ukończył w 1913 roku, 
a następnie Seminarium Duchowne w tymże mieście. Już w czasie 
nauki w seminarium, które ukończył w roku 1918 wykazywał się 
nieprzeciętnymi zdolnościami, które rokowały wielkie nadzieje. Z 
opinią najlepszego absolwenta w seminarium miał prawo wstępu 
do wszystkich Akademii duchowych w Rosji. Wybuch rewolucji w 
Rosji oraz utworzenie niepodległej Republiki Gruzji pokrzyżowały 
wszystkie życiowe plany młodego kandydata. Dlatego też Grzegorz 
Peradze zmuszony jest rozpocząć studia na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu w Tbilisi, gdzie studiował literaturę i historię. W 
czasie studiów pracował przez pewien czas jako nauczyciel we wsi 
Zemo-Chajdaki. Rozwijając swoje talenty na uniwersytecie nawiązał 
znajomość z księdzem protojerejem Korneli Samsonisdze Kekelidze. 
Być może właśnie ta znajomość wywarła wpływ na późniejsze 
zainteresowania ks. Peradze, skierowane właśnie ku początkom 
chrześcijaństwa w Gruzji, ku gruzińskiej literaturze i liturgii. Studia 
na Uniwersytecie w Tbilisi przerwało powołanie do służby wojskowej 
w Gori, Bordżomi i Achałciche w latach 1919 - 1921. Po spełnieniu 
obowiązku wobec ojczyzny na życie zarabia ponownie jako nauczyciel 
we wsi Manavi, oraz pracą w winnicy, po czym powraca na Uniwersytet.

We wrześniu 1921 roku odbył się III sobór w Gelati, na którym 
Grzegorz był delegatem duchowieństwa z rejonu Gare-Kaheti. Za 
sprawą wspomnianego wyżej ks. Korneli Samsonisde Kekelidze 
jedna z soborowych decyzji dotyczyła Grzegorza Peradze. Z 
błogosławieństwem władz zwierzchnich, patriarchy Ambrożego 
i metropolity Nazariosa, młody naukowiec został delegowany na 
studia do Niemiec. Peradze po otrzymaniu stypendium „Dr. Lepsius 
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Deutshe Orient-Mission” wyjeżdża pod koniec listopada 1921 roku. 
Jak się później okazało nigdy więcej nie miał możliwości powrotu do 
swojej ukochanej ojczyzny. Podstawą jego studiów stała się teologia 
biblijna i historyczna, a dodatkowo języki wschodnie: starohebrajski, 
syryjski i ormiański. Wszystkie te kierunki miały stać się środkiem 
prowadzącym do sedna jego badań naukowych, czyli do badań nad 
Kościołem gruzińskim i historią literatury chrześcijańskiej. W maju 
1922 roku zapisał się  na wydział teologiczny Uniwersytetu w Berlinie 
i zdał egzamin z języka niemieckiego, gruzińskiego oraz hebrajskiego. 
12 maja został przyjęty w poczet studentów Uniwersytetu i pod okiem 
najwybitniejszych profesorów, studiował teologię i „orientalia”, czyli 
język hebrajski syryjski, arabski, koptyjski, ormiański i grecki. W 
tym tez okresie przyswoił język łaciński, angielski i francuski. Poza 
tym znał język rosyjski, starosłowiański i gruziński, a po roku 1933 
panował również język polski. Posługiwanie się tak imponującą 
ilością języków dawała mu praktycznie dostęp do całej światowej 
literatury w dotyczącej pierwotnego chrześcijaństwa na Bliskim 
Wschodzie. Studia na Uniwersytecie Berlińskim uwieńczone zostały 
uzyskaniem tytułu kandydata teologii.

Praca naukowa jaką prowadził Grzegorz Peradze kierowała 
go ku życiu monastycznemu. Początkowo tematem jego pracy 
licencjackiej miła być działalność mnicha gruzińskiego z Góry 
Atos, Jerzego Hagioryty (1000-1065). W celu zdobycia materiałów 
potrzebnych mu do pracy, z pomocą lektora języka gruzińskiego z 
Uniwersytetu Berlińskiego, doktora Meckeleina, pod koniec 1924 
roku w czasie ferii Bożego Narodzenia wyjeżdża do profesora 
Heinricha Goussena do Bonn. Profesor Goussen przyjął Peradze 
bardzo przyjaźnie, udostępniając mu swoją bogatą bibliotekę jak 
również swoją ogromną wiedzę. Po powrocie do Poczdamu – gdzie 
mieszkał w czasie studiów w Berlinie - opisał wyniki swoich badań. 
Za namową przyjaciela, doktora Johannesa Lepsiusa, swoją dalszą 
naukę postanawia kontynuować na Uniwersytecie w Bonn. 

29 kwietnia 1925 roku Grzegorz Peradze przeniósł się do Bonn, 
miasteczka, które przypominało mu jego ukochaną ojczyznę, gdzie 
studiował historię religii i doskonalił znajomość języków wschodnich. 



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

567

Grzegorz Peradze przetłumaczył na język niemiecki życiorys 
Jerzego Hagioryty oraz opatrzył ten życiorys krytycznym wstępem 
i przypisami. Praca ta nosiła tytuł „Działalność Jerzego Hagioryty”. 
Dalsza praca naukowa Grzegorza Peradze idzie w tym samym 
kierunku. Pogłębiając badania nad Kościołem gruzińskim powstaje 
drugie dzieło o tytule „Historia monastycyzmu gruzińskiego od 
początku do 1065 roku. Przyczynek do historii monastycyzmu 
wschodniego”. W pracy tej Grzegorz Peradze uzmysławia znaczenie 
monastycyzmu w Kościołach wschodnich, także w Gruzji. Jak mówi 
sam autor „ Monastycyzm nigdzie nie odegrał tak znaczącej roli, jak 
w krajach Wschodu, jak właśnie w Gruzji. Historia monastycyzmu 
jest zarazem historią misji, ponieważ mnisi – z własnej woli lub też 
nie – byli propagatorami Ewangelii. Historia monastycyzmu jest 
jednocześnie historią kultury, literatury i Kościoła. Paradoksem jest, że 
ludzie, którzy pragnęli w samotności uciec od świata i ludzi wpłynęli 
na rozwój Kościoła oraz stali się wielkimi postaciami historycznymi.” 1 

Po zakończeniu czteroletnich studiów w Niemczech i zdobyciu 
tytułu doktorskiego Grzegorz Peradze postanawia powrócić do 
Gruzji „ i rozpocząć pracę, czy to w Kościele, czy to na uniwersytecie. 
W tym celu złożyłem wniosek w sowieckiej ambasadzie. Ponieważ 
odpowiedź nie nadchodziła, za pozwoleniem ówczesnego dyrektora 
Niemieckiej Misji Wschodniej wyjechałem w podróż naukową 
do Belgii”2. W ten sposób rozpoczął się kolejny rozdział w życiu 
Grzegorza Peradze. Palony uczuciem nostalgii musiał nauczyć się 
pracować w warunkach emigracji. 

Postanowił doskonalić znajomość języków wschodnich i literaturę 
patrystyczną. Od marca 1926 roku do kwietnia 1927  studiował u Bolland-
rystów w Brukseli pod kierunkiem „najwybitniejszego przedstawiciela 
nauk dotyczących Gruzji w Europie, bollandysty Paula Peetersa”3. 

Rok 1927 przyniósł poważne zmiany w życiu dr Grzegorza 
Peradze. Zostaje mianowany (Privatdozentem) nieetatowym wykła-
dowcą filologii ormianogruzińskiej Uniwersytetu w Bonn oraz przejął 

1 G. Peradze, O moich studiach w Niemczech, WPAKP 1996,  nr 4, s. 5.
2 Św. Grzegorz (Peradze), W służbie kultury gruzińskiej, PP 1996,  nr 9,  s. 9.
3 Tamże.
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te obowiązki, które do śmierci pełnił jego nauczyciel, prof. Heinrich 
Goussen (zmarł 18 kwietnia 1927 roku w Bonn).”1 Z nowej posady 
dr Grzegorz Peradze był bardzo zadowolony. Jak sam powiedział 
„Podjęcie pracy po moim ukochanym nauczycielu i jak najlepsze 
kontynuowanie jego planów naukowych i zadań było dla mnie 
zaszczytem”2. Ponad to mógł „bez przeszkód oddawać się swoim 
zadaniom”3 i uznał, „iż człowiek duchowo i poprzez naukę związany 
ze swoją ojczyzną może dla upowszechnienia jej kultury zdziałać 
więcej pracując poza krajem”4.

Również od 1927 roku dr Peradze staje się coraz bardziej 
popularny w kręgach naukowych. Jego wartościowe artykuły 
budowały mu coraz większy naukowy autorytet. Był uznawany za 
jednego z najwybitniejszych znawców problematyki wczesnego 
chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie. Julius Assafalg w arty-
ku le poświęconym studiom georgistycznym w Niemczech 
tak scharakteryzował działalność dr Peradze w Bonn: „Studia 
georgistyczne nabrały nowego rozmachu z chwilą gdy Gruzin 
G. Peradze doktoryzował się w Bonn na podstawie rozprawy 
dotyczącej początków monastycyzmu gruzińskiego i gdy rozpoczął 
pracę jako wykładowca języka gruzińskiego na Uniwersytecie oraz 
publikowanie swoich prac, przede wszystkim w redagowanym 
przez A. Baumstraka czasopiśmie Oriens Christianus. [...] Dzisiaj po 
śmierci Goussena, Peradze, Baumstarka i Deetersa oraz po przejściu 
J. Molitora i K. Schmidta do innych szkół wyższych, język gruziński 
w zasadzie nie jest wykładany na Uniwersytecie w Bonn”5. W dniach 
od 3 do 21 sierpnia 1927 roku dr Grzegorz Peradze wziął udział 
w Światowej Konferencji Komisji „Wiara i Ustrój” w Lozannie. 
Członkiem tej organizacji pozostał do końca życia. W dniach od 3 do 
21 sierpnia 1927 roku dr Grzegorz Peradze wziął udział w Światowej 
Konferencji Komisji „Wiara i Ustrój” w Lozannie. Członkiem tej 
organizacji pozostał do końca życia.

1 Tamże.
2  Św. Grzegorz (Peradze),  W służbie kultury gruzińskiej,  PP 1996, nr 9,  s. 10.
3 Tamże.
4 Tamże.
5 H. Paprocki,  Ks. archimandryta Dr Grzegorz Peradze,  WPAKP 1986,  nr 3-4,  s. 10.
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W efekcie prowadzenia w Bonn badań liturgicznych i bliskiej 
współpracy z prof. A. Baumstarkiem powstały wspaniałe prace. 
Szczególnie bliskie związki naukowe łączyły Peradze z badaczem 
Nowego Testamentu na wydziale teologii katolickiej, profesorem 
Heinrichem Bogelsem. Pod jego wpływem i własnych zainteresowań 
do Ewangelii, krytyki tekstów ewangelicznych oraz badań nad 
życiem Chrystusa Peradze miał poważny wkład do badań w 
zagadnieniach „Diatessaronu”. Na habilitację z dziedziny Wschodu 
chrześcijańskiego wybrał problematykę tekstu gruzińskiego 
Ewangelii Marka. „W lipcu 1927 roku władze Uniwersytetu w Bonn 
mianowały Peradze docentem prywatnym”1. Już wcześniej dzięki 
kontaktom z profesorem Goussenem otrzymał rzadkie egzemplarze 
tekstów Marka z 913 i 995 roku. Po opublikowaniu tekstu Ewangelii 
Marka w Codex Vaticanus rozpoczął ciężką i żmudną pracę nad 
kolekcjonowaniem tekstu gruzińskiego. Z wyniku własnych badań 
zdał relację na Szóstej Niemieckiej Konferencji Orientalistycznej w 
Wiedniu w 1930 roku. Opublikowanie tego opracowania doprowadziło 
do nawiązania znajomości z czołowym przedstawicielem studiów 
gruzińskich i orientalistycznych oraz filologii porównawczej, 
profesorem Niko Marrem, który zaproponował Peradze wyjazd do 
Leningradu w roli jego asystenta. Jednak dr Grzegorz miał głowę 
wypełnioną innymi pomysłami. Mianowicie postanowił wyjechać do 
Paryża, aby  rozpocząć działalność duszpasterską wśród tamtejszej 
emigracji gruzińskiej. Związki z paryskimi Gruzinami zaczęły się już 
w roku 1929. Na początku tego roku powołano w Paryżu komitet, 
którego zadaniem było utworzenie parafii. Osobą odpowiedzialną za 
zorganizowanie parafii ustanowiono dr Grzegorza Peradze. Podczas 
ferii Wielkanocnych wyjeżdża do Paryża, aby zapoznać się z sytuacją i 
członkami komitetu, po czym powraca do Bonn. Jako człowiek świecki 
stanął na wysokości powierzonego mu zadania doprowadzając do 
założenia w Paryżu parafii gruzińskiej pod wezwaniem świętej Nino, 
do dzisiaj jedynej poza granicami Gruzji. Zebranie założycielskie 
parafii odbyło się 21 lipca 1929 roku i 28 sierpnia tegoż roku parafia 

1 M. Lenczewski; Archimandryta Prof. G. Peradze, [w tegoż:] Studium Teologii Prawosławnej 
na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 1992,  s. 53.
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została zarejestrowana w „Journal Officiel de la Republique Francaise”. 
Pomimo tego, parafia wegetowała właściwie do 1931 roku, z powodu 
braku stałego duszpasterza. Nabożeństwa celebrowane były rzadko 
i nieregularnie. Podczas Bożego Narodzenia 1930 roku, gdy Peradze 
przechodził ciężką chorobę walcząc ze śmiercią przybył wysłannik 
parafii paryskiej z propozycją objęcia obowiązków proboszcza parafii 
św. Nino w Paryżu. Od tej pory Dr Grzegorz Peradze myślał już tylko 
o jednym. Pragnął jak najszybciej jechać do Paryża i przyjąć święcenia 
kapłańskie. Chociaż wiele osób na czele z matką odradzało mu 
podjęcie tej decyzji, pomimo tego iż przedstawiono mu możliwości 
powrotu i perspektywy pracy w Gruzji to jednak decyzja Peradze 
brzmiała jednogłośnie: „Nikt i nic na świecie nie było w stanie 
powstrzymać mnie od realizacji moich planów.”1  

W dniu 18 kwietnia 1931 roku dr Grzegorz Peradze złożył 
śluby zakonne w greckiej katedrze w Londynie, a następnego dnia 
został wyświęcony na diakona. 4 grudnia 1931 roku ks. Grzegorz 
Perzdze zawiadomił władze Uniwersytetu w Bonn, że w semestrze 
letnim 1932 roku nie będzie mógł prowadzić zajęć, gdyż wyjeżdża 
do Oxsfordu w charakterze wykładowcy Uniwersytetu. 1 kwietnia 
1932 roku „z bólem i żalem” opuszcza Bonn i przenosi się do 
Paryża. 27 kwietnia 1932 roku władze Uniwersytetu w Bonn zostały 
poinformowane o rezygnacji dr Peradze z zajęć na powyższej uczelni. 
„Należy przypuszczać, że bezpośrednim powodem rezygnacji z 
zajęć na Uniwersytecie w Bonn była troska o los gruzińskiej parafii w 
Paryżu. Pobyt w Oxfordzie trwał bowiem krótko i w maju 1932 roku 
ks. Peradze wygłosi na tamtejszym Uniwersytecie cztery wykłady, 
z których dwa, wygłoszone 6 i 14 maja, zostały opublikowane 
drukiem”2. Z Oxfordu ks. Peradze wraca do Paryża, gdzie przyjmuje 
święcenia kapłańskie. „Miało to miejsce w greckiej katedrze w 
Paryżu 25 maja 1932 roku”3.Święceń kapłańskich w katedrze św. 
Stefana udzielił metropolita Thyateiry Germanos, egzarcha Tronu 
Ekumenicznego dla Europy północnej i Zachodniej. Ksiądz Peradze 

1 Św. Grzegorz (Peradze), W służbie kultury gruzińskiej, PP 1996, nr 9, s. 12.
2 H. Paprocki,  Ks. archimandryta Dr Grzegorz Peradze,  WPAKP 1986, nr 3-4,  s. 11.
3 Św. Grzegorz (Peradze), W służbie kultury gruzińskiej,  PP 1996,  nr 9,  s. 12.
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został mianowany pierwszym proboszczem parafii gruzińskiej w 
Paryżu. Swoją pierwszą liturgię celebrował dnia 31 maja. 

4 grudnia 1931 roku ks. Peradze poinformował władze 
Uniwersytetu w Bonn, że w semestrze letnim 1932 roku nie będzie 
mógł prowadzić zajęć. Powodem tego był wyjazd do Oxsfordu 
w charakterze wykładowcy Uniwersytetu. 27 kwietnia 1932 roku 
o. Peradze ostatecznie zrezygnował z pracy na Uniwersytecie w 
Bonn. Przypuszcza się, że decyzję tą podjął w trosce o losy parafii w 
Paryżu. Pobyt w Oxfordzie trwał bowiem krótko i w maju 1932 roku 
ks. Peradze wygłosił na tamtejszym Uniwersytecie cztery wykłady, 
z których dwa zostały wydane drukiem. Z Oxfordu powrócił do 
Paryża, i swoje prace naukowe publikował  w wydawanym przez 
siebie „Dżvari Vazissa”. W listopadzie 1932 roku przebywał w 
Krakowie i na zaproszenie studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
wygłosił referat o Gruzji. W marcu 1933 roku na paryskiej Sorbonie i 
w maju tegoż roku w Dublinie na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół 
Kościoła Wschodniego miał wykład o Kościołach Wschodnich. 
Głównie jednak przebywał w Paryżu pracując na jedynej gruzińskiej 
parafii w Europie. 

Podczas wspomnianego wyżej pobytu o. Peradze w Polsce 
zaproponowano mu pracę w Warszawie na wydziale teologii 
prawosławnej. Ks. Peradze przyjął ofertę pracy i złożył w Ministerstwie 
Kultury niektóre swoje prace na udokumentowanie swojego dorobku 
naukowego. Marzenie ks. dr Peradze o pracy na uczelni teologicznej 
spełniło się.

Tak kończy się czas pobytu o. Peradze w Europie Zachodniej. 
Okres dziesięciu lat przebywania poza granicami ojczyzny 
obfitował w wytężoną pracę naukową jak również przyniósł bogate 
doświadczenie życiowe. Poznał ciężar prowadzenia parafii i trudy 
odpowiedzialności za parafian. W działalności naukowej nieustannie 
dążył do rozwoju kultury gruzińskiej i zawsze godnie reprezentował 
swoją ukochaną Gruzję. Ks. Grzegorz Peradze jako wartościowy 
przedstawiciel świata nauki i doświadczony duszpasterz rozpoczął 
nowy etap na swojej życiowej drodze.
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Działalność naukowa św. Grzegorza Peradze w Polsce
Do Warszawy ks. Grzegorz Peradze przybył w 1933 roku 

na zaproszenie metropolity Dionizego. W Studium Teologii 
Prawosławnej na Uniwersytecie Warszawskim podjął pracę w 
charakterze zastępcy profesora patrologii i zastępcy kierownika 
seminarium tegoż przedmiotu. 

Pomimo niepowodzeń o charakterze administracyjnym ks. Peradze 
nadal całkowicie poświęcał się pracy naukowej, która przyczyniała 
się do rozwoju patrologii i Kościoła w Polsce. W celu zbadania 
praźródeł patrystyki  chrześcijańskiej ks. Peradze odbył szereg podróży 
naukowych. Od 14 do 22 września 1935 roku prowadził badania 
naukowe w Rumunii, Grecji i Bułgarii. W Sofii w Bibliotece Narodowej 
odnalazł gruziński tekst reguły monasteru Baczkowskiego. Ówczesny 
dyrektor Biblioteki Narodowej, Raiczo Raiczew, opublikował z tego 
odkrycia artykuł w prasie bułgarskiej. Również sam o. Grzegorz bardzo 
był zadowolony z wyniku swoich poszukiwań. Jak sam napisał: „zabytki 
kultury gruzińskiej są rozproszone po całym świecie, nieznane, ukryte 
w mroku zapomnienia. Niedola narodu gruzińskiego nie pozwala na 
podjęcie badań i poszukiwań na szerszą skalę. Lecz nie należy szczędzić 
pracy, nie należy cofać się nawet przed poświęceniem, aby ocalić dla 
narodu te bezcenne zabytki”1. Ks. Peradze nieobce stały się również 
klasztory Athosu. Na Atosie udało mu się zdobyć 50 gruzińskich 
książek i 13 rękopisów, w tym „Apophtegmata Patrum”, dzieła Pseudo-
Dionizego Areopagity i apokryficzne żywoty świętych i apostołów. 
Odnalazł ponadto greckie wersje męczeństwa wileńskich męczenników: 
Antoniego, Jana i Eustachego, i rękopis pisarza gruzińskiego Jony 
Chelaszwili. Jednak największą radość sprawił ks. Peradze wyjazd do 
Ziemi Świętej w 1936 roku. Słowami wielkiego zadowolenia opisał 
możliwość tego wyjazdu: „Dopiero podczas wakacji roku 1936  miałem 
możność spełnienia swych wieloletnich pragnień zwiedzenia Ziemi 
Świętej. Nie tylko jako zakonnika nęcił mnie ten kraj, który był świadkiem 
największej tragedii, a zarazem najlepszy stronic ludzkości, ale także 
jako pracownika w dziedzinie historii literatury chrześcijańskiej. Wszak 
Palestyna, a zwłaszcza Betlejem, gdzie jako Niemowlę, ujrzał światło 

121 WPAKP 1995, nr 4,  s. 18.
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dzienne Zbawiciel świata, była zarazem i ojczyzną nauki przeze mnie 
reprezentowanej. Tam w roku 392 święty Hieronim napisał pierwsze 
dzieło z tej dziedziny. Kraj ten był siedzibą wielkich pisarzy kościelnych, 
a wyniki i owoce ich pracy stały się miarodajne dla życia całego Kościoła. 
Nie ostatnim wreszcie powodem było to, że kraj ten interesował mnie 
jako Gruzina. Od najdawniejszych czasów, a jak głoszą piękne pobożne 
tradycje, to nawet od czasów Chrystusa Pana datują się stosunki Gruzji 
z Ziemią Świętą. Chrześcijaństwo przyszło do Gruzji z Jerozolimy. 
Praktyka liturgiczna Kościoła jerozolimskiego obowiązuje w Gruzji. 
Już od piątego stulecia począwszy mamy wiadomości historyczne o 
pielgrzymkach gruzińskich i o gruzińskich klasztorach w Ziemi Świętej”1.

Ks. Grzegorz Peradze odkrył na Ziemi Świętej i Syrii wiele 
śladów działalności ojców gruzińskich – założycieli licznych 
klasztorów w Jerozolimie, Betlejem, Nazarecie , Kanie i w innych 
słynnych miejscach, opisywanych w Biblii.

Często podróżując i umiejętnie gromadząc materiał wzbogacił zbiory 
biblioteczne Studium, ale również bibliotekę i archiwum Metropolii, 
a także księgozbiory innych placówek naukowych. Tak więc, po 
wspomnianej już podróży do Ziemi Świętej i Syrii, ofiarował on Bibliotece 
Narodowej palimpsesty gruzińskie z VI – VII wieku oraz 14 pozycji ze 
swych prac naukowych. Za jego pośrednictwem Biblioteka Narodowa 
otrzymała również od Patriarchatu Rumunii cenne dzieła patriarchy 
Dosyteusza, wydane w języku greckim w 1715 roku w Bukareszcie.

Życie św. Grzegorza Peradze w Polsce
W Warszawie ks. Grzegorz Peradze mieszkał w skromnym 

mieszkaniu przy ulicy Brukowej 22. Oprócz pracy naukowej włączył się 
również aktywnie w życie Cerkwi i kolonii gruzińskiej. Okazjonalnie 
odprawiał w Warszawie nabożeństwa w języku gruzińskim. Podczas 
wakacji i przerw w pracach naukowych wjeżdżał do Paryża, aby 
pracować w parafii św. Nino2.

Ojciec Peradze prowadził w Warszawie spokojne życie. 
Stworzone warunki pozwalały mu na realizację swoich życiowych 

122 WPAKP, 1995, nr 4, s. 18-19
2 WPAKP, 1995., nr 4,  s. 17.
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planów i pasji. Jednak wybuch II wojny światowej przerwał prace 
naukowe i zmącił ustalony porządek w życiu ks. Peradze. W 1939 
roku miał wyjechać na konferencję patrystyczną do Afryki. Obawa 
o gruzińskie rękopisy, które miał opublikować, nie pozwoliła na 
realizację tego zamierzenia. Nie wyjechał także z Warszawy 8 
września 1939 roku, kiedy cudzoziemcy mogli opuścić oblężone 
miasto. Nie wyjechał również później, chociaż miał prawo wyjechać 
z okupywanego miasta. „Powiedział jednemu ze studentów, że nie 
opuszcza się w niedoli tych, którzy kiedyś okazali pomoc”1. „Jako 
życzliwy i zdolny doradca metropolity Dionizego w trudnych latach 
wojny, nigdy nie odmawiał rady lub opieki swemu zwierzchnikowi 
ani kolegom z uczelni; pocieszał i wspomagał moralnie, realizując 
założenia Ojców Kościoła”2. Pracował również jako tłumacz w 
Warszawskiej Metropolii Prawosławnej i chociaż wojna oznaczała 
zerwanie wszelkich kontaktów z naukowcami to pomimo tego 
pracował dalej nad patrystycznymi tekstami gruzińskimi.

Wojna zbierała coraz większe żniwo. Prześladowano ludność 
żydowską i polską. W kolonii gruzińskiej zaszły radykalne zmiany. 
Miejsce uczciwego wobec Polski kierownictwa kolonii weszli ludzie 
o wyraźnej proniemieckiej orientacji. Chociaż nie było ich wielu, 
to jednak zdominowali życie całej gruzińskiej wspólnoty. Niemcy 
stworzyli nową organizację kolonii gruzińskiej w Warszawie. 
Chciano zmusić Gruzinów, do opowiedzenia się po stronie okupanta. 
Największym prześladowaniem byli dotknięci ci, którzy byli wierni 
swojej nowej ojczyźnie. Zaczęła się również walka pośród samych 
Gruzinów. Ojciec Grzegorz nie mieszał się w te sprawy. Miał bowiem 
przykre doświadczenie z emigracją gruzińską jeszcze kiedy mieszkał 
w Paryżu. „Pomagał potrzebującym, nosił żywność, ukrywał w swoim 
domu gruzińskiego oficera, wstawiał się za prześladowanymi. Przede 
wszystkim zaś pomagał ludności żydowskiej i prowadził działalność 
uświadamiającą wśród Gruzinów namawianych do wstąpienia do 
armii niemieckiej. Już w latach 1940-1941 gruzińscy nacjonaliści 

1 WPAKP, 1995, nr 4, s. 20.
2 M. Lenczewski, Studium Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie Warszawskim w latach 
1925–1939, s. 55.
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podjęli próbę izolowania inaczej myślących, w tym ojca Grzegorza”1. 
Najpierw skarżono go przed władzami niemieckimi, że przed 
wojną był agentem polskiego wywiadu. Próba ta nie powiodła się, 
gdyż nazwisko o. Grzegorza nie zalazło się dokumentach wywiadu 
polskiego przejętego przez Niemców. Kolejna próba oskarżenia ks. 
Peradze była bardziej perfidna. „Kierownictwo kolonii zapomina o 
gościnności Polaków, okazywanej im do tej pory, i brutalnie rozprawia 
się z nimi, zwłaszcza zaś z Żydami, werbuje jeńców do służby w armii 
niemieckiej. Przy pomocy Niemców konfiskuje ogromne prywatne 
mieszkanie, składające się z osiemnastu pokoi i urządza w nim stare 
biuro. W okolicach Warszawy znika na podstawie ich donosów sześciu 
Gruzinów. Na prośbę zrozpaczonych rodziców w sprawę wmieszał się 
ojciec Grzegorz jako osoba duchowna, prosząc o okazanie miłosierdzia  
i chrześcijańskiej miłości”2. Od tego momentu ks. Grzegorz zostaje 
uznany za niebezpiecznego wroga, którego należy jak najszybciej 
zlikwidować. Jednakże trudno było aresztować o. Grzegorza na 
podstawie donosu. Zarzuty musiały stwarzać pozory uzasadnionych. 
Sprawę przeciwko ojcu Grzegorzowi przygotowano następująco: 
„Zostają sfotografowane dokumenty przeznaczone dla Gestapo, a 
następnie zostają ukryte w skrytce z tyłu ikony, znajdującej się w jego 
pokoju. Następnie doniesiono na ojca Grzegorza jako na angielskiego 
szpiega, który sfotografował dla Anglików tajne dokumenty i wskazano 
miejsce ich przechowywania. Gestapo przeprowadza rewizję i znajduje 
fotografie, co potwierdza oskarżenie”3 Podczas rewizji zginęły również 
cenne rękopisy gruzińskie, nad którymi pracował. Istnieją również 
opinie, że powodem aresztowania o. Peradze była pomoc udzielana 
Żydom jak również współpraca z polskim podziemiem.

Odnaleziony protokół z opieczętowania mieszkania ks. Peradze 
pozwala ustalić, że aresztowanie nastąpiło w dniu 5 maja 1942 roku. 
Bezpośrednio po aresztowaniu, lub wkrótce po nim, dziekan okręgu 
warszawskiego ks. protoprezbiter Jan Kowalenko opieczętował 
mieszkanie ks. Peradze.

1 WPAKP, 1995, nr 4, s. 21.
2 Tamże.
3 Tamże, s. 22.



Н
А

У
К

О
В

І 
ЗА

П
И

С
К

И
 Б

ІН
Д

Ц
 №

6,
 2

01
9

576

Ks. Peradze został osadzony w więzieniu Pawiak w Warszawie. 
Na początku października 1942 roku został przeniesiony na 
oddział roboczy, jako tłumacz (cela nr 186). Towarzyszyły zaś temu 
przesłuchania, poniewieranie i bicie”1. Zachował się też odpis 
jednego listu, napisanego przez ks. Peradze 20 czerwca 1942 roku na 
Pawiaku do Jerzego Karenina. List ten jest właściwie testamentem, 
gdyż ks. Peradze wydał kilka dyspozycji dotyczących swego majątku 
osobistego. Jest on następującej treści: „...Mieszkanie umeblowane 
proszę przekazać komuś z Konsystorza /.../ Gdybym nie wyszedł, 
bibliotekę przekazuje Metropolii, rzeczy należy sprzedać, a dochód 
przeznaczyć na rzecz naszego parafialnego sierocińca na woli. 
/.../ Moje gruzińskie książki i dokumenty (także obrazy) po wojnie 
Metropolia powinna wysłać Kościołowi gruzińskiemu... .”2. 

Kościół prawosławny, pomimo trudnej sytuacji, czynił starania 
o uwolnienie ks. Grzegorza Peradze. Udzielał też jak można sądzić 
z listu, określonej pomocy, określonej pomocy żywnościowej 
i rzeczowej. Starania te nie odniosły jednak żadnego skutku i 
ks. Peradze został przeniesiony do Obozu Koncentracyjnego w 
Oświęcimiu. Najprawdopodobniej miało to miejsce w listopadzie 
1942 roku. Tam spędził swoje ostatnie dni życia. Dalsze starania 
Kościoła prawosławnego nie przyniosły żadnych rezultatów. Po 
osiemnastu dniach pobytu w obozie oraz straszliwego traktowania 
ks. dr Grzegorz Peradze umiera śmiercią męczeńską. 

Według oficjalnych danych niemieckich ks. Peradze zmarł 6 grudnia 
1942 roku o godzinie 16:45 w Oświęcimiu. Poza świadectwem zgonu 
wydanym przez Urząd Stanu Cywilnego Oświęcim, datę tę potwierdza 
telegram wysłany przez władze obozowe do Jerzego Karenina, 
zawiadamiający o śmierci ks. Peradze oraz informacja w dokumentach 
Delegatury Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Kraj dotyczących obozów 
koncentracyjnych w Oświęcimiu, za okres od 16 do 31 grudnia 1942 roku: 
„Oboz. Oświęcim. Po kilkutygodniowym pobycie zmarł, tutaj (niedawno 
przedtem aresztowany) ks. Grzegorz Peradze, prof. UJP Wydz. Teolog., 

1 Tamże, s. 23.
2 Tamże.
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Prawa (powinno być prawosławnej), Gruzin, wybitny specjalista”1.
Okoliczności śmierci ks. Grzegorz Peradze w obozie koncent-

racyjnym w Oświęcimiu pozostają do dziś nie wyjaśnione. W 1945 
roku były więzień obozu koncentracyjnego złożył ustne oświadczenie  
w Metropolii Prawosławnej w Warszawie, że ks. Peradze dobrowolnie 
zgłosił się na śmierć za innych więźniów. Został postawiony boso 
na śniegu, następnie szczuty psami, oblany benzyną i podpalony. 
W ten sposób poniósł męczeńską śmierć i pozostał wierny swoim 
słowom: „Droga do zwycięstwa zawsze prowadzi przez ciernie i 
krzyż. Inna droga jest wegetacją, jest tylko przeszkodą dla zasad 
Chrystusowych, które wymagają dla tej walki całego człowieka. 
Uczucie religijne nie wie co to trudność i człowiek religii na samym 
dnie otchłani dostrzeże światłość Bożą, choćby otaczał ją mrok.”2

19 grudnie 1995 roku na Soborze Kościoła gruzińskiego Katolikos 
– Patriarcha Eliasz II uroczyście ogłosił kanonizację archimandryty 
Grzegorza Peradze . Fakt ten uznał Polski Autokefaliczny Kościół 
Prawosławny.

Ojciec Grzegorz kiedy przyjął wieniec męczeństwa miał 43 lata. 
Całe swoje życie poświęcił Bogu, nauce, wiernym i ojczyźnie. Tylko 
nie sobie. Jego śmierć też była ceną za życie innych. Zawsze żył dla 
innych. W więzieniu Pawiak napisał w liście do przyjaciela: „Módlcie 
się za mnie”. Tylko o to prosił dla siebie.

Jako naukowiec zdobył sobie stałe miejsce w światowej nauce. 
Jego prace nie straciły swojej wartości i ciągle są cytowane jako 
podstawa literatury wielu zagadnień, zwłaszcza dotyczące początków 
chrześcijaństwa w Gruzji. Wiele jego zamierzeń naukowych nie 
zostało zrealizowanych.

Zajął także trwałe miejsce w naszej pamięci o tych wszystkich, 
którzy zginęli w ostatniej wojnie. Jego nazwisko wyryto na tablicach 
pamiątkowych ku czci profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, 
którzy zginęli w czasie wojny (tablica znajduje się po prawej stronie 
za bramą wejściową na dziedziniec Uniwersytetu) oraz na tablicy ku 
czci poległych wiernych Kościoła prawosławnego (umieszczona na 

1 Arche, 1998, nr 5/97-1/98, s.5.
2 Tamże.
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cerkwi św. Jana Klimaka na cmentarzu Wolskim w Warszawie). Ks. 
Peradze żyje również w pamięci, tych którzy go znali. Pamięta o nim 
kolonia gruzińska w Paryżu jako o założycielu i pierwszym proboszczu 
parafii gruzińskiej, pamiętają o nim byli studenci i naukowcy w 
Bonn, często wspominając jego imię w publikacjach naukowych, 
a także pamiętają o nim studenci Studium Teologii Prawosławnej 
Uniwersytetu Warszawskiego. Nie wahają się wspomnieć go jako 
człowieka wyjątkowego, zawsze gotowego do niesienia pomocy 
bliźniemu, tak duchowej jak materialnej, zwłaszcza w trudnym 
okresie wojny, gdy sam borykał się z wieloma trudnościami. 

Grzegorz Peradze św., Dokumenty, dotyczące zagadnień odnalezienia 
tekstu kodeksu Synajskiego, Elpis, 1934, s. 127-151

Grzegorz Peradze św., O moich studiach w Niemczech, Wiadomości 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 1996,  nr 4, s. 3-6.

Grzegorz Peradze św., W służbie kultury gruzińskiej, (w:) Przegląd 
Prawosławny 1996, nr 9, s. 8-12.

Grzegorz Peradze św., Z dziennika podróży po ziemi świętej i Syrii, 
„Słowo”, Warszawa, 1938 rok.

Lenczewski M., Archimandryta Prof. G. Peradze, (w:) Studium 
Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 
1992,  s. 51-55.

Paprocki H., Kanonizacja Ojca Archimandryty Grzegorza Peradze, 
(w:) Przegląd Prawosławny nr 11/1995, s. 2.

Paprocki H., Ks. archimandryta Dr Grzegorz Peradze, Wiadomości 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 1986, nr 3-4, s. 7-23.

Paprocki H., Św. Grzegorz Peradze, Arche, 5/97 – 1/98, s. 4-5.
Paprocki H.; Żywot ojca naszego kapłana-męczennika 

archimandryty Grzegorza, Wiadomości Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego 1995, nr 4, s. 5-24.

SUMMARY
 „Nikt nie ma większej miłości niż ten, kto życie swoje odda za 

swoich przyjaciół” – w tych słowach scharakteryzowany został cały 
ideał Ewangelii i ukazana została jedyna ewangeliczna droga życia. 
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Postać św. Grzegorza jest wspaniałym przykładem wypełnienia tych 
słów oraz ukazuje nam jak prawidłowo przeżyć swoje życie. Wskazuje 
nam na to co w tym życiu najważniejsze. Należy podkreślić fakt iż 
św. Grzegorza był mnichem a co za tym idzie był mocno związany  
ze Św. Góra Atos. Sam pielgrzymował do tego świętego miejsca i jak 
dowiadujemy się z jego dzieł było to dla niego wielkie duchowe i 
naukowe przeżycie.  Grzegorz Peradze odegrał ważną rolę w historii 
nauki światowej. Świadczy o tym ciągłe powoływanie się na jego prace 
przez uczonych z różnych dziedzin. Analizując dorobek naukowy 
ojca Grzegorza, wpatrując się w jego międzyludzkie relacje, człowiek 
uświadamia sobie, iż ziemskie cele, które sobie często ustawiamy 
przyćmiewając to co najważniejsze – chrześcijańską miłość. 

Słowa kluczowe: St. Gregory, mnich, Athos, kościół, klasztor, 
ofiara.

РЕЗЮМЕ
Священномученик григорий перадзе и его связи с афоном

«Никто не имеет большей любви, чем тот, кто отдает свою 
жизнь за своих друзей» – в этих словах был охарактеризован 
весь идеал Евангелия и показан единственный евангельский 
образ жизни. Святой Григорий является отличным примером 
исполнения этих слов и показывает нам, как правильно прожить 
свою жизнь. Он показывает нам, что является самым важным в 
этой жизни. Следует подчеркнуть, что св. Григорий был монахом 
и поэтому был тесно связан со Афоном. Он сам совершил 
паломничество в это святое место, и, как мы знаем из его трудов, 
это был большой духовный и научный опыт для него. Святой 
Григорий сыграл важную роль в истории мировой науки. Об 
этом свидетельствуют постоянные ссылки на его работы ученых из 
разных областей. Анализируя научные достижения отца Григория, 
глядя на его межличностные отношения, человек осознает, что 
земные цели, которые мы часто ставим перед собой, затмевают 
то, что является наиболее важным – христианская любовь.

Ключевые слова: Святой Григорий, монах, Афон, церковь, 
монастырь, жертва.
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SUMMARY
PRIEST TEACHER GRIGORY PERADZE AND ITS 

RELATIONSHIP WITH ATHON
“No one has more love than the one who gives his life for his 

friends” - in these words the whole ideal of the gospel was described 
and the only gospel way of life was shown. St. Gregory is an excellent 
example of the fulfillment of these words and shows us how to live 
your life correctly. He shows us what is most important in this life. It 
should be emphasized that St. Gregory was a monk and therefore was 
closely associated with Athos. He himself made a pilgrimage to this 
holy place, and, as we know from his works, it was a great spiritual 
and scientific experience for him. St. Gregory played an important 
role in the history of world science. This is evidenced by constant 
references to his work by scientists from various fields. Analyzing the 
scientific achievements of Father Gregory, looking at his interpersonal 
relationships, a person realizes that the earthly goals that we often set 
ourselves are overshadowed by what is most important - Christian love.

Keywords: St. Gregory, monk, Athos, church, monastery, 
sacrifice.
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УДК 271.4(100) : 2-63/2-7

РАЗОМ – ПРОТИ – ЧИ ОКРЕМО? 
СУЧАСНИЙ СТАН СХІДНИХ КАТОЛИЦЬКИХ ЦЕРКОВ РІЗ-

НИХ УНІЙНИХ ТРАДИЦІЙ

Володимир Фенич,
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри модерної історії 
України та зарубіжних країн, координатор Науково-дослідного цен-
тру історично-релігійних студій «Логос» ДВНЗ «УжНУ», Ужгород.

 Камінь, якого відкинули будівничі, став наріжним 
Матфей, 21, 42

 У єдиній вірі – у розмаїтті форм життя й сакраментальних обрядів 
(Una fide – diversis modis vivendi et diverso sacraficiorum ritu)

Ансельм, єпископ Гавельберзький

«Незагоєна кровотечна рана» в умовах «не суперників, а братів». 

Специфічна актуальність теми дослідження
12 лютого 2016 р. увесь християнський світ звернув свої по-

гляди до Куби. Там, в Гавані, в міжнародному аеропорту імені 
Хосе Марті, відбулася зустріч між главами Римської Католиць-
кої Церкви (РКЦ) папою Франциском І та Руської Православної 
Церкви (РПЦ) патріархом московським Кіріллом. Свою зустріч 
папа і патріарх об’єктивно назвали «історичною подією». З ог-
ляду на те, що до 12 лютого 1593 р. Московського патріархату не 
існувало1, а перший єпископ Риму (без назви папа – від гр. papas – 

1 ҐУДЗЯК Борис. Криза і Реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат 
і ґенеза Берестейської унії, Пер. з англ. Марії Габлевич, Під ред. Олега Турія. Львів: 
Інститут Історії Церкви Львівської Богословської Академії, 2000, с. 219–246 (Розділ 
ХІ. Створення Московського патріархату). Пор.: ПЕРІ Вітторіо. Пентархія: церковний 
інститут (IV–VII століття) та канонічно-богословська теорія // Ковчег. Науковий збірник 
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отець) був апостол Петро ще в 33?–67? рр. від Різдва Христового1, 
гаванська зустріч була не «першою зустріччю голів Католицької 
і Російської Православної Церков з часів Великого Розколу 1054 
р.», як її назвала Кетрін Янґер2, а першою в історії зустріччю між 
папою римським і патріархом московським. З-поміж різних вер-
сій, які висувало експертне середовище у пошуках відповіді на 
питання чим була викликана ця зустріч3, на мою думку, вона ста-
лася через усвідомлення невідворотності загрози християнству 
та християнським цінностям у Європі та світі, безпеку для яких 
не зуміли створити так звані «християнські країни» західної лі-
беральної демократії на чолі із США. Їхня політика глобалізації 
привела до дехристиянізації.

За наслідками зустрічі папа Франциск і патріарх Кірілл під-
писали Спільну декларацію з 30-ти пунктів. В контексті заявленої 
теми дослідження, нашу увагу привернув зміст чотирьох: 

«24. Православні і католики об‘єднані не тільки загальним Пере-
данням Церкви першого тисячоліття, але і місією проповіді Євангелія 
Христового в сучасному світі. Ця місія передбачає взаємну повагу чле-
нів християнських громад, що виключає будь-які форми прозелітизму.

Ми не суперники, а брати: з цього розуміння ми повинні 
виходити у всіх наших діях по відношенню один до одного і до 
зовнішнього світу. Закликаємо католиків і православних у всіх 
країнах вчитися жити разом в мирі, любові і однодумності між 
собою (Рим. 15:5). Неприпустимо використовувати неналежні засоби 
для примусу віруючих до переходу з однієї Церкви в іншу, нехтуючи 
їх релігійною свободою і їх власними традиціями. Ми покликані вті-
лювати в життя заповіт апостола Павла і „нести благу звістку єван-
гелію не там, де Христове ім‘я було знане, аби не будувати на чужій 
основі“ (Рим. 15:20).

25. Сподіваємося, що наша зустріч внесе внесок у примирення 
із церковної історії, Число 3, За ред. Бориса Ґудзяка, Ігоря Скочиляса та Олега Турія. 
Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2001, с. 118–119.
1 КОВАЛЬСКИЙ Ян Веруш. Папы и папство, Перевод с польск. Т. Трифоновой. Москва: 
Издательство политической литературы, 1991, с. 23–24.
2 ЯНГЕР Кетрін. Церква між двох вогнів? // http://uamoderna.com/md/younger-church-
caught-between. Останній перегляд: 16.11.2016.
3 Всі вони доступні у відкритих джерелах.
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там, де існують тертя між греко-католиками і православними. Сьо-
годні очевидно, що метод „уніатизму“ колишніх століть, що перед-
бачає приведення однієї общини у єдність з іншою шляхом відриву від 
своєї Церкви, не є шляхом до поновлення єдності. У той же час, церков-
ні громади, які з‘явилися в результаті історичних обставин, мають 
право існувати і робити все необхідне для задоволення духовних 
потреб своїх послідовників, прагнучи до миру з сусідами. Право-
славні та греко-католики потребують примирення і знаходження 
взаємоприйнятних форм співіснування.

26. Ми сумуємо про протистояння в Україні, яке забрало вже 
безліч життів, що заподіяло незліченні страждання мирним жите-
лям, увергло суспільство в глибоку економічну і гуманітарну кризу. 
Закликаємо всі сторони конфлікту до розсудливості, солідарності 
та діяльної миротворчості. Закликаємо наші Церкви в Україні пра-
цювати для досягнення суспільної злагоди, утримуватись від участі 
у протиборстві і не підтримувати подальший розвиток конфлікту.

27. Висловлюємо надію на те, що розкол серед православ-
них віруючих України буде подолано на основі існуючих каноніч-
них норм, що всі православні християни України будуть жити в 
мирі та злагоді, а католицькі громади країни будуть цьому спри-
яти, щоб наше християнське братство було ще більш очевидно»1.

Найбільшою несподіванкою, як бачимо, ця зустріч стала 
для східних католиків, або, як ми кажемо, греко-католиків. Ке-
рівник відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит 
Іларіон (Алфеєв) після неї заявив: греко-католики залишаються 
«незагоєною кровотечною раною, що є перешкодою до повної 
нормалізації відносин між двома Церквами». Після, здавалось би, 

1 Dichiarazione comune di Papa Francesco e del Patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Russia // 
Режим доступу: http://p2.patriarchia.ru/2016/02/13/1238676736/it.pdf;  Совместное заявление 
Папы Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла // Режим доступу: http://www.
patriarchia.ru/db/text/4372074.html; Спільна декларація Папи Франциска і Кирила, Патріарха 
Московського і всієї Русі // Режим доступу: http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2016/02/
12/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%
B0%D0%BF%D0%B8_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%
D0%BA%D0%B0_%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%
80%D1%85%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0/uk-1208124. 
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засудження та відкинення католиками і православними на між-
народному богословському рівні методу «уніатизму» та «про-
зелітизму» на початку 1990-х рр., заява офіційного представ-
ника РПЦ не могла не привернути увагу 17 727 892 вірників 
22-х Східних Католицьких Церков (СКЦ) та 5-ти Ординаріатів1. 

Заяву митрополита РПЦ Іларіона (Алфеєва) експертне сере-
довище сприйняло саме так, а не інакше, адже на початку 1990-х 
рр. у Фрайзингу біля Мюнхена в Німеччині (1990) та в Баламанді 
(Лівані) (1993) Римською Католицькою Церквою та 14-ма із 20-ти 
Православних Церков (в т.ч. й РПЦ) було прийнято «остаточне» 
рішення щодо канонічного місця СКЦ у вселенському християн-
стві2. Слова московського церковного достойника викликали про-
гнозовану реакцію обурення та занепокоєння з боку українських 
греко-католиків, експертів та Верховного архієпископа Україн-
ської Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) Святослава (Шевчука). В 
інтерв’ю Прес-службі УГКЦ 13 лютого 2016 р. він іронічно поста-
вив під сумнів зустріч Папи Римського та Патріарха Московського 
як «зустріч, яка не відбулася?»3. «З нашого багаторічного досвіду 
можна сказати: коли Ватикан і Москва організовують зустрічі або 
підписують якісь спільні тексти, то нам не варто чекати від цього 
нічого хорошого». З вуст глави УГКЦ його вірні та клір «відчува-

1 Eastern Catholic Churches Statistics. The Eastern Catholic Churches // Source: Annuario Pontificio, 
Compiled by: Ronald G. Roberson, CSP. Please click here to download the 2015 statistics. Please 
click here to download the 2015 statistics in pie chart format Eastern Catholic Churches Statistics 
//http://www.cnewa.org/source-images/Roberson-eastcath-statistics/eastcatholic-stat15.pdf.  
2 Укр. мовою тексти Заява Змішаної міжнародної комісії з богословського діалогу між 
Римо-Католицькою та помісними Православними Церквами від 6-15 червня 1990 р. та від 
17-24 червня 1993 р. див.: Ковчег. Науковий збірник із церковної історії, Число 2, За ред. 
Бориса Ґудзяка, Ігоря Скочиляса, Олега Турія. Львів: Інститут Історії Церкви Львівської 
Богословської Академії, 2000, с. 447–456.
3 «Зустріч, яка не відбулася?» – Блаженніший Святослав // Режим доступу: http://
news.ugcc.ua/interview/zustrіch_yaka_ne_vіdbulasya__blazhennіshiy_svyatoslav_75960.
html. Пор.: В УГКЦ розчаровані заявою Папи і Кирила // http://www.bbc.com/ukrainian/
society/2016/02/160211_pope_shevchuk_ko.; ГАЛЬЧЕНКО Сергій. Церковна зрада? Які 
наслідки матиме зустріч Папи Римського і патріарха Кирила для України. // http://tsn.ua/
politika/yaki-naslidki-matime-zustrich-papi-rimskogo-i-patriarha-kirila-dlya-ukrayini-590942.
html; МАРТИНЮК Р. “Заява Папи й Кирила – це гірше, ніж пакт Молотова-Ріббен-
тропа. Це як Андрусівська угода 1667“ // http://novynarnia.com/2016/02/13/zayava-papi-
y-kirila-tse-girshe-nizh-pakt-molotova-ribbentropa-tse-yak-andrusivska-ugoda-1667-istorik/.
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ють себе зрадженими Ватиканом, розчарованими половинчасті-
стю правди в цьому документі і навіть непрямою підтримкою з 
боку апостольської столиці агресії Росії проти України. Я, зви-
чайно, розумію ці почуття». А ще лідера УГКЦ обурив 26-й пункт 
Спільної декларації, в якій Папа і Патріарх «закликають всі сторо-
ни конфлікту до розсудливості, громадської солідарності і діяль-
ній миротворчості», з чим Святослав (Шевчук) не погоджується.

Недавнє (27 листопада ц. р.) благословення Папою Фран-
циском І надання Донбасу «особливого державного режиму» (a 
different governmental regime), наведеного як приклад позитивного 
результату мирних переговорів між Росією та Україною1, взагалі 
радикалізувало настрої в УГКЦ. На фоні таких подій, як остання 
(третя за рахунком) зустріч понтифіка Риму з президентом Росій-
ської Федерації Владіміром Путіним 4 липня 2019 р.2, чергове від-
хилення Римським Престолом прохання керівництва УГКЦ про 
надання їй статусу Патріархату, що сталося одразу після візиту 
В. Путіна до Риму 5-6 липня 2019 р.3, та відмови Папи в зустрі-
чі у вересні цього року з Петром Порошенком, який хотів вести 
розмову про підтримку Ватиканом злиття УГКЦ зі створеною 
ним, США та Патріархом Константинопольським Варфоломієм 
І Православної Церкви України (ПЦУ)4, про що папу особисто 
просив Святослав (Шевчук)5, – привело до того, що серед най-
більш радикальної частини українських греко-католиків почала 
визрівати ідея піти від Ватикану і повернутися під юрисдикцію 
Константинополя6. 

1 Папа Римский благословил переговоріы о мире между Россией и Украиной ///https:// Режим 
доступу: strana.ua/news/235799-papa-rimskij-frantsisk-blahoslovil-perehovory-moskvy-i-kieva.html.   
2 Владимир Путин и Папа Франциск І обсудили Сирию, Украину и Венесуєлу // Режим 
доступу: https://strana.ua/news/209783-vladimir-putin-i-papa-rimskij-obsudili-siriju-ukrainu-
venesuelu-i-druhie-voprosy.html.
3 Зустріч папи Римського з проводом УГКЦ: «Несіть надію і єднайтеся» // Режим доступу: 
https://www.radiosvoboda.org/a/30040692.html.
4 У створенні ПЦУ величезну роль зіграли США // Режим доступу: https://spzh.news/ua/
news/58643-v-sozdanii-pcu-ogromnuju-roly-sygrali-ssha--politolog.
5 Наместник Петра не нашел времени для Петра. Почему папа Римский отказался 
встречаться с Порошенко // Режим доступу:  https://strana.ua/news/223284-poroshenko-ne-
pustili-na-vstrechu-s-papoj-rimskim.html.
6 «У греко-католиков зреет идея уйти от Ватикана к Варфоломею». Как наростаючий 
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Стрімке зближення за останні три роки Папи Римського як 
глави всіх католиків світу з Патріархом Московським та Росій-
ською Федерацією тільки зайвий раз актуалізує питання еклезі-
альної ідентичності всіх 17,7 млн. вірників СКЦ, що походять від 
п’яти різних обрядових традицій та 16-ти церковних уній укладе-
них багато століть тому з Римським Престолом.

Що то за «метод» такий існував «нехристиянський» між ка-
толиками і православними, який потрібно було засудити та від-
кинути на найвищому міжнародно-богословському рівні 24-ма 
підписами з боку цілої РКЦ та 14-ма підписами (із 20-ти) з боку 
Православних Помісних (Автокефальних) Церков?1 Перед тим, 
як відповімо на це питання, спочатку визначимося із поняттями/
термінами «православний» і «католицький» та «уніат»/«греко-ка-
толик», а також пригадаємо собі, як і коли східні християнські 
спільноти були визнані Католицькою Церквою.

Поняття/терміни і стан дослідження
Згідно з деструктивним та ексклюзивістським способом 

мис лення, східних і західних християн не можна просто об’єд-
нати, тому що одні вважаються «Католицькою Церквою», а інші 
– принципово роз’єднаною з нею «Православною Церквою». 
Але цей погляд поширився в еклезіології лише внаслідок екс-
клюзивістських новацій, які відбулися як у католиків, так і в пра-
вославних аж XVIII ст., а остаточно утвердився лише до початку 
ХХ ст. Тому варто про ці речі поговорити ще раз.

В історії християнства майже кожна церковна спільно-
та намагалася «приватизувати» собі означення «католицької» 
– в первісному значенні цього слова за формулюванням Нікей-
сько-Константинопольського Символу віри (325–381 рр.). Не 

конфликт между Папой Римским и УГКЦ может привести к новому церковному расколу 
в Украине // Режим доступу: https://strana.ua/articles/236065-mir-s-rossiej-i-osobyj-status-
donbassa-chto-oznachaet-zajavlenie-papy-frantsiska-i-po-ukraine.html.
1 ГРИНЄВИЧ Вацлав. Минуле залишити Богові. Унія та уніатизм в екуменічній 
перспективі, Пер. з польськ. О. Дудич. Львів: Свічадо, 1998, с. 127–128.; Заява Змішаної 
міжнародної комісії з богословського діалогу між Римо-Католицькою та помісними 
Православними Церквами на VIІ пленарній сесії (Баламанд, 17-24 червня 1993 р.) // 
Ковчег.., Число 2, с. 455–456.



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

587

були винятком і Східні Православні Церкви, скоріше, навпа-
ки – всі вони до сьогодні вважають себе «кафоличними», навіть 
якщо їхні вірні часто цього не усвідомлюють. Подібно ж і поняття 
«православний» не є виключним терміном лише щодо Східних 
Церков: Рим також завжди вважав і вважає себе «православним» 
у сенсі «правовірності» навіть, якщо вірні РКЦ цього також не 
усвідомлюють. Отже, в нашому сучасному конфесійному тракту-
ванні слова «православний» і «католицький», на думку бага тьох 
авторитетних дослідників, остаточно утвердилися як однозначні 
окреслення конфесійної ідентичності східних і західних християн 
лише в ХІХ, а точніше – на початку ХХ ст.1 

Це важливо пам’ятати при розмові про третього, сере-
динного суб’єкта східно-західного християнства – греко-католи-
ків. До початку ХХ ст. вони встигли сформувати свою еклезіальну 
ідентичність, названу невдовзі «уніатизмом», а через якийсь час – 
засуджену та відкинуту і католиками і православними на міжна-
родному богословському рівні Комісією з діалогу. У стосунку до 
ГКЦ часто вживають також термін «уніатські» / «унійні» – озна-
чення, яке стосується історії виникнення та внутрішньої сутності 
цих еклезіальних спільнот до 1770-х рр. Вживання цього поняття  
ускладнюється тим, що в різних східнослов’янських мовах озна-
чення «уніати» / «уніатський» / «унійний» у ХХ ст. набуло обра-
зливої семантики. Тому сучасні католики східної християнської 
традиції уникають вживання цього терміна, супроти якого іме-
нують себе переважно лише «греко-католиками», тобто означен-
ням, яке їм надали Габсбурги на початку 1770-х рр.2 

Своїми указами від 8 червня 1773 р. щодо уніатів трьох єпар-
хій чотирьох націй угорської частини імперії Габсбургів (румун-
ської –  Фоґараської, русинської – Мукачівської та хорвато-сер-
бо-русинської – Свідницької / Крижевацької) та від 28 липня 1774 
1 Пор.: ТАБАК Юрій. Православ’я і католицтво: Основні догматичні та обрядові розбіжності 
(Короткі нариси). Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2007, 66 с.
2 АВВАКУМОВ Юрій, о. «Православний – греко-католик – католик». Три ідентичності: 
проти чи разом? // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії, За ред. Бориса Ґудзяка, 
Ігоря Скочиляса та Олега Турія. Число 4: Еклезіяльна й національна ідентичність греко-
католиків Центрально-Східної Європи, Відп. ред. Олег Турій. Львів: Видавництво Укра-
їнського Католицького Університету, 2003, с. 242–243.
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р. щодо уніатів двох єпархій однієї нації (русинської) австрійської 
частини імперії Габсбургів (Львівської та Перемишльської) – Ма-
рія Терезія перейменувала уніатів грецької віри / обряду (Graeci 
Ritus Uniti) на католиків грецького обряду / віри (Graeci Ritus 
Catholicorum)1. Державний протекціонізм щодо греко-католиків з 
боку офіційного Відня з цього часу до 1918 р. сформував фено-
мен «Габсбурзької Церкви», в якій утворився забезпечений зарп-
латнею від держави (конґруа) привілейований клір (gonorietatis 
сlerus)2. 

Таким чином, слідом за багатьма дослідниками, цілком 
усвідомлюючи історичні проблеми пов’язані з використанням 
наведеними поняттями, у своєму дослідженні однозначно засто-
совуватиму їх лише у конфесійному значенні. Слово «католиць-
кий» означатиме виключно приналежність до Римо-Католиць-
кої (Латинської) Церкви, а слово «православний» – відноситиму 
лише до тих Східних Церков, які свідомо протистоять римському 
централізмові, тобто, які з римської точки зору, є дисидентами 
(dissidentes). Стосовно ж поєднаних із Петровим Престолом шля-
хом добровільного повернення чи насильного навернення СКЦ, 
– уживатиму почергово обидва поняття, – «унійний» і «греко-ка-
толицький». 

Основою для написання даного дослідження послужила ве-
лика джерельна база, яка охоплює а) папські документи щодо 
Східної Церкви3, б) твори латинських богословів доби Середньо-

1 СУТТНЕР Ернст Крістоф. Українське християнство на початку ІІІ-го тисячоліття: 
Історичний досвід та еклезіологічні перспективи, Пер. і наук. ред. Олега Турія. Львів: 
Свічадо, 2001, с. 64–65.
2 Пор.: HIMKA John-Paul. The Greek Catholic Church and Nation-Building in Galicia, 1772–1918 
// Harvard Ukrainien Studies. Cambrige (Mass.), 1984, Vol. VIII, р. 426–452. Укр. мовою: ХИМКА 
Іван-Павло. Греко-католицька церква і національне відродження у Галичині 1772–1918, 
пер. з англ. Марти Бадік // Ковчег. Збірник статей з церковної історії, Число І, Ред.: Ярослав 
Грицак, Борис Ґудзяк. Львів: Інститут історичних досліджень Львівського державного 
університету імені Івана Франка; Інститут історії церкви, 1993, с. 67–99; КІЧЕРА Віктор, 
ФЕНИЧ Володимир, ШТЕРР Діана. Габсбурзька церква. Мукачівська греко-католицька 
єпархія в австрійську добу (1771–1918). Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2018, 168 с.: іл.
3 ФРІС Вільгельм де, у співпраці з Октавіян БИРЛЯ, Джозеф ҐІЛЛ та Міхал ЛАЦКО. Рим і 
Патріярхати Сходу, Пер. з німецької Олега Конкевича, Софії Матіяш. Львів: Видавництво 
Українського Католицького Університету, 2015, с. 27–388.
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віччя1, в) документ Флорентійської унії 1439 р.2, г) документи 16-
ти партикулярних уній укладених частиною східних християн з 
Римським Престолом у Європі, Азії та Африці в XVI–XIX ст.3, ґ) 
папський документ про гідність Східних Церков (1894)4, д) кри-
тичний твір Кирила Королевського «Уніатизм» (1927)5, е) доку-
менти ІІ Ватиканського Собору щодо визнання канонічності СКЦ 
(1962–1965)6, є) Кодекс канонів Східних Церков7, ж) рішення між-
народної католицько-православної богословської Комісії з діало-
гу у Фрайзину (1990)8 та Баламанді (1993)9.

1 AVVAKUMOV Georgij. Die Entstehung des Unionsgedankens. Die lateinische Theologie des Hochmit-
telalters in der Auseinandersetzung mit dem Ritus der Ostkirche. Berlin: Akademie Verlag, 2002, 433 s. Укр. 
вид.: АВВАКУМОВ Юрій. Витоки унійного богослов’я. Проблема церковної єдності в обрядових 
дискусіях між Римом і Константинополем в ХІ–ХІІІ століттях, Авторизов. пер. з нім. Олега Конкевича, 
За ред. Уляни Головач. Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2011, с. 15–363.
2 Декрет про унію «Laetentur caeli» («Світло народів») 6 липня 1439 року //  ҐІЛЛ Джозеф. 
Флорентійський собор, Пер. з англ. Мар’яни Прокопович. Львів: Видавництво Україн-
ського католицького університету, 2016, с. 409–413.
3 ФРІС Вільгельм де, у співпраці з Октавіян БИРЛЯ, Джозеф ҐІЛЛ та Міхал ЛАЦКО. Рим 
і Патріярхати Сходу.., с. 85–174, 362–388.
4 Апостольське послання папи Лева ХІІІ про збереження і сприяння процвітанню Східних 
Церков «Orientalium Dignitas Ecclesiarum» («Гідність Східних Церков») // Митрополит 
Андрей Шептицький і греко-католики в Росії, Книга 1. Документи і матеріали, 1899–
1917, Упорядкували Юрій Аввакумов і Оксана Гайова. Львів: Видавництво Українського 
Католицького Університету, 2004, с. 753–759.
5 КОРОЛЕВСЬКИЙ Кирило: Уніятизм: Його визначення – його причини – його наслідки 
– його поширення – його небезпеки – засоби проти нього, Пер. з франц. Зоряна Курдина. 
Львів: Свічадо, 2014, 144 с.
6 Догматичну Конституцію про Церкву «Lumen gentium» («Світло народів») від 21.11.1964 
// Документи Другого Ватиканського Собору. Конституції, декрети, декларації, Ре-
принт. вид., Ред. Галина ҐЕНҐАЛО. Львів: Свічадо, 1996, с. 75–170; Декрет про Східні 
Католицькі Церкви «Східних Церков – Orientalium Ecclesiarum» від 21.11.1964 // Там само, 
с. 171–186; Декрет про екуменізм «Возстановлення єдності – Unitatis redintegratio» від 
21.11.1964 // Там само, с. 187–210; «Декрет про Східні Католицькі Церкви» («Orientalium 
Ecclesiarum») від 21 листопада 1964 р. // Там само, с. 187–210; Декларація про релігійну 
свободу «Dignitatis humanae» («Гідности людської») від 7.12.1965 р. // Там само, с. 375–392.
7 Кодекс канонів Східних Церков // chrome://downloads/; Путівник по Східному Кодексу: 
Коментар до Кодексу Канонів Східних Церков, За ред. Джорджа НЕДУНҐАТТА Т.І., Пер. 
з англ. О. Гладкий. Львів: Свічадо, 2008, 791 c. 
8 Заява Змішаної міжнародної комісії з богословського діалогу між Римо-Католицькою та 
помісними Православними Церквами на VI пленарній сесії у Фрайзинґу (Мюнхен, 6-15 
червня 1990 р.) // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії, Число 2, с. 447–449.
9 Заява Змішаної міжнародної комісії з богословського діалогу між Римо-Католицькою та 
помісними Православними Церквами на VIІ пленарній сесії (Баламанд, 17-24 червня 1993 
р.) // Ковчег.., Число 2, с. 449–455.
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Історія виникнення та сучасний стан СКЦ має свою бага-
ту історіографію. Найбільш важливими з методологічної точки 
зору для нашого дослідження стали праці сучасних авторів: а) з 
історії Східних Церков Імре Тімко1 та Пийтера Сабова2, б) з іс-
торії відносин між Римом і Патріархатами Сходу Вільгельма де 
Фріса, Джозефа Ґілла, Міхала Лацка, Октавіана Бирлі3, б) з історії 
середньовічної унійної богословської думки Юрія Аввакумова4, в) 
історії Флорентійської унії Джозефа Ґілла5, г) історії партикуляр-
них церковних уній з Римським Престолом Вільгельма де Фріса, 
Джозефа Ґілла, Міхала Лацка, Октавіана Бирлі6, Бориса Ґудзяка7, 
Міхаїла Дмітрієва8, Ернста Крістофа Суттнера9, ґ) історії форму-

1 TIMKÓ Imre. Keleti kereszténység, keleti egyházak. Budapest: Szent István Társulat, Az 
Apostoli szentszék könyvkiadója, 1971, old. 135–234.
2 SZABÓ Péter. A keleti egyházak szentségi joga: összehasonlító bemutatás. Nyíregyháza: Szent 
Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2012, old. 12–59.
3 ФРІС Вільгельм де, у співпраці з Октавіян БИРЛЯ, Джозеф ҐІЛЛ та Міхал ЛАЦКО. Рим 
і Патріярхати Сходу.., с. 27–388.
4 АВВАКУМОВ Юрій. Витоки унійного богослов’я.., с. 15–363.
5 ҐІЛЛ Джозеф. Флорентійський собор.., ххіі + 442 с. Пор.: ҐУДЗЯК Борис. Грецький Схід, 
Київська митрополія і Флорентійська унія // Записки Наукового товариства імені Шевченка, 
Том CCXXVIII: Праці Історично-філософської секції, За ред. Олега Купчинського. Львів, 
1994, с. 48–64; ЛОМІЗЕ Євген. Царгородський патріархат і переговори про унію з Римським 
Апостольським Престолом зі середини XIV століття і до Ферраро-Флорентійського собору 
// Ковчег. Науковий збірник із церковної історії, Число 2, За ред. Бориса Ґудзяка, Ігоря 
Скочиляса та Олега Турія. Львів: Інститут Історії Церкви Львівської Богословської Академії, 
2000, с. 47–63; МОНЧАК Ігор. Флорентійський екуменізм у Київській Церкві. Унійна ідея 
в помісній еклезіяльній традиції, Пер. з англ. Романа Скакуна; За ред. Олега Турія. Львів: 
Видавництво Українського католицького університету, 2012, xvi + 362 с.
6 ФРІС Вільгельм де, у співпраці з Октавіян БИРЛЯ, Джозеф ҐІЛЛ та Міхал ЛАЦКО. Рим 
і Патріярхати Сходу.., с. 85–174, 362–388.
7 GUDZIAK Borys A. Crisis and Reform: The Kyivan Metropolitanate, the Patriarchate of Constanti-
nople, and the Genesis of Union of Brest. Cambridg (Mass.): Harvard Ukrainian Research Institute, Har-
vard Series in Ukrainian Studies, 1998, xviii + 489 p. Укр. мовою: ҐУДЗЯК Борис. Криза і Реформа: 
Київська митрополія, Царгородський патріархат і ґенеза Берестейської унії.., XVI+426 с.
8 ДМИТРИЕВ М. В. Между Римом и Царьградом. Генезис Брестской церковной унии 
1595–1596 гг. Москва: Издательство Московского университета, 2003, 318 с.
9 СУТТНЕР Эрнст Христофор. Богословские и внебогословские мотивы в основе 
Марчевской, Ужгородской и Зибенбюргенской уний // Ужгородській унії – 350 років. 
Матеріали міжнародних наукових конференцій (Ужгород, квітень 1996 р.), Редкол.; відп. 
за вип. І. М. Гранчак. Ужгород: «Патент», 1997, с. 64– 71; СУТТНЕР Эрнст Кристофер. 
Восточные церкви в унии с Римом (Различные способы понимания унии) // 400 лет 
Брестской церковной унии 1596–1996: критическая переоценка: Сборник материалов 
международного симпозиума (Неймеген, Голландия), Научное редактирование и 
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вання феномену «Габсбурзької Церкви» Джона-Пола Химки та 
автора цих рядків1, д) колективної праці підготовленої під керів-
ництвом Вільгельма де Фріса для отців ІІ Ватиканського собору 
під назвою «Рим і Патріярхати Сходу»2, е) досліджень сучасного 
стану СКЦ Сергія Ґаєка, Джона Ф. Лонґа, Марко Броджі, Андрея 
Шковєри, Юрая Крупа, Ярослава Цораніча3. 

Незважаючи на загалом достатній репрезентативний акаде-
мічний рівень заявленої теми дослідження, дискусійними зали-
шаються питання пов’язані з еклезіальним характером СКЦ (або 
ГКЦ) як головної перешкоди на шляху до «світового торжества 
екуменізму», тобто повного сопричастя католиків і православ-
них. Висвітлення саме цього питання і буде нашим завданням у 
цьому дослідженні.

предисловие: Алексея Юдина. Москва: Библейско-богословский институт св. апостола 
Андрея, 1998, с. 238–248; SUTTNER Ernst Christof. Das abrücken von der ekklesiologhie des 
Florentiner konzils bei der Ruthenischen union von 1595/96 und bei der Rumänischen union von 
1701 // Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 9/II, 2005, p. 135–145; SUTTNER 
Ernst Christof. Die Siebenbürger kirchenunion an der wende zum 18. Jahrhundert // Annales 
Universitatis Apulensis. Series Historica, 12/1, 2008, p. 7-41.
1 HIMKA John-Paul. The Greek Catholic Church and Nation-Building in Galicia, 1772–1918 // Harvard 
Ukrainien Studies. Cambrige (Mass.), 1984, Vol. VIII, р. 426–452. Укр. мовою: ХИМКА Іван-Павло. 
Греко-католицька церква і національне відродження у Галичині 1772–1918, пер. з англ. Марти Бадік 
// Ковчег. Збірник статей з церковної історії, Число І, Ред.: Ярослав Грицак, Борис Ґудзяк. Львів: 
Інститут історичних досліджень Львівського державного університету імені Івана Франка; Інститут 
історії церкви, 1993, с. 67–99; КІЧЕРА Віктор, ФЕНИЧ Володимир, ШТЕРР Діана. Габсбурзька 
церква. Мукачівська греко-католицька єпархія в австрійську добу (1771–1918).., 168 с.: іл.
2 Укр. вид.: ФРІС Вільгельм де, у співпраці з Октавіян БИРЛЯ, Джозеф ҐІЛЛ та Міхал 
ЛАЦКО. Рим і Патріярхати Сходу.., 416 с. 
3 о. ҐАЄК Сергій. Загальна панорама Східних Церков // Сопричастя. Міжнародний 
богословський часопис, 1997, № 1 (Січень-березень), c. 5–10; ЛОНҐ Джон Ф. Християнські 
Церкви Сходу // Там само, c. 11–27; БРОДЖІ Марко. Розвиток і сучасний стан Східних 
Церков // Там само, c. 28–42; ФЕНИЧ Володимир. Східні Католицькі Церкви візантійської 
традиції до та після Другого Ватиканського (21-го Вселенського) собору // Науковий вісник 
Ужгородського університету, Серія історія, Вип. 16, Відп. за вип. Шніцер І. О. Ужгород: Видав-
ництво УжНУ «Говерла», 2006, с. 165–176; ŠKOVIERA Andrej. K problematike identity východ-
ných katolíckych cirkví // Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva II. 
Súbor štúdii II, Zost..Lichner M., Marinčak S., Zenuch, P. Bratislava: Dobrá kniha, 2013, s. 169–178; 
KRUPA Juráj. Východné katolícke cirkvi. In: http://casopisslovo.sk/2016/04/30/vychodne-katolicke-
cirkvi/.; CORANIČ Jaroslav. Stručný prehľad východných cirkví // Gréckokatolícka cirkev na 
Slovensku vo svetle výročí IV a., Jaroslav CORANIČ (ed.). Prešov – Užhorod, 2016, s. 9–23.
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Визнання Римським Престолом східних католицьких спіль-
нот Церквами (1894–1917)

Визнання Римським Престолом східних католицьких спіль-
нот сталося далеко не одразу після їх повернення / навернення 
до єдності з Католицькою Церквою у XVI–XVIII ст. Це сталося 
аж в кінці ХІХ ст. У 1862 р. папа Пій ІІ створив у межах Конгрега-
ції поширення віри (Congregatio de Propaganda Fide) окрему декасте-
рію під назвою „до справ східного обряду” (pro negotis ritus orientalis). 
Новоствореній структурі папа доручив займатися справами, що 
стосувалися всіх східних християн, без різниці католики вони чи 
ні1. Свідченням байдужості Римського Престолу до католицько-
го Сходу є І-й Ватиканський Собор (1869–1870). «Найавторитет-
ніший і найменш «східний» з усіх Соборів», як його назвав один з 
найкращих дослідників візантійського обряду отець-єзуїт Роберт 
Ф. Тафт, прирівняв східних католицьких патріархів до титуляр-
них латинських псевдопатріархів та урівняв їх з ними за рангом2.

Мине більше 30-ти років як в Апостольській столиці поч-
нуться кардинальні зміни уявлень про природу східних като-
лицьких спільнот. Уніатів стануть сприймати вже не звичайни-
ми (другорядними) „обрядами” в дусі невідміненого Римським 
Престолом принципу «вищості латинського обряду» (praestantia 
ritus latini), який випливав із конституції папи Бенедикта XIV для 
італо-греків «Etsi pastoraslis» 1742 р.3, а повноцінними „Церква-
ми”. Зміну уявлень римських богословів загострила підготовка 
до проведення Єрусалимського євхаристійного конгресу 1893 р. 
«Папою християнського Сходу» став Лев ХІІІ: з ним в західному 
християнстві розпочалася емансипація СКЦ4. Визнання папо-
ю-реформатором східних спільнот „Церквами” свідчить incipit 
його історичної енцикліки від 30 листопада 1894 р. під назвою 
„Гідність Східних Церков” (Orientalium dignitas Ecclesiarum). Цю 

1 ФЕНИЧ Володимир. Східні Католицькі Церкви візантійської традиції.., с. 173.
2 ТАФТ Роберт Ф. Східне католицьке богослов’я – чи існує воно. Роздуми того, хто його 
практикує // Богословія, Том 65, Книги 1-4. Львів, 2001, с. 165.
3 Дет. аналіз документу див.: ФРІС Вільгельм де, у співпраці з Октавіян БИРЛЯ, Джозеф 
ҐІЛЛ та Міхал ЛАЦКО. Рим і Патріярхати Сходу.., с. 201–207.
4 ТАФТ Роберт Ф. Східне католицьке богослов’я.., с. 167.
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«Magna Carta» східного католицизму спеціально було прого-
лошено на любиме візантійському Сходові свято св. Миколая 6 
грудня 1894 р.1 Однак з ініціативи угорського латинського єпи-
скопа Сату-Маре, Апостольський Престол у 1898 р. оголосив, що 
папське послання Orientalium dignitas Ecclesiarum не застосовне між 
східними християнами Австро-Угорщини2.

Наступний папа Бенедикт XV апостольським листом „Dei 
Providentis” 1 травня 1917 р. підтвердив визнання церковного ста-
тусу східних католицьких спільнот, перетворивши декастерію 
Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis в незалежну Конгрегацію 
під назвою Sacra Congregacio pro Ecclesia Orientali – Свята Конґре-
ґація Східних Церков. Того ж 1917 р., 15 жовтня, папа заснував 
Папський інститут східних студій (Pontificio Instituto di Studi 
Orientali). Всі ці нововведення остаточно вели до повної зміни ста-
тусу католицького Сходу в очах західного латинського християн-
ства3. Та не встигли східні католицькі спільноти бути визнаними 
Римським Престолом окремими Церквами, як у 1927 р. з’явилося 
перше усвідомлення шкідливості «уніатизму».

Усвідомлення шкідливості «уніатизму» (1927)
Цим «бичем «уніатства» став консультант Конґреґації у спра-

вах Східних Церков та Папської Комісії Pro Russia, греко-католиць-
кий священик і богослов французького походження Жан Фран-
суа Жозеф Шарон (1878–1959). Більш відомий під придуманим 
ним псевдонімом Кирило Королевський у 1927 р. опублікує в се-
рії додатків до бельгійського журналу «Irenicon» «подібну до гро-
му серед ясного неба»4 невеличку книгу (велику статтю) з довгою 
назвою «Уніатизм: Його визначення – його причини – його на-
слідки – його поширення – його небезпеки – засоби проти нього»5. 
1 Там само, с. 167–168; Пор.: ФЕНИЧ Володимир. Східні Католицькі Церкви візантійської 
традиції.., с. 173.
2 ФРІС Вільгельм де, у співпраці з Октавіян БИРЛЯ, Джозеф ҐІЛЛ та Міхал ЛАЦКО. Рим 
і Патріярхати Сходу.., с. 209–211.
3 ТАФТ Роберт Ф. Східне католицьке богослов’я.., с. 168; ФЕНИЧ Володимир. Східні 
Католицькі Церкви візантійської традиції.., с. 173–174.
4 ТАФТ Роберт Ф. Східне католицьке богослов’я.., с. 170.
5 КОРОЛЕВСЬКИЙ Кирило. Уніятизм: Його визначення – його причини – його наслідки 
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В розумінні одного з найближчих у той час помічника й дру-
га галицького митрополита ГКЦ Андрея Шептицького1 – К. Ко-
ролевського2, слово «уніатизм» є неологізмом, який походить від 
слова унія (union), що означає єдність. Для тих духовних людей із 
Східних Церков, що в XVI–XVII ст. у центрально-східно-південній 
Європі та на Близькому Сході намагалися відновити єдність Цер-
ков (Unio Ecclesiarum) в розумінні богословської еклезіології ще 
недавнього Флорентійського екуменічного собору (1439) і його де-
крету про унію «Хай радіють небеса» (Laetentur Caeli) від 6 липня 
1439 р.3, унія мала суто церковний, а не політичний вимір. Справ-
жня «єдність Церков», на думку близького приятеля монсеньйо-
ра Ахілли Ратті (папи Пія ХІ) та монсеньйора Ежена Тіссерана – 
кардинала і секретаря Конґреґації у справах Східних Церков4 Ж. 
Ф. Ж. Шарона, «це відновлення такого стану речей, що існував до 
великого розколу (схизми)» 1054 р.: «Єдність Церков – це братер-
ське сопричастя усіх християн, до якої б раси чи обряду вони не 
належали, під проводом одного верховного пастиря, наступника 
святого Петра, папи і патріарха Риму»5. 

Натомість «церковний уніатизм», або скорочено «уніатизм», 
«ґрунтується, як і католицизм загалом, на прийнятті почесної 
першості та юрисдикції Римського понтифіка, але ця концепція, 
як видається, є радше уявленням про владу господаря, пана, аніж 
про непохитну, хоч і лагідну, владу отця»6. Судження К. Королев-
ського хоч і пройняті духом непримиренності до всіх латинських 
запозичень у Східній Церкві та східних обрядах, заслуговують на 

– його поширення – його небезпеки – засоби проти нього, Пер. з франц. Зоряна Курдина. 
Львів: Свічадо, 2014, с. 50–143.
1 (ГУЗАР) Любомир, владика. Екуменічна місія Східних Католицьких Церков у баченні 
митрополита Андрея (Шептицького) // Ковчег.., Число 2, с. 189–211; (ГУЗАР) Любомир, 
патріарх. Андрей (Шептицький) та екуменізм // (ГУЗАР) Любомир, патріарх. У пошуках 
гармонії. Львів: Інститут історії церкви Львівської Богословської Академії, Б.р.в., с. 31–46.
2 КОРОЛЕВСЬКИЙ Кирило. Митрополит Андрей Шептицький (1865–1944), Пер. із 
франц. Ярема Кравець. Львів: Свічадо, 2014, 512 с.
3 Див. класичні праці: ҐІЛЛ Джозеф. Флорентійський собор.., ххіі + 442 с.
4 ТІССЕРАН Ежен, кард. Слово про отця Кирила Королевського, 30 березня 1964 р. // 
КОРОЛЕВСЬКИЙ Кирило. Митрополит Андрей Шептицький.., с. 1–18.
5 КОРОЛЕВСЬКИЙ Кирило. Уніятизм.., с. 52, 53.
6 Там само, с. 55 (І. Що таке уніятизм?, с. 53–60).
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те, щоб коротко зупинитися на його розумінні причин, наслідків, 
меж поширення, виявів небезпек «уніатизму» та як цьому шкід-
ливому явищу можна зарадити у майбутньому.

Головними причинами виникнення «уніатизму» на його 
думку були: 1) «незнання, майже неймовірне, західними католи-
ками того,що стосується Сходу». «Ця неприємна ситуація почала 
змінюватися відтоді, як 1893 року в Єрусалимі, з благословення 
і за підтримки папи Лева ХІІІ, відбувся один з великих міжна-
родних євхаристійних конгресів»; 2) «рівень, часом надзвичайно 
високий, неосвіченості східного кліру в момент прийняття унії». 
Внаслідок монголо-татарської інвазії (середина ХІІІ ст.) та взяття 
турками Візантійської імперії (1453) «грецький світ занурився в 
морок варварства аж до XVII ст.». «Симонія, неуцтво, жадібність, 
підступність, гординя: такими були плоди, залишені східному 
християнству татарами на північних рівнинах, а турками – на 
території від дельти Нілу та Євфрату аж до підніжжя Карпат»; 
3) під групами східних католиків майже ніколи не розуміли лю-
дей, об’єднаних однією національністю: виняток становили лише 
мароніти і малабари. «Перебуваючи в меншості, католицькі гру-
пи східного обряду більше не могли представляти цілу націю»; 
4) соціальна ситуація, що стосувалася католиків східного обряду 
на момент прийняття ними церковної унії з Римом. «Ніде вони 
не мали не те що привілейованого становища, але й навіть рів-
ності з іншими»; 5) «відсутність власної культури в середовищі 
східних католиків». «Прикутий до землі, пов’язаний шлюбними 
узами, як міг бідний священик східного обряду здобути освіту?»; 
6) людські помилки, такі як заздрість й марнолюбство, які можна 
виправити лише завдяки духовній освіті й суворій аскезі; 7) ла-
тинський тиск. «Хто створив і пропагував уніятизм, за сприяння 
вищезазначених причин, то це самі уніяти. Ніхто їх не змушував 
насильно «уніятизуватися»», і 8) «причина причин» – неприєм-
ний факт схизми, ініціаторами якої стали Фотій, Михайло Керу-
ларій, Марк Ефеський та інші1.

Наслідки уніатизму за К. Королевським наступні: 1) цілком 

1 Там само, с. 61–84 (ІІ. Причини виникнення уніятизму).
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західна богословська культура уніатського духовенства; 2) відмо-
ва, майже тотальна, від східного церковного звичаю; 3) латинські 
запозичення в богослужінні, зовнішньому та внутрішньому ви-
гляді візантійських за стилем церков, одягові священиків, літур-
гійних текстах. У підсумку: «уніятизм не лише понівечив обряд, 
понівечив богослужіння, підкоротив одяг, відмовляючись таким 
чином від багатої символіки Сходу, ввів нові елементи, незрілість 
яких не гармонізує з цілістю, він забув навіть свою обрядову мову, 
замінивши її нечуваним жаргоном»1.

Межі поширення «уніатської недуги» торкнулися східно-
го богослов’я, догматики, одягу. Найбільш проблематичним на 
думку римського богослова є літургійний уніятизм. К. Королев-
ський виділяє п’ять категорій латинізованих уніатів, констатую-
чи, «що старішим є союз з Римом, то спотворенішим є обряд». До 
першої категорії відносить тих уніатів, у яких літургійна тради-
ція залишилася в основному чистою, майже без «гібридизації»: 
це румуни в Трансільванії, болгари в Фракії та сербські хорвати 
в Крижевцях; до другої категорії відносить уніатів спрямованих 
до «гібридизації» обряду і літургії: це три мелхітські патріархати, 
болгари Македонії, вірмени, ефіопи, сирійці, халкедонці та сици-
лійські албанці; третю категорію становлять уніати із сильно «гі-
бридизованим культом»: це мароніти, копти, албанці з Калабрії, 
галицькі і карпатські русини та їхні численні колонії (діаспори), 
а також угорські католики візантійського обряду; до четвертої 
категорії уніатів відніс латинізованих малабарів Індії, і до п’ятої 
категорії зачислив уніатів «із втратою сподівань»: це галицькі і 
трансільванські вірмени та албанці Калабрії. І лише «греків, що є 
католиками, ще не охопив уніятизм»2.

Оскільки необхідну базу для появи уніятизму підготували 
формальні папські акти, на думку Ж. Ф. Ж. Шарона, він є небез-
печним з трьох причин: 1) «різка і відчутна контрадикція в обі-
цянках пап»: протягом століть вони звикли плутати католицизм 
з латинством, вважаючи, що лише Латинська Церква є справж-

1 Там само, с. 85–105 (ІІІ. Наслідки уніятизму).
2 Там само, с. 106–113 (IV. Межі поширення «уніатської недуги»).
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ньою Католицькою Церквою; 2) «уніят вважає, що він є своєрід-
ним містком між католицтвом і православ’ям, а він зовсім не під-
ходить для цієї ролі. Йому до вподоби своя «гібридизація». «Він 
не може зрозуміти східної душі, бо він сам вже не має її». «Його 
благочестя – цілком латинське, західне». «Він, у певному сенсі, 
ненавидить Православну Церкву більше, ніж латинник, який не-
навидить лише схизму», і 3) «навіть якби церковної єдності було 
досягнуто, уніятизм однаково сам по собі є злом»1.

Шукаючи відповідь на питання, як зарадити виявам небез-
пек пов’язаним із уніатизмом, К. Королевський пропонує перш 
за все цього щиро бажати за допомогою: освіти семінаристів і ду-
ховенства; переходу латинських місіонерів на східний обряд або 
адаптацію до нього; ретельніше дослухатися приписам конститу-
ції папи Лева ХІІІ «Orientalium»; поступово усувати «гібридизми»; 
не насильно змінювати звички кліру та вірників; непрофанувати 
східний обряд та розвивати рятівну практику целібату2. «Подо-
лати уніятизм – богословський, дисциплінарний, літургійний, 
аскетичний, – що не є породженням ані східним, ані західним, а 
компромісом, – означає прискорити кінець схизми, кінець поді-
лу, в якій ми всі занурені, принаймні зараз»3.

У підсумку, через таке явище як «уніатизм», за справедли-
вим зауваженням отця Вацлава Ґринєвича, а) уніати постійно 
були і залишаються найбільш болючою проблемою для Право-
славної Церкви, б) стали проблемою починаючи з кінця ХІХ ст. 
і залишаються нею донині для Римського Престолу, та в) стали 
проблемою для самих себе під час та після зближення Церков 
Заходу і Сходу внаслідок ІІ Ватиканського собору4.

ІІ Ватиканський Собор і канонічність СКЦ (1962–1965)
Від 4 січня 1927 р., коли французький греко-католик завер-

шив свою статтю-книгу, і до проголошення баламандської заяви 
у 1993 р., пройшло 66 надважких років в історії східних католи-
1 Там само, с. 114–125 (V. Вияви небезпеки, пов’язані з уніятизмом).
2 Там само, с. 126–133 (VI. Як зарадити виявам небезпеки, пов’язаними з уніятизмом).
3 Там само, с. 84.
4 ГРИНЄВИЧ Вацлав. Минуле залишити Богові.., с. 101–105.
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ків. За цей час греко-католики (особливо українські в Галичині) 
не встояли перед спокусою націоналізму, фашизму, нацизму та 
комунізму (1930–1940-і)1, їхню Церкву світська влада в особі кому-
ністичних режимів в СРСР та країнах Центрально-Східної Європи 
прозелітувала шляхом навернення через «возз’єднання» до пра-
вослав’я Московського Патріархату (1946–1950)2, більшість зі свя-
щеників та монахів Унійної Церкви засвідчили свою вірність Хри-
стовій вірі в катакомбній Церкві (1946–1989)3, а внаслідок падіння 

1 Пор.: ЗАЙЦЕВ Олександр, БЕГЕН Олег, СТЕФАНІВ Василь. Націоналізм і релігія. Греко-
Католицька Церква та український націоналістичний рух у Галичині (1920–1930-ті роки), 
За аг. ред. Олександра Зайцева. Львів: Видавництво Українського Католицького Універси-
тету, 2011. 384 с.: іл.; МУРАШКО Г. П., НОСКОВА, А. Ф. Греко-католическая церковь и 
украинский сепаратизм в период Второй мировой войны (восточноевропейский регион) // 
Белоруссия и Украина. История и культура. Ежегодник. 2004. Москва: Наука, 2005, с. 305–327.
2 Див. вибрану бібліографію: БОЦЮРКІВ Богдан. Українська Греко-Католицька Церква 
і Радянська держава (1939–1950), Пер. з англ. Наталії Кочан; За ред. Олега Турія. Львів: 
Видавництво Українського католицького університету, 2005, хх + 268 с.; HALAGIDA Igor. 
Miedzy Moskwa, Warszawa i Watykanem. Dzieje Kosciola greckokatolickiego w Polsce 1944–1970. 
Warszawa: Wydawnictwo «Bazyliada», 2013. 518 s.; ŞTIRBAN Codruţa Maria, ŞTIRBAN Marcel. 
Din istoria bisericii Române unite (1945–1989). Satu Mare: Editura Muzeului Sătmărean, 2000, s. 
35–153; BUCUR Ioan-Marius. The Romanian Greek-Catholic Church between Cooptation and Sup-
pression, 1945–1948 // Konfessionelle Identität und Nationsbildung. Die griechisch-katholischen Kir-
chen in Ostmittel- und Südosteuropa im. 19. und 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Hans-Christian 
Maner und Norbert Spannenberger. Stuttgard: Franz Steiner Verlag, 2007, s. 187–198; МАРКУСЬ 
Василь. Нищення Греко-Католицької Церкви в Мукачівській єпархії в 1945-50 рр., Відбитка 
із Збірника, присвяченого пам’яті З. Кузелі // Записки Наукового Товариства імені Тараса 
Шевченка, Т. CLXIX. Париж, 1962. 23 с.; ВОЛОШИН Юрій. «Повернення до православ’я» 
на Закарпатті в 1946–1949 роках // Сучасність, 1996, № 9, с. 77–84; ФЕНИЧ Володимир. 
«Чужі» серед своїх, «свої» серед чужих. Греко-католики Мукачівської єпархії під час та після 
«возз’єднання» Закарпаття з Радянською Україною. Ужгород: Мукачівська греко-католицька 
єпархія, 2007. 107 с.; LETZ Robert. Postavenie Gréckokatolíckej cirkvi v Cesko-Slovensku v rokoch 
1945–1968 // Historický časopis, Ročnik 44, Cislo 2. Bratislava: Slovak Academie press, 1996, s. 
262–280; BARNOVSKÝ Michal. Likvidácia gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku roku 1950 a ob-
novenie jej legálnej činnosti roku 1968 // Науковий збірник Музею українсько-руської культури у 
Свиднику. Випуск 22. Пряшів, 2001, с. 17–34; ŠTURÁK Peter. Dejiny Gréckokatolickej cirkvi na 
Slovensku v rokoch 1945–1989. Prešov: Vydala nezisková organizácia Petra v Prešоve, 2018, s. 9–124.
3 Див. вибрану бібліографію: БОЦЮРКІВ Богдан. Українська греко-католицька церква в 
катакомбах (1946–1989) // Ковчег. Збірник статей з церковної історії, Число І, Редактори: 
Ярослав Грицак, Борис Ґудзяк; упорядники: Ліліана Гентош, Тарас Романюк, Олег Турій. 
Львів: Інститут історичних досліджень Львівського державного університету імені Івана 
Франка; Інститут історії Церкви, 1993, с. 113–152; СУТТНЕР Ернст Крістоф. Українське 
християнство на початку ІІІ-го тисячоліття.., с. 104–147; ŞTIRBAN Codruţa Maria, ŞTIR-
BAN Marcel. Din istoria bisericii Române unite (1945–1989).., s. 154–500; ŠTURÁK Peter. 
Dejiny Gréckokatolickej cirkvi na Slovensku v rokoch 1945–1989.., s. 125–180.
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комуністично-атеїстичних режимів вийшли з підпілля, легалізу-
вали свою діяльність та відродили свої структури (початок 1990-х)1.

Поки ГКЦ в СРСР та країнах Центрально-Східної Європи 
перебували і виходили з катакомб (1946–1989) у відносинах між 
Римо-Католицькою та Православними Церквами сталися істотні 
зміни, які радикально підважили дотеперішню сутність (=іден-
тичність) Уніатських Церков. Починаючи від опублікованого 6 
листопада 1963 р. послання Папи Римського Павла VI Патріар-
ху Константинопольському Атенагору І під назвою «Дві сестри», 
прийнято вважати, що між Заходом і Сходом заново відродилася 
флорентійська екуменічна категорія «церкви-сестри»2. Це правда 
зовсім не означало заперечення права на існування СКЦ: їхній ка-
нонічно-правовий характер навпаки був визнаний і визначений 
на ІІ Ватиканському Соборі Католицької Церкви як самостійних 
«Церков свого права» (Ecclesia sui iuris)3.

«Мостом між Сходом і Заходом» на ІІ Ватиканському Собо-
рі (1963–1965) були мелхіти. 5 січня 1964 р., під час паломництва 
папи Павла VI до Святої Землі, зустрілися Вселенський Патріарх 
Константинопольський Атенагор та Патріарх Мелхітської Като-
лицької Церкви Максим IV (Саїґ). У відповідь на Максимові за-
певнення, що він намагався представляти на Соборі автентичну 
східну традицію, Атенагор І відповів: «Ви представляєте всіх нас. 
Дякую!». А на їх зустрічі в Константинополі, яка відбулася 2 черв-
ня того самого року, Патріарх Атенагор згадував про красномовний 
«голос Сходу» Патріарха Максима як про дар Божий для Церкви4.

21 листопада 1964 р. ІІ Ватиканський собор схвалив три із 
чотирьох найважливіших екуменічних документів: Догматич-
ну Конституцію про Церкву «Lumen gentium» («Світло наро-

1 Див. вибрану бібліографію: СУТТНЕР Ернст Крістоф. Українське християнство на 
початку ІІІ-го тисячоліття.., с. 147–162; ŞTIRBAN Codruţa Maria, ŞTIRBAN Marcel. Din 
istoria bisericii Române unite (1945–1989).., s. 501–535; ŠTURÁK Peter. Dejiny Gréckokato-
lickej cirkvi na Slovensku v rokoch 1945–1989.., s. 181–266.
2 Пор.: ТАМБОРРА Анджело. Католическая церков и русское православие. Два века 
противостояния и диалога, Пер. с итал. Москва: Библейско-богословский институт св. 
апостола Андрея, 2007, с. 514.
3 ФЕНИЧ Володимир. Східні Католицькі Церкви візантійської традиції.., с. 174–175.
4 ТАФТ Роберт Ф. Східне католицьке богослов’я.., с. 174–180.
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дів»)1, Декрет про екуменізм «Возстановлення єдності – Unitatis 
redintegratio»2 та Декрет про Східні Католицькі Церкви «Східних 
Церков – Orientalium Ecclesiarum»3. Четвертий документ – Декла-
рація про релігійну свободу «Dignitatis humanae» («Гідности люд-
ської») Собор схвалив 7 грудня 1965 р.4 

Декретом про екуменізм Собор назвав Східні Церкви – Цер-
квою Христовою5. Щоправда, православні небезпідставно вважали, 
що дух декрету Orientalium Ecclesiarum суперечить основам і характе-
рові декрету Unitatis redintegratio, оскільки документ приписав над-
мірно велике значення малим уніатським групам, тоді як оминув 
найбільшу групу християнського Сходу – власне самі Східні Пра-
вославні Церкви, халкедонські і дохалкедонські6. Згідно з Догматич-
ною Конституцією про Церкву при викладенні нової доктрини про 
єпископат, стверджується, що єпископи є «видимим началом і ос-
новою єдності своїх помісних Церков, що сформульовані на взір все-
ленської Церкви, в яких і з яких існує одна католицька Церква» (23)7. 
Це твердження разом зі змістом цілого параграфу дозволить дати 
окреслення єпархії в декреті Christus Doninus (Христос Господь) (Де-
крет про пастирський уряд єпископів у Церкві від 28 жовтня 1965 р.) 
як «частини Божого народу, яку доручено єпископові в управу за до-
помогою пресвітерату так, що […] становить окрему Церкву, в якій 
справді є і діє одна, свята, католицька й апостольська Церква Хри-
стова»: єпископи у своїх Церквах є заступниками і послами Христа. 
Єпископи, хоч у своєму служінні підпорядковані римському папі, 

1 Догматичну Конституцію про Церкву «Lumen gentium» («Світло народів») від 21.11.1964 
// Документи Другого Ватиканського Собору.., с. 75–170. Пор.: СУТТНЕР Ернст Кри-
стоф. Церковні розколи і єдність Церкви.., с. 6–12.
2 Декрет про екуменізм «Возстановлення єдності – Unitatis redintegratio» від 21.11.1964 // 
Документи Другого Ватиканського Собору.., с. 187–210. Пор.: СУТТНЕР Ернст Кристоф. 
Церковні розколи і єдність Церкви.., с. 8–12.
3 Декрет про Східні Католицькі Церкви «Східних Церков – Orientalium Ecclesiarum» від 
21.11.1964 // Документи Другого Ватиканського Собору.., с. 171–186.
4 Декларація про релігійну свободу «Dignitatis humanae» («Гідности людської») від 
7.12.1965 р. // Документи Другого Ватиканського Собору.., с. 375–392.
5 «Декрет про Східні Католицькі Церкви» («Orientalium Ecclesiarum») від 21 листопада 
1964 р. Іn: Документи Другого Ватиканського Собору.., с. 187–210.
6 ГРИНЄВИЧ Вацлав. Минуле залишити Богові.., с. 100–113.
7 Документи Другого Ватиканського Собору.., с. 75–170.
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«керують довіреними їм Церквами як Христові намісники і посли»1.
Єпархіальні спільноти, тобто частини Божого народу, зі-

брані у Святому Дусі єпископом (при співпраці священиків) че-
рез проповідування Слова Божого і здійснення Євхаристії («per 
Evangelium et Eucharistiam in Spiritu Sancto»), є Церквами партику-
лярними, і в кожній з них «є і діє одна, свята, католицька й апо-
стольська Церква Христова»; вони сформовані «на взір Церкви 
вселенської»; у них існує і з них складається «одна Католицька 
Церква»: єпархія є не «частиною» Католицької Церкви, але – за 
умови, що її єпископ перебуває в сопричасті з Папою Римським, 
– є частиною єдиної Католицької Церкви; так само кілька єпар-
хій – є єдиною Католицькою Церквою2. 

Деталізує вчення про «місцеві Церкви» («Ecclеsiae locales») «Де-
крет про Східні Католицькі Церкви» («Orientalium Ecclesiarum») від 
21 листопада 1964 р. Католицька Церква, як стверджується в де-
креті, складається з вірних, органічно об’єднаних у Святому Дусі 
тією самою вірою, таїнствами й урядом; ці вірні, об’єднуючись 
у різні групи, зв’язані єрархією, творять партикулярні Церкви 
(«particulares Ecclesias seu ritus»). У цілому документі східні спільно-
ти завжди названо «particulares Ecclesias seu ritus». Ті «партикуляр-
ні Церкви», «як Сходу, так і Заходу», хоч частково й відрізняються 
між собою «так званими обрядами, тобто літургією, церковним 
правопорядком та духовною спадщиною», все рівно є «Церквами 
свого права» («Ecclesia sui iuris»)3. Собор називає СКЦ «місцевими» 
(«localis»), «партикулярними Церквами свого обряду» («particulares 
Ecclesias seu ritus») – «Церквами свого права» («Ecclesia sui iuris»)4. 

Декрет про екуменізм (ст. 13 і 14) визнає, що «деколи не без 
вини людей з обох сторін» в «одній і єдиній Церкві» сталися «два 
роди роздорів в незшитім хітоні Христовім». «Перші з них по-
стали на Сході, чи то з опору до догматичних формул Соборів 

1 Там само, с. 211–247.
2 Там само.
3 Там само, с. 171–186.
4 БУКС Нікола. Східні Церкви у Вселенській Церкві (за ІІ Ватиканським Собором) // 
Сопричастя. Міжнародний богословський часопис, 1997, № 1 (Січень-березень), c. 95–
112; СУТТНЕР Ернст Кристоф. Церковні розколи і єдність Церкви.., с. 6–14.
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Ефеського та Халкидонського, чи то в пізніших часах, через розі-
рвання червоної спільности між патріярхами східними та Рим-
ським Престолом. А инші, чотири століття пізніше, постали на 
Заході з тих подій, що називають загально Реформацією». Третій 
вид розколів пояснено таким чином, що Церкви Сходу і Заходу 
відрізнялися одна від одної ще тоді, коли перебували в повній 
єдності між собою. Вони «довгі століття йшли своєю власною 
дорогою, сполучені однак братньою спільнотою віри та священ-
нодійств», бо «передана апостолами спадщина була сприйнята в 
різних формах та різними способами й від самих початків Цер-
кви була вона різно то тут, то там пояснювана, також із-за відмін-
ностей психіки та обставин життя». Тому для пошуку сопричастя 
там, де воно було втрачене, Собор у ст. 18 Декрету про екуменізм 
наголошує на тому, «що для обновлення та збереження спільно-
ти й одности треба: «ніякого більше не накладати тягару, крім 
цього необхідного» (Ді. 15, 28)». А це означає, що для примирен-
ня поміж спільнотами, які обидві є Церквами, потрібно при-
пинити протистояння й усунути лінію поділу між ними, але не 
проводити жодних змін у церковному житті, бо місцеві Церкви 
мають право на самовираження, яке не ставить під сумнів ні їх-
ньої еклезіяльності, ні сопричасної єдності з іншими Церквами1. 

7 грудня 1965 р., в останній день роботи ІІ Ватиканського 
собору, в Соборі св. Петра в Римі кардиналом Йоханессом Ві-
ллебрандсом було зачитано текст Спільної декларації РКЦ та 
Константинопольської Православної Церкви з приводу зняття 
анафем папою Павлом VI та патріархом Атенаґором І2. Це оз-
начало кінець епохи т.зв. «Великої схизми», яка тривала між Ка-
толицькою і Православними Церквами від 1054 р.3 Однак, Мос-

1 Декрет про екуменізм «Возстановлення єдності – Unitatis redintegratio» від 21.11.1964 // 
Документи Другого Ватиканського Собору.., с. 187–210. Пор.: СУТТНЕР Ернст Кристоф. 
Церковні розколи і єдність Церкви.., с. 15–17.
2 Текст: ВАСИЛЬЕВА О. Ю. Русская Православная Церковь и ІІ Ватиканский собор. 
Москва: Лепта-Пресс, 2004, с. 349–353. Пор.: Томос Агапіс. Документи про відносини 
Римського і Константинопольського Престолів у 1958–1984 рр., Пер. з англ. і наук. ред. 
Наталії КОЧАН. Київ, 2001, 131; СУТТНЕР Ернст Кристоф. Церковні розколи і єдність 
Церкви.., с. 47–48 (п. 50). 
3 СУТТНЕР Ернст Кристоф. Церковні розколи і єдність Церкви.., с. 107–112. Пор.: ТАМ-
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ковський патріарх Алєксій І у телеграмі до патріарха Атенагора І 
28 грудня 1965 р. розцінив вчинок Синоду Константинопольської 
Церкви лише як дію Помісної Церкви, зверненої до Церкви Риму: 
«Богословського значення для всієї Повноти Святої Православної 
Церкви цей акт, на нашу думку, не має», – зауважив він1.

В липні 1967 р., відвідуючи константинопольського патріар-
ха Атенаґора І в його резиденції в Стамбулі, папа Павло VI пере-
дав послання, в якому говорилося про час, коли Православна та 
Католицька Церкви були посестрами у повній єдності. Відноси-
ни ж між Церквами після ІІ Ватиканського собору папа окреслив 
як єдність, «яка вже існує, хоч ще і не у всій повноті», але висло-
вив сподівання, що незабаром буде так само, як і колись2.

Відхилення та виключення уніатизму і прозелітизму у 
Фрайзингу та Баламанді (1990, 1993)

Внаслідок тривалого підготовчого процесу на свято апосто-
ла Андрія 1979 р. була затверджена Комісія міжбогословського 
діалогу, повний склад якої (14 на 14) вперше зібрався на Патмосі 
та Родосі у 1980 р. Уперше після Фераро-Флорентійського собо-
ру (1438–1439) на засіданні Комісії проводилися офіційні диспути 
щодо подолання поділу між Сходом і Заходом, які стосувалися 
не лише поодиноких помісних Східних Церков, а всіх Церков ві-
зантійської традиції. Під час роботи Комісії у Валаамському мо-
настирі Фінської Православної Церкви у 1988 р. була створена під-
комісія, яка мала підготувати всіх учасників міжбогословського 
діалогу до обговорення болісної для православ’я теми, пов’язаної з 
фактом існування об’єднаних із Римом Східних Церков – уніатів3.

Швидкий розпад блоку комуністичних держав та вихід із 
підпілля (катакомб) чисельно великих унійних Церков в Україні 

БОРРА Анджело. Католическая церков и русское православие.., с. 516.
1 Журнал Московской Патриархии, 1966, № 2, с. 4. Пор.: ВАСИЛЬЕВА О. Ю. Русская 
Православная Церковь и ІІ Ватиканский собор.., с. 355–356; РООМ Вид. Рим и Москва. 
Отношения между Святым Престолом и Россией / Советским Союзом в период от 
Октябрской революции 1917 г. до 1 декабря 1989 г., Пер. с нем. Юрия Аввакумова. Львів: 
«Свічадо», 1995, с. 176–180.
2 СУТТНЕР Ернст Кристоф. Церковні розколи і єдність Церкви.., с. 110.
3 Там само, с. 118–129.
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та Румунії в кінці 1989 – на початку 1990 р. створили таку атмосфе-
ру в Комісії, що, як згадує один із її найактивніших учасників з ка-
толицького боку австрійський богослов професор Ернст Крістоф 
Суттнер, «ніхто не міг говорити «без гніву й упередження»1. Від-
тепер зробити вигляд, що мільйонів греко-католиків по всьому 
світу не існує, було вже неможливо2. Тоді, з подачі православної 
сторони із Москви, Змішана міжнародна комісія з богословсько-
го діалогу підготувала і ухвалила заяви, що стосувалися дотепе-
рішньої та майбутньої еклезіальної ідентичності греко-католиків.

Відповідно до документу, ухваленого на VI-й пленарній се-
сії Комісії у Фрайзинґу 6-15 червня 1990 р. (над яким працювала 
підкомісія у Відні 26-30 січня 1990 р.), «термін «уніатизм» означає 
у даному випадку прагнення досягти єдності Церкви шляхом ві-
докремлення православних громад або віруючих без урахування 
того, що еклезіологічно Православна Церква є Церквою-сестрою, 
яка містить благодать і спасіння. Тому, згідно з документом Ві-
денської підкомісії, ми відхиляємо уніатизм як спосіб віднай-
дення єдності, бо він суперечить спільному Переданню наших 
Церков». Також у фрайзинській «безіменній» декларації йшлося: 
«Слід виключити як спосіб спотворення пастирської діяльності 
будь-яке прагнення залучити віруючих однієї Церкви до іншої – 
що звичайно зветься прозелітизмом»3. 

На фоні тектонічних зрушень в цілому світі пов’язаних з 
крахом комуністичної тоталітарної системи, фрайзинське рішен-
ня залишилося майже непоміченим. 18 жовтня 1990 р. папа Йоан 
Павло ІІ Апостольською конституцією Sacri Canones проголосив 
для греко-католиків Кодекс канонів Східних Католицьких Цер-
ков. Документ набув сили закону 1 жовтня 1991 р.4 Безсумнівно, 
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, урочисто презентований 
1 Там само, с. 121.
2 Пор.: Віра після атеїзму: релігійне життя в Україні в період демократичних перетворень 
і державної незалежности, За ред.. Міклоша Томки й Олега Турія. Львів: Видавництво 
Українського католицького університету, 2004, 228 с.
3 Заява Змішаної міжнародної комісії з богословського діалогу між Римо-Католицькою та 
помісними Православними Церквами на VI пленарній сесії у Фрайзинґу (Мюнхен, 6-15 
червня 1990 р.) // Ковчег.., Число 2, с. 447–449.
4 Пор.: Путівник по Східному Кодексу: Коментар до Кодексу Канонів Східних Церков.., 792 c.



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

605

папою Йоаном Павлом ІІ 25 жовтня 1990 р., разом із іншими 
двома документами (Кодексом канонічного права – Codex Iuris 
Canonici (1983) для Латинської Церкви та Апостольською консти-
туцією Pastor Bonus (28.06.1988) для Римської Курії), мав набага-
то важливіше значення для східних католиків аніж фрайзинська 
заява. Ця, по суті, конституція СКЦ, завершила законодавчий 
процес, розпочатий після ІІ Ватиканського собору, створивши 
в підсумку єдиний звід законів (corpus iuris canonici) Католицької 
Церкви. У своїй промові папа Йоан Павло ІІ згадав і Православ-
ні Церкви як «Церкви-Сестри», що вже перебувають «майже у 
повній злуці з Римською Церквою», як твердив його попередник 
папа Павло VI1. Після того, як ІІ Ватиканський собор у декреті 
Про Східні Церкви постановив, «щоб було обновлено їх права та 
привілеї, відповідно до старих традицій кожної Церкви та декре-
тів Вселенських соборів» (Orientalium Ecclesiarum, 9), Кодекс Кано-
нів Східних Церков більше не вимагає від з’єднаних із Римом па-
тріархів чи єпископів звертатися до папи за палліюмом2.  

5 червня 1991 р. на зустрічі з єрархами Польської Право-
славної Церкви в православному соборі в Бєлостоку папа Йоан 
Павло ІІ вже прямо заявив, що «наші Церкви є сестрами. Вираз 
«Церкви-сестри» не є просто формою ввічливості, а справжньою 
екуменічною категорією еклезіології. На ній мають будуватися 
взаємостосунки між усіма Церквами…». «Діалог правди, щиро-
сті й любові є єдиним шляхом до повноти єдності. Він є даром 
Божим, незамінним засобом на шляху до примирення»3. І «при-
мирення» не забарилося, правда ціною радикальної ревізії по-
глядів на унійну еклезіологію греко-католиків.

23 червня 1993 р. на VII-й пленарній сесії Комісії з богослов-
ського діалогу між Римо-Католицькою та помісними Православ-
1 Промова Папи Йоана Павла ІІ, виголошена під час презентації СССЕ // Путівник по 
Східному Кодексу.., с. 24 (с. 19–25).
2 СУТТНЕР Ернст Кристофер. Церковні розколи і єдність церкви.., с. 66 (п. 88); СУТТ-
НЕР Ернст Кристоф. У пошуках загальнохристиянського визнання служіння єпископа 
Риму як першого серед єпископів // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії, Число 
5, За ред.. о. Бориса Ґудзяка, Ігоря Скочиляса, Олега Турія. Львів: Видавництво «Місіо-
нер», 2007, с. 41 (п. 14).
3 Цит. за: СУТТНЕР Ернст Кристоф. Церковні розколи і єдність Церкви.., с. 111, 113.
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ними Церквами, що 17-24 червня проходила в ліванському місті 
Баламанді, французькою мовою було ухвалено документ, який в 
перекладі українською називається «Уніатизм, засіб поєднання в 
минулому і пошук шляхів до повного сопричастя сьогодні»1. Да-
ний документ був розроблений координаційним комітетом в іта-
лійському м. Аріччі в червні 1991 р. Баламандську заяву підписали 
48 офіційних учасників конференції (відсутніми були представни-
ки 6-ти Православних Церков, в т. ч. Грецької). Серед підписантів 
документу з боку Московського Патріархату був підпис ігумена 
Нестора Жилаєва, а серед представників УГКЦ – секретаря Кон-
ґреґації Східних Церков архієпископа Мирослава (Марусина)2.

Із змісту баламандського документу випливає: «За пропо-
зицією Православної Церкви звичний хід богословського діалогу 
з Католицькою Церквою було перервано, щоб приділити негайну 
увагу питанню, яке зветься «уніатизмом». «Що стосується мето-
ду, званого «уніатизмом», то, як було проголошено у Фрайзингу 
(червень 1993 р.), «ми відхиляємо уніатизм як метод пошуку єдно-
сті, тому що він суперечить спільним традиціям наших Церков». 
«Щодо Східних Католицьких Церков, то, без сумніву, будучи части-
ною католицької спільноти, вони мають право існувати й діяти для 
задоволення духовних потреб своїх вірних»3. Як слушно зауважив з 
1 Лист блаженнішого Мирослава Івана кардинала Любачівського до кардинала Едварда 
Ідріса Кассіді, президентові Папської ради у справах християнської єдності від 3 серпня 
1993 р. // Ковчег.., Число 2, с. 456–457. 
ІІнші перекладені на укр. мову назви документу: Уніатизм. Унійний метод минулого і 
сучасні пошуки повного сопричастя (koinonia): ГРИНЄВИЧ Вацлав. Минуле залишити 
Богові.., с. 120–126; Уніятство – застарілий метод поєднання – і теперішні пошуки 
повної єдності: СУТТНЕР Ернст Кристоф. Церковні розколи і єдність Церкви.., с. 122; 
«Уніатизм», метод єднання минулого, і сучасний пошук повної єдності»: ВІЛАРДЕЛЛ 
Гектор Валл. Богословська й еклезіологічна роль Східних Католицьких Церков в 
екуменічному діалозі між Сходом і Заходом // Боголовія, Том 65, Книги 1-4. Львів, 2001, 
с. 141. Пор.: Заява Змішаної міжнародної комісії з богословського діалогу між Римо-
Католицькою та помісними Православними Церквами на VIІ пленарній сесії (Баламанд, 
17-24 червня 1993 р.) // Ковчег.., Число 2, с. 449–455.
2 ГРИНЄВИЧ Вацлав. Минуле залишити Богові.., с. 127–128; Заява Змішаної міжнародної 
комісії з богословського діалогу між Римо-Католицькою та помісними Православними 
Церквами на VIІ пленарній сесії (Баламанд, 17-24 червня 1993 р.) // Ковчег.., Число 2, с. 455–456.
3 ГРИНЄВИЧ Вацлав. Минуле залишити Богові.., с. 120; Заява Змішаної міжнародної 
комісії з богословського діалогу між Римо-Католицькою та помісними Православними 
Церквами на VIІ пленарній сесії (Баламанд, 17-24 червня 1993 р.) // Ковчег.., Число 2, с. 449.
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цього приводу Е. Хр. Суттнер, який теж підписався під баламанд-
ською заявою, «цим зроблено принципово новий крок, бо ніколи 
раніше від імени усього православ’я не визнавалося повноправно-
сти існуючих унійних Церков як помісних»1.

Далі документ «описує шлях сучасного віднаходження пов-
ного сопричастя, при цьому «уніатизм» виключається як метод». 
«Оскільки католики й православні на цьому шляху відкривають 
себе поєднаними в Таїні Церкви й знову вважаються Церква-
ми-сестрами, ця форма описаної вище місіонерської діяльності, 
названа «уніатизмом», більше не може бути визнана ні як метод, 
ні як зразок єдності, якої шукають наші Церкви». «З таких мір-
кувань Католицька і Православні Церкви визнають одна одну 
як Церкви-сестри, співвідповідальні за збереження Божої Цер-
кви у вірності Господнім намірам – насамперед щодо єдності». 
«Недовіри легше буде позбутися, якщо обидві сторони засудять 
насильство там, де воно проявляється однією спільнотою проти 
іншої сестри-Церкви». «Виключаючи на майбутнє всякий прозе-
літизм і будь-яке бажання католиків поширюватися за рахунок 
Православних Церков», уповноважені учасники конференції в 
Баламанді постановили: «Історія відносин між Православними 
та Східними Католицькими Церквами позначена переслідуван-
нями та стражданнями. Якими б не були ці страждання і чим би 
не були спричинені, вони не виправдовують жодного тріумфаліз-
му; жодна Церква не має права прославляти себе або вишукувати 
аргументи для звинувачення чи зневажання іншої. Один Бог знає 
своїх правдивих свідків. Яким би не було минуле, воно мусить 
бути полишеним на Боже милосердя, і всі зусилля Церков тре-
ба скерувати на те, щоб сучасність і майбутнє більше відповідали 
волі Христа щодо Своїх учнів» – «Щоб усі були одно, щоб світ 
увірував» (Йо. 17, 21)2.

Отже, те, що Комісія з діалогу називає і засуджує як «уніатизм», 
могло відбутися лише тоді і лише там, де й коли з католицького боку 
1 СУТТНЕР Ернст Кристоф. Церковні розколи і єдність Церкви.., с. 130.
2 ГРИНЄВИЧ Вацлав. Минуле залишити Богові.., с. 120–126; Заява Змішаної міжнародної 
комісії з богословського діалогу між Римо-Католицькою та помісними Православними 
Церквами на VIІ пленарній сесії (Баламанд, 17-24 червня 1993 р.) // Ковчег.., Число 2, с. 449–455.
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недобачали або взагалі заперечували таїнственність тієї віросповідної 
спільноти, з якої походили «уніати». Цією спільнотою, як відомо, були 
православні християни різних східних обрядів у центрально-східній 
та південній Європі, на Близькому Сході та в Індії. У Католицькій 
Церкві до Тридентського собору (1545–1563) таких тенденцій не 
було. Вони стали визначальними лише в добу конфесіоналізації, що 
почалася з другої половини XVI ст., а надто після заснування у 1622 
р. Конґреґації поширення віри (Congragatio de propaganda fide)1. 

Ніколи до початку 1990-х рр. явище, яке шкідливі латинські 
впливи упродовж трьох століть (від XVI до ХІХ) перетворили з 
унії (union – «єдність», Unio Ecclesiarum – «єдність Церков») на уні-
атизм (uniatisme), не було публічно засуджено та відкинуто як го-
ловну перешкоду до повного сопричастя християн Католицької 
та Православних Церков. Після фрайзинсько-баламандських заяв 
мільйони вірників СКЦ залишилися визнаним рівноправним 
суб’єктом у богословських та позабогословських відносинах з Ри-
мо-Католицькою та Православними Церквами2.

Одночасно існує й інший погляд на заявлену тему. «Уніа-
тизм», – як пише один з найбільш авторитетних дослідників візан-
тійського обряду та богослужбової традиції, єзуїтський богослов, 
професор Роберт Ф. Тафт3, – «це своєрідний принизливий нео-
логізм, створений на означення того методу об’єднання Церков, 
який, з погляду православних, ґрунтується більше на політичних, 
ніж на релігійних міркуваннях і цілком протилежний «еклезіо-
логії сопричастя» Церкви І-го тисячоліття»4. Не був він властивий 

1 СУТТНЕР Ернст Кристоф. Церковні розколи і єдність Церкви.., с. 120, 79–107; СУТТ-
НЕР Ернст Кристоф. У пошуках загальнохристиянського визнання служіння єпископа 
Риму як першого серед єпископів.., с. 43–45. 
2 Про сучасний погляд богословів на непрості стосунки між греко-католиками і Римо-
Католицькою та Православними Церквами див.: ГОЦ Роберт: Церква Східна і Церква 
Західна. Дві протилежні перспективи // Сопричастя. Міжнародний богословський часопис, 
1997, № 1 (Січень-березень), c. 43–54; ЛАНЕ Емануель. Східні Католицькі Церкви: міст 
чи стіна між Католицькою Церквою і Православною // Там само, c. 87–94; БУКС Нікола. 
Східні Церкви у вселенській Церкві (за ІІ Ватиканським собором) // Там само, c. 95–112.
3 Його перу крім інших праць належить дослідження, що стало «класикою жанру»: ТАФТ 
Роберт Ф. Візантійський обряд: Коротка історія, Пер. з англ. Романа Скакуна. Львів: Ви-
давництво Українського католицького університету, 2011. 136 с.
4 ТАФТ Роберт Ф. Анамнез, не амнезія: «зцілення пам’яті» та проблема «уніатизму» // 
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Христовій Церкві і в перші п’ять століть ІІ-го тисячоліття. Інклю-
зивна «еклезіологія сопричастя» Латинською Церквою була за-
мінена на еклезіологію католицького ексклюзивізму лише після 
Тридентського собору (1545–1563), прямим наслідком чого і стала 
філософія та практика «уніатизму». Захищаючись від Реформа-
ції, Латинська Церква за допомогою світської влади католицьких 
монархів та їхніх місцевих вельмож, вжилася до прозелітизму 
свідомо або не свідомо охочих до сопричастя з єпископом Риму 
частини східних християн шляхом церковної унії, перетворивши 
в такий спосіб Богу угодну настанову Христа «Щоб усі були одно» 
(Ut unum sint) на шкідливий для єдності Церков, а отже, не угод-
ний Богові, метод уніатизму.

Що представляє собою відкинутий на початку 1990-х рр. 
будівничими (католиками і православними) камінь (греко-като-
лик), який став наріжний у їхніх тристоронніх відносинах?

Панорама сучасних СКЦ
Упродовж кількох століть (XV–XIX) християни Сходу укла-

ли або пробували укласти церковні унії з Римським Престолом. 
Незважаючи на те, що їхні дії в більшості випадків мотивувалися 
щирим прагненням до християнської єдності, тим не менше унії 
виникали майже у всіх випадках за безпосередньої участі світської 
влади монархів-католиків або їх призначенців на місцях. Разом із 
посттридентською, м’яко кажучи християнською, богословською 
еклезіологією Латинської Церкви в добу Контрреформації (після 
1563 р.), прозелітичні дії світської і церковної влади у підсумку 
породили такий нехристиянський спосіб / метод євхаристійного 
спілкування як «уніатизм»1.

Конкретно мова йде про добре висвітлені в історіографії 
церковні унії, що були укладені в: 1) александрійській традиції 
– коптами Єгипту в Римі (1595, поновлена 1739), ефіопами (1626), 
еритрейцями; 2) антіохійській традиції – сирійцями в Алеппо 

Богословія, Том 66, Книги 1-2. Львів, 2002, с. 76.
1 ФРІС Вільгельм де, у співпраці з Октавіян БИРЛЯ, Джозеф ҐІЛЛ та Міхал ЛАЦКО. Рим 
і Патріярхати Сходу.., с. 175–361 (Частина друга: Ставлення Риму до самобутності Сходу, 
Розділи перший – сьомий).
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(1656–1659), маланкарцями, маронітами (1181 в Антіохії, поновле-
ної 1736 в Лівані); 3) халдейській традиції – несторіянами Месопо-
тамії в Мосулі (1552–1553) та в Діярбакирі (1672), сіро-малабарця-
ми Індії в Діямпері (1599); 4) вірменській традиції – кримськими 
вірменами генуезької Кафи у Флоренції (1439)1 та 5) константи-
нопольсько-візантійській традиції – волохами Молдавії (1588–
1589)2, русинами Польщі в Бересті (1595–1596)3, сербо-волохами 
Хорватії в Марчі (1611)4, русинами Угорщини в Ужгороді (1646)5, 
1 Загальний огляд церковних уній на Близькому Сході від Флорентійської унії до початку 
ХІХ ст. дет. див.: TIMKÓ Imre. Keleti kereszténység, keleti egyházak.., old. 135–242; BU-
GEL Walerian, Ks. W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodskiej. Lublin: 
Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000, s. 88–93, 94-97; BUGEL 
Walerian. Ekleziologie Užhorodské unie a jejích dĕdiců na pozadí doby. Olomouc: Univerzita 
Palackého v Olomouci, 2003, s. 85–89, 91–94; SZABÓ Péter. A keleti egyházak szentségi joga: 
összehasonlító bemutatás.., old. 11–59; ФРІС Вільгельм де, у співпраці з Октавіян БИРЛЯ, 
Джозеф ҐІЛЛ та Міхал ЛАЦКО. Рим і Патріярхати Сходу.., с. 85–108; ТАФТ Роберт Ф. 
Анамнез, не амнезія.., с. 80–82.
2 BUGEL Walerian, Ks. W obawie o własną tożsamość.., s. 90–91; BUGEL Walerian. Ekleziol-
ogie Užhorodské unie.., s. 87–88.
3 Дет. див.: PEKAR Athanasij, OSBM. The Union of Brest and Attempts to Destrov It // Analecta 
Ordinis S. Basilii Magni ecclesiae catholicae Ucrainae persecutae dedicate (1945–1990), Sectio 
II, Vol. XIV (XX), Fasc. 1-4. Romae: Sumptibus PP. Basilianorum, 1992, p. 152–170; GUDZI-
AK Borys A. Crisis and Reform: The Kyivan Metropolitanate, the Patriarchate of Constanti-
nople, and the Genesis of Union of Brest.., XVIII + 489 p.; 400 лет Брестской церковной унии 
1596–1996: критическая переоценка: Сборник материалов международного симпозиума 
(Неймеген, Голландия), Научное редактирование и предисловие: Алексея ЮДИНА. Москва: 
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 1998. 248 с.; ҐУДЗЯК Борис. 
Криза і Реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і ґенеза Берестейської 
унії.., XVI+426 с.; ДМИТРИЕВ М. В. Между Римом и Царьградом. Генезис Брестской 
церковной унии 1595-1596 гг.., 318 с.; ТАФТ Роберт Ф. Анамнез, не амнезія.., с. 82–84.
4 Дет. див.: ДЖУДЖАР Юрій. Католицька Церква візантійсько-слов’янського обряду в 
Югославії. Історично-юридична праця, Вид. 2-ге. Рим, 1986, с. 21–39; PIRIGYI István. A 
Magyarországi görög katolikusok története. I. kötet, Lektorálta: Iváncsó István. Nyíregzháza: 
Görög katolikus hittudományi föiskola, 1990, оld. 114–119; HORNAD Vladimirus de juxta. De-
jiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.–18. storočie). Košice, 2004, s. 831–843; ЛАЦКО Міхал. 
Унія в Хорватії (1611) // ФРІС Вільгельм де, у співпраці з Октавіян БИРЛЯ, Джозеф ҐІЛЛ 
та Міхал ЛАЦКО. Рим і Патріярхати Сходу.., с. 114–115.
5 Дет. див.: LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod // Slovak studies, VI. Cleveland – 
Rome: Slovak Institute, 1966, p. 7–190; BUGEL Walerian, Ks. W obawie o własną tożsamość. 
Eklezjologia Unii Użhorodskiej.., s. 17–60, 121–154; BUGEL Walerian. Ekleziologie Užhorod-
ské unie a jejích dĕdiců na pozadí doby.., s. 21–60, 115–146; MEDVID’ Marián. Užhorodská 
únia. Historický náčert zrodu a začiatku jej existencie. Michalovce: Misionár, 2004. 65 s.; 
LACKO Michal, S.J. Užhorodská únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou. Košice: 
Centrum spirituality Východ–Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko 
Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, 2012. 262 s.; ЛАЦКО Міхал. Ужгородська унія 
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сербами Угорщини в Комаромі (1673)1, волохами Трансільванії в 
Альба Юлії (1697–1701)2, русинами і волохами в Мараморош-Сі-
ґеті (1721)3 та македонцями Македонії в Кукуші (1859)4. Загалом, 
таким чином, було укладено 16 церковних уній, половина з яких 
сталася серед східних християн константинопольсько-візантій-
ської традиції у Європі. 

Сучасна Католицька Церква5 складається з багатьох церков 
свого права («Ecclesia sui iuris»), в яких існують різні обряди. На 
сьогодні такими є 23 церкви, що належать до шести різних тради-
цій: 1) латинської – Римсько-Католицька Церква (історично знана 
як Латинська Церква) або Католицька Церква латинського обря-
ду; 2) вірменської – Вірменська Католицька Церква/обряд; 3) ан-
тіохійської – Маронітська, Сирійська і Сирійсько-Маланкарська 
Католицькі Церкви/обряди; 4) халдейської – Халдейська і Сирій-
сько-Малабарська Католицькі Церкви/обряди; 5) олександрій-
ської – Коптська і Ефіопська Католицькі Церкви/обряди та 6) кон-
стантинопольської – Албанська, Біло руська, Болгарська, Грецька, 
Македонська, Мелхітська, Російська, Румунська, Рутенська, 

(1646) // ФРІС Вільгельм де, у співпраці з Октавіян БИРЛЯ, Джозеф ҐІЛЛ та Міхал ЛА-
ЦКО. Рим і Патріярхати Сходу.., с. 119–125; GRADOŠ Juraj. Užhorodská únía v kontex-
te stredoeurópskych církevných únií od konca 16. do začiatku 18. storočia // Gréckokatolícka 
cirkev na Slovensku vo svetle výročí V, Jaroslav Coranič (ed.). Prešov: Gréckokatolícka 
teologická fakulta Prešovská univerzita v Prešove, 2019, s. 21–42.
1 Дет. див.: LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 156–160; LACKO Michal, S. J. 
Užhorodská únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 155–158.
2 Дет. див.: SUTTNER Ernst Christof. Das abrücken von der ekklesiologhie des Florentiner 
konzils bei der Ruthenischen union von 1595/96 und bei der Rumänischen union von 1701 // 
Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 9/II, 2005, p. 135–145; SUTTNER Ernst 
Christof. Die Siebenbürger kirchenunion an der wende zum 18. jahrhundert. In: Annales Uni-
versitatis Apulensis. Series Historica, 12/1, 2008, p. 7–41; БИРЛЯ Октавіян. Унія в Румунії 
(1697–1701) // ФРІС Вільгельм де, у співпраці з Октавіян БИРЛЯ, Джозеф ҐІЛЛ та Міхал 
ЛАЦКО. Рим і Патріярхати Сходу.., c. 134–173, 362–388.
3 BARAN Alexander. Eparchia Maramorošiensis eiusque unio, Ed. 2. Romae: PP. Basiliani, 
1962, р. 57–83; UDVARI István. A ruszin egyházi hivatali írásbeliség a XVIII. század elsö 
harmadában. Bizánczy György Gennadius püspök (1657–1716–1733) iratai // Acta Academiae 
Paedagogicae Nyíregyháziensis, Tomus 13/C. Nyíregyháza, 1992, оld. 241–256. 
4 ДЖУДЖАР Юрій. Католицька Церква візантійсько-слов’янського обряду в Югославії.., 
с. 91–100.
5 В даному дослідженні не розглядаються Східні акатоличні (некатолицькі) Церкви. Про 
них див.: TIMKÓ Imre. Keleti kereszténység, keleti egyházak.., old. 21–364; SZABÓ Péter. A 
keleti egyházak szentségi joga.., old. 25–41.
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Словацька, Угорська, Українська, Хор ватська Греко-Католиць-
кі Церкви та Італійсько-Албанська Католицька Церква/обряди1. 

СКЦ походять від усіх п’яти різних східних цер ков  них традицій: 
олександрійської, антіохійської (=за хід но си рій  сь кої), халдейської 
(=східносирійської), вірменської та констан ти но польської (=візантій-
ської)2. З 22-х сучасних СКЦ одна Церква походить від вірменської, по дві 
Церкви – від олександрійської та халдейської, три церкви – від антіохій-
ської та 14 Церков – від константинопольсько-візантійської традиції3.

У Східної Церкви / Церков існує обрядова відмінність. На 
сьогоднішній день обряди Східної Церкви поділені на дві голов-
ні групи: 1) олександрійська (або єгипетська), до якої відноситься 
коптський в Єгипті та ефіопський обряд в Ефіопії, і 2) антіохій-
ська (або сирійська), яка складається з двох типів: а) східносирій-
ський, до якого належать сирійсько-халдейський, сирійсько-ма-
лабарський і несторіанський обряд та б) західно сирійський, до 
якого належать сирійсько-антіохійський, сирійсько-маланкар-
ський, маронітський, вір менський та візан тійський обряд4.

У свою чергу найпоширеніший та найчисельніший візан-
тійський обряд Східної Церкви5 поділяється на шість підгруп/
обрядів: 1) візантійсько-грецький; 2) візантійсько-мелхітський; 
3) візантійсько-румунський; 4) візантійсько-італійський; 5) візан-
тійсько-грузинський та 6) візантійсько-слов’янський обряд6. Згід-
но Кодексу канонів Східних Церков (Codex Canonum Ecclesiarum 
Orientalium), проголошеного папою Йоаном Павлом ІІ Апостоль-
1 SZABÓ Péter. A keleti egyházak szentségi joga.., old. 41–58.
2 Ibedem. old. 13–15.
3 Ibedem. old. 13–15, 41–58. Пор.: ŠKOVIERA Andrej. K problematike identity východných katolí-
ckych cirkví.., s. 172; KRUPA Juráj. Východné katolícke cirkvi // http://casopisslovo.sk/2016/04/30/
vychodne-katolicke-cirkvi/; CORANIČ Jaroslav. Stručný prehľad východných cirkví.., s. 12–13.
4 Пор.: ФЕНИЧ Володимир. Східні Католицькі Церкви візантійської традиції.., с.  169–172.
5 Про формування візантійського обряду дет. див.: ТАФТ Роберт Ф. Візантійський обряд: 
Коротка історія.. 136 с.
6 CORANIČ Jaroslav. Stručný prehľad východných cirkví.., s. 13–14. 
Дет. про сучасні богословські уявлення про Східну Церкву див.: TIMKÓ Imre. Keleti 
kereszténység, keleti egyházak.., old. 135–234; о. ҐАЄК Сергій. Загальна панорама Східних 
Церков // Сопричастя. Міжнародний богословський часопис, 1997, № 1 (Січень-бере-
зень), c. 5–10; ЛОНҐ Джон Ф. Християнські Церкви Сходу // Там само, c. 11–27; БРОДЖІ 
Марко. Розвиток і сучасний стан Східних Церков // Там само, c. 28–42; SZABÓ Péter. A 
keleti egyházak szentségi joga.., old. 22–24.
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ською конституцією Sacri Canones 18 жовтня 1990 р. визначено чо-
тири рівні (статуси) автономності «місцевих» / «партикулярних 
Церков» відповідно до рівня їхньої церковної автономії, що функ-
ціонують в складі Католицької Церкви1: 

1) Патріарші Церкви (De Ecclesiis patriarchalibus), які управ-
ляються Синодом єпископів даної Церкви: таких сьогодні є 
шість, з яких лише одна Мелхітська Греко-Католицька Церква 
(засн. 1730 р., налічує нині 1 685 296 вірників) належить до конс-
тантинопольсько-візантійської традиції2; 

2) Верховні Архієпископські Церкви (De Ecclesiis 
archieeposcopalibus maiores): таких нині є чотири, дві з яких нале-
жать до константинопольсько-візантійської традиції. Це – Укра-
їнська Греко-Католицька Церква (засн. 29.08.2005 р., нині налічує 
4 418 570 вірників) і Румунська Греко-Католицька Церква (засн. 
16.12.2005 р., нині налічує 512 726 вірників)3; 

3) Митрополичі Церкви (De Ecclesiis metropolitanis): таких сьо-
годні є п’ять, три з яких належить до константинопольсько-візан-
тійської традиції. Це – Рутенська Візантійська Католицька Цер-
ква (засн. 21.02.1969 р., нині налічує 571 827 вірників), Словацька 
Греко-Католицька Церква (засн. 30.01.2008 р., нині налічує 210 767 
вірників) і Угорська Греко-Католицька Церква (засн. 20.03.2015 р., 
нині налічує 261 100 вірників)4. 

4) інші Церкви свого права (ceterisque Ecclesiis sui iuris): таких 
нині є дев’ять і всі вони належить до константинопольсько-ві-
зантійської традиції. Серед них є і Греко-Католики в колишній 
Югославії, котрі не мають окремої національної Церкви, але на-
лічують 51 641 вірника5 [6]. 
1 Путівник по Східному Кодексу.., c. 43, 59–60, 89; SZABÓ Péter. A keleti egyházak szentségi 
joga: összehasonlító bemutatás.., old. 22–24.
2 Пор.: SZABÓ Péter. A keleti egyházak szentségi joga..., old. 48–49.
3 Пор.: SZABÓ Péter. A keleti egyházak szentségi joga..., old. 50–52.
4 Пор.: SZABÓ Péter. A keleti egyházak szentségi joga..., old. 53–54, 56–57, 64–65.
5 Пор.: SZABÓ Péter. A keleti egyházak szentségi joga..., old. 57.
6 Загальний підрахунок здійснено на підставі: Eastern Catholic Churches Statistics. 
The Eastern Catholic Churches // Source: Annuario Pontificio, Compiled by: Ronald G. 
ROBERSON, CSP. Please click here to download the 2015 statistics. Please click here to 
download the 2015 statistics in pie chart format Eastern Catholic Churches Statistics. In: http://
www.cnewa.org/source-images/Roberson-eastcath-statistics/eastcatholic-stat15.pdf; CORAN-
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Унійна ідея замість «уніатизму» 
– нова / стара концепція СКЦ

Визначений на початку 1990-х рр. римо-католиками та пра-
вославними канонічний статус для «уніатів» за принципом «про 
нас, без нас», змусив їх шукати своє місце в Христовому Вино-
граднику та формувати власну богословсько-еклезіологічну іден-
тичність1. Тепер це належало робити не на тих засадах, на яких 
виникла сама Унійна Церква в Габсбурзькій Європі та інших (по-
заєвропейських) місцях світу в добу конфесіоналізації (XVI–XVIII 
ст.), де діяв принцип чия влада, того релігія (cuis regio, ius religio)2. 
Цю ідентичність належить формувати на засадах християнської 
любові та загального всепрощення, що випливає з екуменічного 
духу ІІ Ватиканського собору та фрайзинсько-баламандських заяв. 

Перш ніж назвати якийсь об’єднавчий процес «уніатським» 
згідно з критеріями Комісії з діалогу, треба поважно досліди-
ти церковно-історичні джерела на предмет того, чи справді 
Католицька Церква в названому процесі поставила під сумнів 
еклезіальну гідність Східної Церкви. Дуже важливо при цьому 
пам’ятати фрайзинське визначення, бо часто деякі автори під 
«уніатизмом» розуміють зовсім не те, що під цим терміном мала 
на увазі Комісія з діалогу3. Пошук автентичної богословської ідеї, 
яка була в основі історичних спроб уній, тобто, возз’єднання Цер-

IČ Jaroslav. Stručný prehľad východných cirkví.., s. 16–23 (tabl.).
1 Дет. про це див.: СУТТНЕР Ернст Крістоф, о. Багатоманітна ідентичність в одній Церкві 
// Ковчег.., Число 4, c. 237–240; ОАНЧЕА Дорін, о. Ідентичність православних і греко-
католицьких Церков у їхніх взаєминах зі світом // Там само, c. 240–242; АВВАКУМОВ 
Юрій, о. «Православний – греко-католик – католик». Три ідентичності: проти чи разом? // 
Там само, с. 242–247; ПРОКШІ Рудольф, о. До питання про взаємини греко-католицьких 
і римо-католицьких Церков // Там само, с. 247–248.
2 ИВОНИН Ю. Е. Концепция конфессионализации и путь к веротерпимости в Европе 
Нового времени // Религиозный фактор и проблемы национальной идентичности в России 
и Европе нового и новейшего времени, Редколег. Москва: ИВИ РАН, 2008, с. 18–28; 
ДМИТРИЕВ М. В. Проблематика исследовательского проекта «Confessiones et Natio-
nes. Конфессиональные традиции и протонациональные дискурсы в истории Европы» 
// Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в 
Европе. Средние века – новое время. Religion et ethnicité dans identités nationales en Europe. 
Moyen Age – époque moderne, Под ред. М. В. Дмитриева. Москва: «Индрик», 2008, с. 15–42.
3 SUTTNER Ernst Christof. Der von der orth.-kath. Dialogkomission verurteilte Uniatismus // 
Der christliche Osten, Vol. 55, 2000, s, 280–298.



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

615

ков візантійської традиції з Латинською Церквою, веде до Серед-
ньовіччя. Саме тоді сталися кризові, до цих пір не вилікувані кон-
флікти між Римом і Константинополем, а також відбулися перші 
спроби примирення та «унії» між християнськими Церквами. 
Найвагомішою для всіх інших партикулярних унії у Європі, Азії 
та Африці, що відбудуться з кінця XVI до другої половини ХІХ 
ст., була Флорентійська унія 1439 р. та прийнятий на ній 6 липня 
1439 р. Декрет «Хай радіють небеса» (Laetentur caeli), який підпи-
сали і греки, і латиняни двома мовами1.

У зв’язку з цим, ряд сучасних істориків та експертів СКЦ у 
своїх студіях пропонують замінити методологію «уніатизму» ме-
тодологією «унійної ідеї». Концепція унії як проміжної ланки до 
переходу на «досконаліший і достойніший» латинський обряд 
чи як моделі поширення папської юрисдикції на «нез’єднаний 
Схід»2, констатує Олег Турій, не витримали випробування часом 
і тепер однозначно засуджуються як православними3 й католи-
ками4, так і самими «уніатами»[5] (принаймні на офіційному 

1 АВВАКУМОВ Юрій. «Уніятизм» чи унійна ідея? Обрядові питання між Заходом і 
Сходом та їхня роль у ґенезі концепції між церковної унії // Богословія, Том 66, Кн. 1-4. 
Львів, 2004, с. 53. Текст Декрету про унію латин. та укр. мовами див.: ҐІЛЛ Джозеф. 
Флорентійський собор.., с. 409–413.
2 Як тут не згадати нереалізовані слова папи римського Урбана VIII (1623-1644) «О мої 
дорогі русини, надіюсь через вас цілий Схід навернути» (Per vos, mei Rutheni, Orientem 
convertendum spero’devenit programma Ecclesiae). Цит. за: ГРИНЄВИЧ Вацлав. Минуле 
залишити Богові.., с. 41 (примітка 88).
3 (WARE) Kallistos, Biskop of Diokleia. The Church of God: Our Shared Vision // Logos, Vol. 
34 (1-2), 1993, p. 10–29. Укр. мовою: (ВЕЙР) Калліст, єпископ діоклійський. Божа Церква: 
бачення, яке ми поділяємо // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії, Число 2, За 
ред. Бориса Ґудзяка, Ігоря Скочиляса та Олега Турія. Львів: Видавництво Українського 
католицького університету, 2000, с. 410–421; The «Final Solution»? – Reflections on Recent 
Orthodox Statements Concerning Eastern Catholics // Logos, Vol. 37 (1-14), p. 7–33. Укр. 
мовою: «Остаточне вирішення»? Роздуми про останні заяви православних стосовно 
східних католиків // Ковчег.., Число 2, с. 430–446.
4 Пор.: ГРИНЄВИЧ Вацлав. Минуле залишити Богові.., с. 129–; ТАФТ Роберт Ф. Анамнез, 
не амнезія: «зцілення пам’яті» та проблема «уніатизму».., с. 118–130.
5 CHIROVSKY Andrij, pat. The Union of the Holy Churches of God: A Response to Bischop 
Kallistos (Ware) of Diokleia // Logos, Vol. 34 (1-2), 1993, p. 31–42. Укр. мовою: ЧИРОВ-
СЬКИЙ Андрій, о. З’єднання Святих Божих Церков: відповідь владиці Каллістові (Вейру), 
єпископові діоклійському // Ковчег.., Число 2, с. 422–429; (ГУЗАР) Любомир, патріарх. У 
пошуках гармонії // Історичний контекст, укладання Берестейської унії і перше поунійне 
покоління. Матеріали Перших «Берестейських читань» (Львів, Івано-Франківськ, Київ, 
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рівні)1. Показовою з цього приводу є подія, яка сталася у Львові 
17-19 травня 2002 р. Інститут Історії Церкви Українського Като-
лицького Університету, в рамках Міжнародної наукової конфе-
ренції «Конфесійна ідентичність і національна за ангажованість. 
Греко-Католицькі Церкви Центрально-Східної Європи в ХІХ–ХХ 
ст.», організував за участі Верховного Архієпископа УГКЦ Бла-
женнішого митрополита Любомира (Гузара) та авторитетних 
католицьких і православних богословів спеціальну Дискусію під 
назвою «Унія без уніятизму»: до питання про сучасну еклезіяльну 
ідентичність Греко-Католицьких Церков»2. 

Тож, солідаризуючись із висновками таких істориків Уній-
ної Церкви, як Вацлав Гринєвич3, Роберт Гоц4, Емануель Лане5, 
Гектор Валл Віларделл6, Олег Турій7, Роберт Ф. Тафт8, Ернст Кри-

1-6 жовтня 1994 р.), Ред. Б. Гудзяк, співред. О. Турій. Львів, 1995, с. 1–6; АВВАКУМОВ 
Юрій. «Уніятизм» чи унійна ідея?., с. 52–67.
1 Лист блаженнішого Мирослава Івана кардинала Любачівського до кардинала Едварда 
Ідріса Кассіді, президентові Папської ради у справах християнської єдності від 3 серпня 
1993 р. // Ковчег.., Число 2, с. 456–461; Пастирське звернення блаженнішого Мирослава 
Івана кардинала Любачівського про єдність Святих Церков від 25 березня / 7 квітня 1994 
р. // Там само, с. 461–484.
2 «Унія без уніятизму»: до питання про сучасну еклезіяльну ідентичність Греко-
Католицьких Церков (Дискусія за участі: патріярх Любомир (Гузар), о. Ернст Крістоф 
Суттнер, о. Дорін Оанчеа, о. Юрій Аввакумов, о. Рудольф Прокші, Йоганес Оельдельманн 
та ін.) // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії, За ред. Бориса Ґудзяка, Ігоря Ско-
чиляса та Олега Турія. Число 4: Еклезіяльна й національна ідентичність греко-католиків 
Центрально-Східної Європи, Відп. ред. Олег Турій. Львів: Видавництво Українського Ка-
толицького Університету, 2003, с. 235–269.
3 ГРИНЄВИЧ Вацлав. Минуле залишити Богові.., 168 с. 
4 ГОЦ Роберт. Церква Східна і Церква Західна. Дві протилежні перспективи // Сопричастя. 
Міжнародний богословський часопис, 1997, № 1 (Січень-березень), c. 43–54.
5 ЛАНЕ Емануель. Східні Католицькі Церкви: міст чи стіна між Католицькою Церквою 
і Православною // Сопричастя. Міжнародний богословський часопис, 1997, № 1 (Сі-
чень-березень), c. 87–94.
6 ВІЛАРДЕЛЛ Гектор Валл. Богословська й еклезіологічна роль Східних Католицьких 
Церков в екуменічному діалозі між Сходом і Заходом // Боголовія, Том 65, Книги 1-4. 
Львів, 2001, с. 138–148.
7 ТУРІЙ Олег. Греко-католики, латинники і православні в Україні: проти, поруч чи разом? 
// Богословія, Том 65, Книги 1-4. Львів, 2001, с. 122–137.
8 ТАФТ Роберт Ф. Анамнез, не амнезія.., с. 76–100.



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

617

стоф Суттнер1, Юрій Аввакумов2, спробую розширити свою 
відповідь на питання сучасної еклезіально-богословської іден-
тичності СКЦ за формулою «разом, проти чи окремо?»3. Від-
штовхуючись від слів отця-єзуїта Вільгельма де Фріса, автора не-
великої за обсягом, але глибокої за змістом праці «Православ’я і 
католицтво: Протиставлення чи взаємодоповнення?»4, вважаю, 
якщо ми прагнемо повного сопричастя Церков, то ті, хто називає 
себе «православними», мають бути повноцінними «католиками», 
і навпаки, хто мислить себе «католиком», має бути вповні «право-
славним». Якщо Церква – є Церквою від Христа, то вона є рівно-
часно і рівноцінно і православна, і католицька, а якщо так, то на-
шим завданням (і як християн, і як істориків Церкви) – є мислити 
в житті і в своїх дослідженнях категоріями неподіленого Христа.

Замість «добровільної» еклезіології повернення (ecclesia 
reintegratio), що переважає в католицькій історіографії, та 
«прозелітич ної» еклезіології навернення (ecclesia convertatio), що 
домінує в православній історіографії, пропоную вивчати СКЦ під 
кутом зору «каменя, якого відкинули будівничі, [що] став наріж-
ним» (Матфей, 21, 42). Як екуменіст, що практикує східний (ві-
зантійсько-слов’янський) обряд в єдності з Папою Римським як 
главою Католицької Церкви, тримаюся інклюзивної еклезіології 
сопричастя (ecclesio communio), а замість ексклюзивістської методо-
логії «або навернення – або повернення», пропоную досліджувати 
СКЦ за інклюзивною методологією «і навернення – і повернення».

Еклезіологія сопричастя (ecclesio communio) замість 
еклезіології повернення (ecclesia reintegratio) та еклезіології 

навернення (ecclesia convertatio)
Не лише в студійних розробках, але й у повсякденному жит-

1 СУТТНЕР Ернст Крістоф, о. Багатоманітна ідентичність в одній Церкві // Ковчег.., 
Число 4, с. 237–240.
2 АВВАКУМОВ Юрій, о. «Православний – греко-католик – католик». Три ідентичності: 
проти чи разом? // Ковчег.., Число 4, с. 242–247.
3 Вперше до цього питання я звернувся у 2006 р.: ФЕНИЧ Володимир. Східні Католицькі 
Церкви візантійської традиції.., с. 165–167.
4 ФРІС Вільгельм де. Православ’я і католицтво: Протиставлення чи взаємодоповнення? 
Львів: Інститут екуменічних студій Українського Католицького Університету, 2009.
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ті поняття «Схід і Захід», «православний і католицький», «Східна 
Церква і Західна Церква», «східне і західне християнство», пропри 
всі бажання їх розглядати як взаємодоповнюючі, а не розділяючи 
«легені Христа», частіше вживалися у значенні протиставлення одне 
одному. Тому, на переконання о. Ю. Аввакумова, «православний» 
і «католицький» – це не лише богословські поняття, а насамперед 
ідентифікаційні означення, якими обидві сторони оперують, щоби 
відмежувати власну тотожність і захиститися від «чужих» впливів1. 
Сучасна христологія має справу з двома однозначно відмінними 
ідентичностями, сконструйованими впродовж останніх століть, із 
двома, так би мовити, довершеними християнськими цивілізація-
ми, які протистоять одна одній2. 

Кожна тотожність видається самодостатньою системою мо раль-
но-духовних цінностей, такою собі кантівською «річчю в собі» та для 
себе. Одна ідентичність виключає іншу: якщо ти «католик», значить ти 
не «православний», а якщо ти «православний» значить ти не «католик». 
Якщо в студійно-богословському середовищі подібна антиномія не є 
такою радикальною, то в обрядово-звичаєвій повсякденній практиці її 
годі не бачити. Треба визнати, що у повсякденності взаємні уявлення про 
ідентичність з обох боків залишаються закостенілими, зберігаючи влас-
ні стереотипи, власне небажання акцептувати іншу тотожність. Згідно 
з таким баченням прагнення до Христової єдності неперевершена сама 
в собі «католицькість» і «православність» належать до двох взаємнокон-
куруючих, а почасти й взаємнопоборюючих одна одну культур. У такій 
своїй ексклюзивістській іпостасі вони мало чим відрізняються від засу-
дженої та відкинутої ними самими у 1993 р. еклезіології «уніатизму».

Картина може суттєво перемінитися, вважає о. Ю. Авваку-
мов, якщо «дуалізм «вічної» формули протистояння «Схід – За-
хід», «католицький – православний» замінимо тріядою «Захід 
– Схід та Пограниччя між ними»3. Якщо прийняти без застере-
1 АВВАКУМОВ Юрій, о. «Православний – греко-католик – католик». Три ідентичності: 
проти чи разом?.., с. 243.
2 Пор.: БРОДЕЛЬ Фернан. Грамматика цивилизаций, Пер. с франц. Б. А. Ситникова. Мо-
сква: Весь Мир, 2008, с. 305–545; ЄЛЕНСЬКИЙ Віктор. Велике повернення: релігія у 
глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця ХХ – початку ХХІ століття. Львів: 
Видавництво Українського католицького університету, 2013, 504 с.  
3 АВВАКУМОВ Юрій, о. «Православний – греко-католик – католик».., с. 244.



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

619

ження формулу Імануїла Канта, що «в основі історії лежить гео-
графія», то «гнучкий термін», як назвав у 1893 р. класик американ-
ської історіографії Фредерик Джексон Тернер, фронтир (frontier 
– прикордоння, borderlands – пограниччя)1, означає geo землю 
та anthropo населення2. Простіше кажучи, пограниччя, «межа», 
«межова лінія» поміж культурно-цивілізаційними кругами не 
лише відокремлює різні культури та цивілізації одна від одної, 
але й, за своєю природою поєднує між собою. Виходячи з цього 
о. Ю. Аввакумов пропонує перемінити «прикордонну смугу» в 
«зону діалогу», що дозволить, на його погляд, зблизити два куль-
турні круги та перетворити їхнє «протистояння» у «співжиття». 
Це значить, що до формули «православний – католик» належить 
додати ще одну складову – «уніат» або «греко-католик». Об’єдна-
ні з Римом СКЦ перебувають на межі поміж «католицькістю» і 
«православністю»3, а, отже, одночасно є і тими, і тими.

Незважаючи на постійні утиски, заборони і «возз’єднання», 
ГКЦ вдалося зберегти фундаментальні риси своєї тотожності – 
«етос східного християнства, юрисдикційну єдність із Римським 
Престолом і євхаристійну спільність із латинниками»4. На пере-
конання львівського історика О. Турія, «глобальна лінія релігій-
них конфліктів в Україні пролягає не так у площині конфесійній 
чи навіть юрисдикційній, як радше в площині протистояння між 
тими, хто акцентує на історичних, еклезіальних, культурних, на-
ціональних та інших особливостях українського християнства, 
і тими, хто оперує «універсалістськими» категоріями, орієнту-
ючись на позаукраїнські еклезіальні авторитети та неукраїнські 
національно-політичні чинники»5.

Специфіка географічного та ментального розташування 
греко-католиків на пограниччі поміж культурними кругами екс-
1 ТЕРНЕР Фредерик Джексон. Значення фронтиру в американській історії // Україна 
модерна, Число 18: Пограниччя. Окраїни. Периферії, Гол. ред. Ярослав Грицак; Відп. ред. 
Юлія Кисла. Київ:и Критика, 2011, с. 11–44.
2 ЧОРНОВОЛ Ігор. Компоративні фронтири. Світовий і вітчизняний вимір. Київ: Крити-
ка, 2015, с. 36.
3 АВВАКУМОВ Юрій, о. «Православний – греко-католик – католик».., с. 244.
4 ТУРІЙ Олег. Греко-католики, латинники і православні в Україні.., с. 133.
5 Там само, с. 136.
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клюзивістів «православних» і «католиків» полягає в подвійній, 
а отже, за своїм походженням, інклюзивній тотожності уніатів. 
Бути одночасно «і Сходом, і Заходом», «і православним, і католи-
ком», залишаючись при цьому самим собою, набагато складні-
ше, ніж пристати до однієї з взаємопоборюваних конфесій-куль-
тур. З недавнім виходом греко-католиків із катакомб підпільної 
Церкви, римо-католик і православний інтуїтивно відчувають, що 
уніат перевертає їхні уявлення про власну ідентичність лише для 
них Богом сотворену. 

Віками католики і православні вимощували між собою «Ки-
тайську стіну», аж раптом до них приходить хтось, хто їм обом 
нагадує своїм єством, що «католицькість» і «православність» є 
не протилежностями, а, навпаки, по суті означають одне й те 
саме, і що це не взаємовиключні, а, навпаки, взаємодоповнюючі 
одне одного поняття. «Ця рідкісна людина «православний като-
лик» (або «католицький православний», як можна було б її ще 
назвати), – пише Ю. Аввакумов, – існує, щоби занепокоїти і роз-
тривожити цей штучно сконструйований і нерідко фарисейськи 
удекорований світ самодостатности християнських конфесій та 
культурних середовищ»1.

Уніати демонструють і католикам і православним, що «ка-
толицькість» не тотожна «латинськості»; вони вказують і право-
славним, і католикам, що «православність» не виключає прина-
лежності до соборної (католицької!) Вселенської Церкви. Іншими 
словами, греко-католик своїм існуванням пропонує прийнятну 
і переконливу альтернативу католикам щодо їхнього розумін-
ня «католицькості» та православним – щодо їхнього розуміння 
«православності». Прагнення відроджених на зламі 1980–1990-х 
рр. греко-католиків відіграти роль закваски для міжконфесійного 
та міжкультурно-міжцивілізаційного зближення й порозуміння 
неминуче веде до відповіді на головне питання повістки дня: три 
ідентичності – проти чи разом? 

На переконання о. Ю. Аввакумова, «шлях від протистояння 
до співіснування обидвох тотожностей, «католицької» та «право-

1 АВВАКУМОВ Юрій, о. «Православний – греко-католик – католик».., с. 246.
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славної», неодмінно пролягає через третю – греко-като лицьку 
ідентичність, «пограниччя» між двома першими». Тому, пише 
він, «було би величезною помилкою вірити, що лише «ліквіду-
вавши» чи «елімінувавши» «уніатське питання», – як міркує де-
хто на Заході [і на Сході – В. Ф.], – обидві конфесії у своїй «чистоті» 
зможуть відшукати нові шляхи до поєднання. Ні, шлях до співжит-
тя замість протистояння лежить через проблематику Греко-Като-
лицьких Церков і то неминуче через неї, так як і географічне сполу-
чення між Варшавою і Києвом не зможе оминути Західної України»1.

Смислом істинних унійних прагнень до єдності Христової 
Церкви повинна бути не ліквідація культурних протилежностей, 
а знаходження способів, щоб із цими протилежностями жити. 
Тому фундаментальною засадою Вселенської Христової Церкви 
сьогодні є і повинна залишитися в майбутньому мультикультур-
ність2. З-поміж усіх ідентичностей, які приміряли до греко-като-
ликів інші, або вони самі собі до лиця прикладали, Верховний 
екс-архієпископ УГКЦ Блаженніший Любомир (Гузар) вважав, 
що їм найбільше пасує ідентичність посередника. «Посередник 
має свою власну ідентичність»: він не лише служить містком між 
Сходом і Заходом, між культурами візантійсько-слов’янською і 
латинською, між православними і католиками, але може свідомо 
свідчити свою особисту місію поєднуючи з Божою поміччю у влас-
ній еклезіології обидві легені Христа – православну і католицьку3. 

Історія – це не минуле, а лише наше бачення минулого, а отже, 
вона завжди сучасна. Рисами справжньої, живої науки, є пова-
га до істини та інтелектуальна сміливість у висловлюванні істини. 
На мою думку, замість еклезіології повернення (ecclesia reintegratio) 
та еклезіології навернення (ecclesia convertatio) сучасним СКЦ най-
більше пасувала би еклезіологія сопричастя (ecclesio communio). 
Прикладом свідчення багатоманітної ідентичності в одній Церкві 
є найбільш етнічно різнорідні греко-католики ужгородської уній-
ної традиції4. На відміну від широко ребрендінґової в середовищі 
1 Там само, с. 246–247.
2 АВВАКУМОВ Юрій. «Уніятизм» чи унійна ідея?., с. 64–67.
3 (ГУЗАР) Любомир, патріарх: Вітальне слово // Ковчег.., Число 4, c. 235-236.
4 Пор.: ФЕНИЧ Володимир. Греко-католики ужгородської унійної традиції: міфи, стереотипи, 
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УГКЦ ідентичності посередника, справжнім покликанням гре-
ко-католиків повинна стати ідентичність сопричастя з католиць-
кою і православними Церквами-сестрами в ім’я Єдиної, Святої, 
Соборної, Апостольської Христової Церкви. Посередник завж-
ди третій, а отже, у формулі «разом, проти чи окремо?» ризикує 
опинитися в стані окремо, тоді як сопричасник приречений диха-
ти разом з обома легенями Христа. Третій шлях – проти – завж-
ди буде розколом (схизмою), чого СКЦ треба уникати найбільше.

РЕЗЮМЕ
У статті на підставі широкого кола джерел та літератури 

робиться спроба описати сучасний стан всіх 22-х Східних Ка-
толицьких Церков. Нинішні майже 18 млн. греко-католиків, 
які перебувають у сопричасній єдності (communio) з Римським 
Престолом належать до 5-ти різних східних традицій (обрядів) і 
походять від 16-ти різних церковних уній укладених у централь-
но-східно-південній Європі, Близькому Сході та Індії у XVI–XIX 
ст. Свою еклезіальну ідентичність сучасні східні католики можуть 
формувати лише на основі одного з трьох відомих історії спосо-
бів досягнення церковної єдності та усунення конфліктів, єресей і 
розколів (схизми) – способу інклюзивному. Лише цей спосіб доз-
воляє приймати культурно-обрядові відмінності іншого як екле-
зіальну даність в його інакшості. Два інші способи – деструктив-
ний та ексклюзивний – виявилися неприйнятними та згубними 
в історії східних католиків. Вони призвели до появи таких ганеб-
них в історії Христової Церкви явищ як прозелітизм та уніатизм. 
Ставлення Престолу св. Петра в Римі, як першого серед рівних 
у пентархії Християнських Церков, до культурно-обрядових осо-
бливостей християнського Сходу пройшло складну еволюцію 
від несприйняття до толерування та визнання їхньої тотожності 
на ІІ-му Ватиканському соборі у 1963–1965 рр. Східні Католицькі 

реалії. Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2019, с. 147–244; ФЕНИЧ Володимир: Від Пряшева 
до Пряшева (1816–1946): шість поділів Мукачівської «єпархії-матері», три хвилі міграції 
вірників і десять спільних ознак еклезіальної ідентичності греко-католиків ужгородської 
унійної традиції // Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí V, Jaroslav Coranič 
(ed.). Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita v Prešove, 2019, s. 61–79.



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

623

Церкви як частина католицької спільноти від 1993 р. є визнани-
ми майже всіма Православними Церквами Сходу з умовою кате-
горичного відхилення та виключення уніатизму і прозелітизму 
як способу віднайдення єдності у минулому, теперішньому та 
майбутньому. На тлі все частіших заяв про християнську єдність, 
які лунають останнім часом на фоні арабської кризи з боку Папи 
Римського та Патріарха Московського, греко-католикам нічого не 
зостається як триматися унійної ідеї закладеної на екуменічному 
соборі у Флоренції у 1439 р. та перебувати у повній євхаристій-
ній єдності як з Римською Католицькою Церквою, так і з усіма 
Православними Церквами. Із трьох моделей поведінки – разом 
– проти чи окремо, Східні Католицькі Церкви покликані бути у 
повній християнській єдності одночасно і з Сходом, і з Заходом. 
Сам факт їхнього існування від давніх церковних уній з Римським 
Престолом вимагає від них бути і православними католиками, 
і католицькими православними. На відміну від ребрендінго-
вої ідентичності посередника, яку широким фронтом рекламує 
Українська Греко-Католицька Церква, справжнім покликанням 
східних католиків на партикулярному рівні повинна стати інклю-
зивна модель ідентичності сопричастя як з православними, так і з 
католицькими Церквами-сестрами в ім’я Єдиної, Святої, Собор-
ної, Апостольської Христової Церкви.

Ключові слова: Східні Католицькі Церкви, східні христи-
яни, уніати, греко-католики, римо-католики, православні, уніа-
тизм, прозелітизм, християнська єдність, інклюзивізм.

SUMMARY
TOGETHER – AGAINST – OR SEPARATELY?

THE CURRENT STATE OF THE EASTERN CATHOLIC 
CHURCHES OF DIFFERENT UNIFIED TRADITIONS

In this article is attempted to describe the current state of all 22 
Eastern Catholic Churches, based on a wide range of sources and 
literature. The present day‘s nearly 18 million Greek Catholics that 
stay in (communio) with the Roman throne, are belong to 5 different 
Eastern traditions (rites) and originate from the 16 different church 
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unions, that have been concluded in the central-eastern-southern 
Europe, the Middle East and India in the XVI–XIX centuries. The 
Modern Eastern Catholics can shape their ecclesiastical identity only 
on the basis of one of the three known to history ways of achieving 
church unity and eliminating conflicts, heresies and schisms – an 
inclusive method. Only this method allows us to accept the cultural 
and ritual differences of the other as an ecclesiastical given in its 
otherness. Two other methods – the destructive and the exclusive – 
have proven as unacceptable and disastrous in the history of Eastern 
Catholics. They have led to appearence of such a shameful phenomena 
in the history of Christ‘s Church as proselytism and uniatism. 
Attitude of the Throne of St. Peter in Rome, as the first among equals 
in the pentarchy of the Christian Churches, to the cultural and ritual 
features of the Christian East underwent a complicated evolution 
from the rejection to the  tolerance and recognition of their identity 
on the Second Vatican Cathedral in 1963–1965. The Eastern Catholic 
Churches, as part of the Catholic community since 1993, have been 
recognized by the almost all of Orthodox Churches of the East, with 
the condition of categorically rejecting and excluding of uniatism and 
proselytism as the way of finding unity in the past, the present and 
the future. Against the backdrop of more and more statements about 
Christian unity, that lately are heard in the backdrop of the Arab 
crisis from the Pope and Patriarch of Moscow, the Greek Catholics 
have nothing left to do except to hold on to the united idea that was 
laid down in the Ecumenical Council in Florence in 1439 and to stay 
in full eucharist unity with both the Roman Catholic Church and all 
the Orthodox Churches. Of the three patterns of behavior - together - 
against or separately, the Eastern Catholic Churches are called to be in 
full Christian unity at one time with both the East and the West. The 
very fact of their existence from ancient ecclesiastical unions with the 
Roman Throne demandes from them to be both Orthodox’s Catholics 
and Catholic‘s Orthodox. Unlike the rebranding identity of mediator, 
that are advertised on a broad front by the Ukrainian Greek Catholic 
Church, the true vocation of the Eastern Catholics at the particular 
level should be an inclusive model of communion identity with both 
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the Orthodox and the Catholic Churches-sisters in the name of The 
One, the Holy, the Cathedral, the Apostolic Church of Christ.

Keywords: Eastern Catholic Churches, Eastern Christians, 
uniates, Greek Catholics, Roman Catholics, Orthodox, uniatism, 
proselytism, christian unity, inclusivism.
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УДК 94(439):262.14«16»

УСПІХИ ТА НЕВДАЧІ ДІЯЛЬНОСТІ 
КАТОЛИЦЬКИХ МІСІОНЕРІВ 

У СЕРЕДОВИЩІ ПРАВОСЛАВНОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧ-
НО-СХІДНОЇ УГОРЩИНИ У XVII СТОЛІТТІ

Оксана Ферков,
кандидат історичних наук, докторант, доцент кафедри архео-
логії, етнології та культурології ДВНЗ «УжНУ», Ужгород.

Постановка проблеми. Реформація викликала лавиноподіб-
ні зміни в духовному-культурному просторі Угорщини ранньо-
модерної доби. Католицька церква не могла змиритися із втра-
тою великої частки вірників та й в цілому із втратою панівного 
становища у духовному житті Європи. Тридентський (19-й все-
ленський) собор, який проходив у період 1545 – 1563 рр., був 
скликаний для пошуків виходу із вкрай складної ситуації. Саме 
рішення собору стали ідейним підґрунтям контрреформації.

Серед засобів католицького оновлення постридентського 
періоду було новітнє місіонерство у країнах і регіонах, охоплених 
протестантизмом та єретичними рухами в цілому. Місіонерство 
(від латинського слова missio – доручення) – діяльність релігій-
них організацій та їхніх членів, що спрямована на навернення 
іновірців до свого віровчення. Таке визначення дають більшість 
енциклопедичних видань1. Тобто у випадку контрреформацій-
них процесів на теренах Угорщини другої половини XVI – XVII 
ст., місіонерство власне є проповіддю християнства у середовищі 
протестантів, православних,тощо. 

Місіонерство в післямохачській2 Угорщині мало свої особли-
1 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BD%D
0%B5%D1%80%D1 %81%D1%82%D0%B2%D0%BE
2 Умовна назва періоду державно-політичного роз’єднання крани після поразки угорської 
армії від османів у серпні 1526 р. під містечком Мохач та захопленням турками столиці 
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вості. Треба знати, що вже в Середньовіччі тут була значно мен-
шою концентрація монастирів, ченців та й духовенства в цілому, 
аніж в Західній Європі. А на другу половину XVI ст. католицьких 
духівників на усій території Угорщини залишилося кілька десят-
ків. Тож відновити/відродити діяльність було нелегко.

Суспільно-політичні та конфесійні процеси раннього нового 
часу бурхливо протікали у північно-східному порубіжні Угорщи-
ни. Комітати Земплин, Унґ, Шариш, Спіш, Абауй, Береґ, Уґоча, 
Мараморош та інші стали ареною політичного протистояння 
середини XVI – XVIІ ст. та зоною конфесіоналізації, викликаної 
Реформацією–контрреформацією. 

Враховуючи специфіку етнічного складу населення Пів-
нічно-Східних комітатів Угорщини, ватро зосередити нашу увагу 
на взаємовідносинах місіонерів та представників різних етносів, 
які до того ж сповідували різні напрямки християнства (про-
тестанти, православні). Ця фронтирна смуга була ареалом про-
живання різних етносів, у тому числі русинів та волохів – хри-
стиян східного обряду (greaci ritus). Отож, місіонерам доводилося 
пристосовуватися до такого етно-релігійного різнобарв’я, що не 
завжди вдавалося. 

Метою нашого дослідження є виділити специфіку місіо-
нерства католицьких монахів у зоні проживання русинів (не з’єд-
наних і з’єднаних), наголосити на успіхи їхньої роботи та спробу-
вати вказати на причини невдач місіонерів.

Серед місіонерів, які поширили свою роботу на північ-
но-східні комітати Угорщини у XVII ст. виділяємо ченців же-
бракуючого ордену братів менших (францисканців орден св. 
Франциска, Ordo Fratrum Minorum),відлюдників ордену св. Павла 
відлюдника (паулінів, Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitæ) та 
членів Товарситва Ісуса (єзуїтів, Societas Iesu). Інші католицькі ор-
дени не брали активної участі в місіонерській діяльності процесу 
католицького оновлення на досліджуваній нами території. 

Орден св. Франциска мав дві провінції – маріанці (Provincia 
Sancte Maria) та салваторіанці (Provincia Sanctissimi Salvatorus). За 

Угорщини Буди. 
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практикою монастирського життя їх поділяли на обсервантів та 
конвентуалів. Частина угорських конвентуалів XVI ст. приєдна-
лися до обсервантів, а інша частина втратили свої монастирі під 
тиском Реформації1. 

З другої половини XVI ст. у північно-східному прикордонні 
Угорського королівства з’являються перші польські конвентуали, 
але вони не проявили особливу жвавість у справі духовного онов-
лення, їхня діяльність залишалася майже непомітною. 

Вже на початку XVIІ ст. францисканці змогли закріпитися у 
цьому регіоні. Виникли два центри – в Стропкові2 і в Раді34 Земп-
лінського комітату (сучасна Східна Словаччина). Більшість там-
тешнього населення складали словаки, русини і поляки (менше 
було волохів та угорців) і монахам довелося пристосуватися до 
такої етнічної багатоманітності. 

Починаючи з 1590-х рр. керівник «Ордену братів менших» 
час від часу призначав керівником угорської провінції ордену 
італійських монахів, які аж до 1620-х рр. не йшли до Угорщини5. 
Переломним став 1622 рік – рік створення Конгрегації пропаган-
ди віри (Congregatio de propaganda Fide). Але й надалі більшість іта-
лійських монахів, які все ж таки «наважувалися» піти у місію в 
Угорщину робили це тільки на початку своєї кар’єри. Головна 
їхня мета – отримати ступінь доктора філософії 6. 

У жовтні 1629 року до Стропкова прибув відомий місіонер 

1 Galla, Ferenc, 2005. Ferences misszionáriusok Magyarországon és Erdélyben a 17-18. század-
ban, Sajtó alá rendezte Fazekas István, Budapest–Róma. р.1.
2 Монастир заснував 1617 року Франциск Пето, настоятель монастиря у Ясові, Кошицький 
округ Словаччини
3 Заснований у 1634 році угорським шляхтичем Дьордєм (Георгієм) Мелітом 
4 Galla, Ferenc, 2005. Ferences misszionáriusok Magyarországon és Erdélyben a 17-18. században, 
Sajtó alá rendezte Fazekas István, Budapest–Róma. р.55; Karácsonyi, János, 1922. Szent Ferencz 
rendjének története Magyarországon 1711-ig, I, Budapest. р.437-438; Relationes missionariorum 
de Hungaria et Transilvania (1627-1707), 1994. Ed. Tóth István György, Roma-Budapest, р.46.
5 Molnár, Antal, 1992. Olasz minoriták a XVII. századi Felső-Magyarországon, Aetas, р.44.
6 Після складання бакалаврських іспитів впродовж трьох років мали перебувати у 
місії, виконувати зразкову місіонерську роботу і після того мали можливість отримати 
ступінь доктора. З дозволу папи римського керівництво ордену навіть давало попередні 
обіцянки, що із завершенням трирічного місіонерства в Угорщині монахи-початківці 
безперешкодно отримають ступінь доктора. Див: Tóth, 2001, p. 824.
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Вінчензо Пініері да Монтефіасконі1. Йому та іншим монахам-і-
талійцям було не легко пристосуватися до кардинально нових 
умов. Польські монахи в Стропкові ставилися до італійських «ко-
лег» з насторогою і навіть були випадки прямої агресії, побиття, 
вигнання останніх з стропківського монастиря. Про це залиши-
лося декілька донесень до Конгрегації.

Пініері у 1632 році важкохворим залишив угорську місію і 
повернувся до Італії. Відомо, що двоє місіонерів-італійців помер-
ло в Стропкові. 

Пініері за три роки перебування тут навернув до католициз-
му мешканців 18 сіл, 370 чоловік «євангелістів, реформатів, греків 
(православних)»2. У цей час двоє місіонерів з Стропкова перебра-
лися до Гуменного до двору найбагатшого і впливовішого магната 
регіону Друґета3. Ймовірно вони виконували священицьку роботу 
в шляхетському дворі, «обслуговували» округу Гуменного (12 сіл). 

У 20-х рр. XVIІ ст. почалося поступове повернення колишніх 
монастирських маєтків , втрачених у роки Реформації. Пініері на 
початку 1630-х рр. розвідав місця де саме були монастирі фран-
цисканців, звернув особливу увагу на монастир у Вранові, який 
від початку Реформації був власністю Друґетів Гуменянських. 
Втім переговори про можливе повернення монастиря не дали 
результатів. Друґети відмежувався від мирного, позитивного для 
францисканців вирішення майнової суперечки. Не зрушилася 
справа і за наступника Пініері – Бенедика Радзінського (Радзіні), 
який прибув до Стропкова у 1632 р.4

Із 1640 року керівником угорської місії Ордену францисканців 
був Андреа Скалімолі да Кастеллана. У листопаді він був у Стро-
пкові. Не зволікав приступити до активних дій – відвідав практич-
но усіх шляхтичів-землевласників навколишніх поселень: Пето, 
Мелітів, Друґетів, на чиїх володіннях жили православні русини і 
1 Tadhg, Ó hAnnracháin, 2015. Catholic Europe, 1592-1648: Centre and Peripheries, Oxford 
University Press. р.203.
2 Tóth, István György, 2007. Miszionáriusok a kora újkori Magyarországon, Budapest, Balassa 
kiadó, р.135.
3 Про Друґетів: Lenčiš, Štefan, 2003. Šlahchticky rod Drugetovcov z Humenneho, Humenne, 
181 s; Lenčiš, Štefan, 2009. Drugetovci a ich vzt’ah ku katolickej cikrvi, Ružomberok, 145 s.
4 Tóth, István György, 2007. Miszionáriusok a kora újkori Magyarországon, Budapest, р. 135.
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волохи. Монахи «Ордену братів менших» для розширення сфери 
місіонерської роботи спробували оселитися в більших містах регі-
ону. Крім Стропкова і Рада вони з’являються в Кошицях, Вранові, 
Нітрі. Однак закріпитися на довший час їм у цих містах не вдалося.

Щороку до Угорщини прибували нові місіонери-італійці. 
Їхня діяльність була не безперешкодною, зокрема через повстан-
ня Дьордя Ракоці проти габсбурзького засилля у 1644–1645 рр. 
Місіонери були вкрай стривожені ситуацією в Угорщині і незва-
жаючи на доручення керівництва ордену та інструкції Конгрега-
ції у 1644–1648 рр. жоден з призначених місійних префектів не 
прибув до Верхньої Угорщини.

Ситуація дещо стабілізувалася в 1649 році коли Північна 
Угорщина знов була під управлінням короля. У червні 1650 року 
місійним керівником призначено Джованні Томасо Мерігі да Бо-
лоня1. У своїх звітах до Риму описує, що усі міста в руках єретиків, 
залишки католицизму відчутні тільки в окремих селах і дрібних 
містечках. Просить якнайшвидше направити місіонерів із ближ-
ніх провінцій, бо ситуація катастрофічна.  

Наступного 1652 року прибув до Стропкова Алессандро де-
лла Кроче2, хто власне був останнім італійським конвентуалом на 
посаді керівника угорської місії францисканців. Через п’ять років 
(1657) Конгрегація ліквідувала угорську місію італійських конвен-
туалів. Монахи і далі просилися до угорської місії, втім Конгре-
гація утрималися від відновлення апостольських місій не тільки 
у другій половині XVIІ ст., але й впродовж усього XVIІІ століття. 
Отже, бачимо, що місія францисканців-конвентуалів до північ-
но-східного регіону Угорщини не була ефективною. 

Конгрегації намагалася впорядкувати сферу та форми ді-
яльності місіонерів. За чотири десятиліття було видано сотні 
інструкцій. Кожен місіонер, який вирушав до місця діяльності 
отримував від Конгрегації докладні інструкції. Текст цих доку-
ментів дає нам відповідь на запитання – чому конвентуали не 
1 Tóth, István György, 2001. Galatáról Japánba. Olasz misszionáriusok a 17. századi 
Magyarországon és Erdélyben, Századok, р.842.
2 Galla, Ferenc, 2005. Ferences misszionáriusok Magyarországon és Erdélyben a 17-18. szá-
zadban, р.107.
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мали успіх у різноетнічному та різномовному просторі Північ-
но-Східної Угорщини.  

Секретар Конгрегації Франческо Інґолі так характеризує 
ідеального місіонера: «хороший місіонер знає мову населення де 
працює, має належну наукову підготовку, моральний, має харак-
тер мудрий і врівноважений. Місіонер готовий на будь-які жер-
тви і протистоїть усім людським слабостям»1. 

Отже, головною причиною невдач місіонерів-конвентуалів 
було те, що вони не володіли ані угорською, ані слов’янськими 
мовами, а народ відповідно не завжди розумів / точніше не розу-
мів їхню мову (латинь, італійську) (на противагу місіонерам про-
тестантські проповідники говорили до народу їхньою ж мовою, 
читали Біблію народною мовою тощо). 

Примас Георгій Ліппай (1600–1666) не приховував перед 
Конгрегацією, що місіонерство францисканців є марним і без ре-
зультатним, адже вони не можуть спілкуватися з народом через не-
знання мови народу2. Скалімоллі визнавав, що італійські монахи в 
північноугорських місіях через незнання мови населення не змогли 
досягти очікуваних успіхів3. Частину місіонерів перемістив до поль-
ських і литовських монастирів, а замість них назначив польських 
монахів, які легше могли спілкуватися із русинами та словаками.

Успішно працював в угорській місії Кризостом Клужевич 
(Clusevitius) з 1629 р. Він був руського походження і добре розумів 
мову місцевих словян. Згідно джерел у 1633 році в Пряшеві по-
вернув на католицизм 300 осіб, про що переконався призначений 
Конгрегацією віденський нунцій Роччі4. 

Трохи згодом, з середини 1640-х рр. справу Клужевича про-
довжив інший польський місіонер Бонавентура Білинській5. Ві-

1 Molnár, Antal, 1992. Olasz minoriták a XVII. századi Felső-Magyarországon, Aetas, р.54.
2 Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania (1627-1707), 1994. Ed. Tóth István 
György, Roma-Budapest, р.16;  Galla, Ferenc, 2005. Ferences misszionáriusok Magyarorszá-
gon és Erdélyben a 17-18. században, р.93.
3 Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania. 1572–1717, 2002, I–II. Ed. Tóth Ist-
ván György, Roma–Budapest. ІІ, p. 1275-1277; 
4 Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania. 1572–1717, 2002,  I, p. 444-445, 497-
498, 499-501.
5 Galla, Ferenc, 2005. Ferences misszionáriusok Magyarországon és Erdélyben a 17-18. szá-
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домо, що деякий час перебував в Кішварді (1652–1653)1. Із закін-
ченням місійної роботи отримав ступінь доктора.

Отже, бачимо, що місіонерська діяльність францисканців 
в Угорщині (зокрема північно-східному пограниччі) розпо чина-
ється з кінця XVI – початку XVII ст. із прибуттям сюди польських 
монахів. На 1640-і роки припадає розквіт їхнього місіонерства. 
Францисканці з італійської провінції прибували до Угорщини тіль-
ки у першій половині XVII ст. У другій половині XVII ст. до місі-
онерства підключаються угорські монахи ордену св. Франциска.

Поряд з францисканцями активну місіонерську діяльність 
проводили у північно-східних комітатах ранньомодерної Угор-
щини ченці ордену св. Павла Відлюдника (Ordo Sancti Pauli Primi 
Eremitæ, OSPP), але приєдналися вони до місіонерської роботи 
тільки з 1640-х рр. Першим пауліном, який отримав широкі пов-
новаження апостольського місіонера був Ян (Янош) Вановіці2, 
впродовж чотирьох десятиліть віддав місіонерству3. 

У лютому 1642 року Конгрегація направила Вановіці на сім 
років місіонером в Угорщину та підтурецькі території. Невдов-
зі він прибув до відновленого монастиря ордену в земплінське 
містечко Шаторалйауйгель, звідси мав керувати відбудовою мо-
настирів у Шайоладі, Оноді, Шаршпотоці, та взятися за справу 
повернення колишніх земель паулінів в цій окрузі4. Апостоль-
ському місіонеру  та його наступникам довелося пристосувати-
ся до вкрай складної політична ситуація етнічного різнобарв’я у 
північно-східному регіоні Угорщини.  

Вановіці навіть у роки повстання Георгія Ракоці І не бажав 
зупиняти чи скорочувати місіонерську роботу. Звідки брав таку 
сміливість? Дослідники зауважують, а джерела підтверджують, 
що Вановіці ще до цього налагодив господарські взаємини з 

zadban, р.100
1 Tóth, István György, 2001. Galatáról Japánba. Olasz misszionáriusok a 17. századi 
Magyarországon és Erdélyben, Századok, р.842-843.
2 Tóth, István György, 2004. A szaggatott kapcsolat. A Propaganda és a magyarországi missziók 
1622-1700, Századok, 886-889 old.
3 Tóth, István György, 2001 а. A remeterend vándor misszionáriusa Vanoviczy János, az első 
pálos misszionárius levelei, р.191.
4 Kisbán, Emil, 1938. A magyar pálosrend története, I, Budapest, р.233.
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сім’єю Ракоці. Пауліни передавали свої маєтки, земельні наділи 
і виноградники в оренду магнатам Ракоці1 та іншим шляхтичам 
(так хотіли врятуватися від цілковитого господарського краху). 
Вановіці був наглядачем маєтків ордену і постійно контактував з 
Ракоці. Мав надію, що князь надасть імунітетний лист для мона-
хів ордену2. У розпалі війни Вановіці разом з одним товаришем 
пішов до Кошиц, де перебував князь Ракоці і просив надати іму-
нітентий лист (охоронний лист) для монастирів в Уйгельі та Ладі. 
6 березня 1644 року Ракоці дав письмове підтвердження про те, 
що бере під особисту охорону паулінський монастир в Шайола-
ді3. Про це дізнаємося із звіту Вановіці до Риму (8 червня 1658 р.)4.

1652 року Вановіці провів візитацію у пошуках колишніх па-
улінських монастирів і маєтків, розвідав становище народу, їхню 
прихильність або ж ворожість до місіонерів та католицизму. Сто-
совно цієї подорожі привертає нашу увагу факт зустрічі монаха з 
володарем Ужгорода Георгієм Друґетом Гуменянським5. Знаючи, 
що Друґети були вірними католиками, Вановіці надіявся на під-
тримку графа у справі поверння колишніх паулінських володінь. 
Отож, малоймовірно, що граф Друґет дав конкретну обіцянку, 
скоріше всього не заперечував у намірах керівництва ордену по-
вернути давні маєтки, але і не демонстрував відкриту підтримку. 
Ймовірно дозволив вільно пересуватися і звісно, проводити місі-
онерську роботу паулінам у межах своїх доміній, значна частина 
мешканців яких були русинами і волохами6.
1 Kisbán, Emil, 1938. A magyar pálosrend története, I, Budapest, р.182, 200.
2 Kisbán, Emil, 1938. A magyar pálosrend története, I, р.217.
3 Galla, Ferenc, 2015. Pálos missziók Magyarországon a 17-18. században. Ed. Fazakas István, 
Budapest, Gondolat, р.71.
4 Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania (1627-1707), 1994. Ed. Tóth István 
György, Roma-Budapest, р.122-135.
5 Galla, Ferenc, 2015. Pálos missziók Magyarországon a 17-18. században. Ed. Fazakas Ist-
ván, Budapest, Gondolat, р.96.   Відомо, що Друґети були щедрими покровителями ордену 
паулінів, які осіли в Ужгороді наприкінці XІV ст. і мали значні маєтки і виноградники в 
околицях міста. Реформація докорінно змінила ситуацію. Друґети стали протестантами і 
активно включилися у секуляризацію католицьких церковних і монастирських маєтків. 
Пауліни залишили Ужгород, втратили монастир і церкву (церква паулінів в Ужгороді 
була зруйнована). На початку XVIІ ст. Друґети повернулися до католицизму.
6 Kisbán, Emil, 1938. A magyar pálosrend története, I, Budapest, р.175. На середину XVIІ ст. 
Друґети володіли Друґети володіли 62% від загальної площі Ужанського комітату, 27% 
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Наприкінці 1660-х рр. до місіонерської роботи ордену пау-
лінів у північно-східній окраїні Угорщини долучилися Аґоштон 
Бенкович, Ґашпара Корвіні, Міклош Светенай та Іштван Пето. 
Найактивнішим серед них був Аґоштон Бенкович (1632–1702), 
який добре знав русинську мову і зміг актвино працювати у се-
редовищі православних русинів1. Невдовзі він став керівником 
требишовського монастиря, продовжив розпочату Вановіцієм 
освітню роботу у місцевій школі, яку відвідували діти різних ет-
носів та віросповідань2.

Бенкович турбувався про повсякдення і господарське жит-
тя місцевого населення. Часто породжував у русинських селах, 
ба чив безправне становище їхніх священиків. Шукав підтримки 
у цьому у володарки земель Друґетів вдови Георгія IV Марії Ес-
тергазі. Джерела свідчать, що Бенкович щороку навертав до ка-
толицизму чимало угорців-кальвіністів, лютеран та православ-
них руси нів. Точне число невідоме. Так Ґашпар Корвін у звіті 
до Конгре гації пише, що за 1669–1670 рік окатоличено 79 осіб, з 
них 39 кальвіністів, 31 – лютеран, 12 православних і 8 шляхтичів 
кальвіністського віросповідання. А у 1670–1671 рр. вже тільки 22-
ох вдалося переконати в істинності католицизму: 5 кальвіністів, 8 
лютеран, 8 православних і одного без зазначення віросповідання3. 

Отож, цифри не переконують про великі масштаби окато-
личення. Але з іншого боку, знаючи, що на кінець попе реднього 
століття вірників-католиків, так само як і католицьких священи-
ків у регіоні майже не було, то щорічне окатоличення до сотні 
осіб в околицях одного-двох монастирів є певним результатом4. 
Відзначимо і те, що темпи окатоличення були набагато слабши-
залежних селян, тобто простір для місіонерства був величезний.
1 Véghseő, Tamás, 2003. Benkovics Ágoston váradi püspök müködésének görög katolikus 
vonatkozásai (1682–1702), Athanasiana, 16, p. 99.
2 Про діяльність А.Бенковича див.: Véghseő, Tamás, 2007. „Catholice reformare”. Ágoston 
Benkovich O.S.P.P.E. missionario apostolico, vescovo di Várad (1631-1702). Budapest, Co-
llectanea Vaticana Hungariae - Series I; Classis II. 2. 429 р.
3 Galla, Ferenc, 2015. Pálos missziók Magyarországon a 17-18. században. Ed. Fazakas István, 
Budapest, Gondolat, р.138; Kisbán, Emil, 1938. A magyar pálosrend története, I, р.262.
4 На початку XVII ст. до двох протестантських віровизнань (лютеранства і кальвінізму 
та євангелістів) належало до 90% жителів колишнього об’єднаного королівства та всі 
магнати, шляхта і міщани. 
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ми ніж темпи поширення Реформації у середині і особливо у 
другій половині XVI ст. 

Після придушення руху Вешшелені1 король Леопольд І на-
казав повернути усі колишні католицькі костьоли Церкві. У Бра-
тиславі створено надзвичайний суд, перед яким постали звину-
ваченні у змові і участі в повстанні протестантські свя ще ники, усі 
засудженні були позбавленні маєтностей.

Провідником релігійної політики віденського двору в Угор-
щині був Леопольд Коллонич (1631–1707)2. Його соратником у 
справі укріплення позицій католицизму був естергомський архі-
єпископ і королівський намісник Георгій Селепченї (1595–1685)3. 

Конфесійну ситуацію північно-східного регіону країни ос-
таннього десятиліття XVIІ ст. яскраво демонструє статистичний 
звіт егерськго єпископа Дьордя Фенєшші до Риму від 1696 року4, 
згідно якого на території єпархії було усього-на-всього 176 като-
лицьких костьолів, натомість кальвіністських і лютеранських – 
близько 824, східного обряду – 167. Тобто позиції католицизму 
і надалі значно відставали від протестантів, навіть православних 
церков було приблизно стільки ж (а може і більше адже статис-
тика не точна, у кількох комітатах не пораховано православні 
церкви) як католицьких.

Місіонерська діяльність паулінів була найбільш активною у 
1670-х роках. Звіти та листи до Риму дозволяють окреслити харак-
тер і масштаби місіонерства паулінів, труднощі з якими монахам 
доводилося стикатися під час мандрування в умовах постійних за-
ворушень і військових конфліктів та конфесійного протисояння. 
Змістовний звіт Вановіці надіслав до Риму напри кінці травня 1675 
року, у 59 пунтках охарактеризував країну та паулінські місії в ній.

Монах пише, що паулінські місіонери працюють в Шато-
ралйайгелі, Тороні і Оласлісці (як парохіальні священики – ав-
тор), у прикордонних замках Онод та Болдгко, в містечках Шайо-

1 Змова угорських аристократів проти Габсбургів, 1666–1670 рр.
2Лицар мальтійського ордену, нащадок лютеранського капітана і шляхтича,  став 
єпископом, естергомським архієпископом, кардиналом і керівником Угорської Казни. 
3 Див. про політичні процеси періоду: Benczédi, 1980.
4 Galla, Ferenc, 2015. Pálos missziók Magyarországon a 17-18. században, р.217.
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лад, Іжеп, Галсеч, Фузер, у врановському монастирі, Вашаргелі, 
Полянці та ніших місцях1. Точну кількість місійних пунктів і місі-
онерів не називає.

Вановіці просить якнайшвидше призначити мукачівського 
єпископа, щоб «не знехтувати духовне піклування над щойно 
з’єднаними русинами, а з іншого боку, «якнайшвидше досягти 
цілі у з’єднанні ще не з’єднаних вірників». Монах просив коро-
ля та єпископів підтримувати місіонерську роботу за прикладом 
княгині Софії Баторі та її сина. 

Тим часом, до Конгрегації надійшов інший звіт про угор-
ські справи (без авторства, але підтверджений Бенковичем та пе-
чаткою вікарія орлену пауліні). В цілому цей звіт повторює ви-
словленні Вановіці міркування. Анонімний автор зазначив, що 
місійна робта через повстання зупинилася майже на усій терито-
рії раднішої активності паулінів2. Повсталі загони вигнали місіо-
нерів з монастирів і парохій, зокрема Севлюша (суч. Виноградів).

Звіт повторює побоювання Вановіці про занедбання стано-
вища русинів через відсутність мукачівського єпископа (5 років 
посада вакантна). Зауважено, що близько 500 русинських свяще-
ників не грамотні, ледь читають літугрійні книги, до того ж ве-
дуть аморальний спосіб життя, зовсім не турбуються про навчан-
ня молоді, немає і підготовки священиків3. 

Впродовж 1660–1670-хх рр. більшість паулінських місій було 
«на службі» Егерської єпархії. Давні монастирі діяли в Шато-
ралйауйгелі, Требишові та новостворені у Враннові, паулінські 
монахи виконували парохіальну службу в католицьких парохіях 
регіону. Але через постійні військові акції (антигабсбурзькі рухи 
курців 1670-х – початку 1680-х рр., національно-визвольної війни 
1703–1711 рр. під керівництвом Ференца Ракоці ІІ) місіонерство 
обмежувалося на села і містечка в околицях монастирів. Місіо-
нери-пауліни досягли значно більших успіхів у наверненнях до 
лона Католицької Церкви аніж францисканці, хоча їхні пропо-

1 Galla, Ferenc, 2015. Pálos missziók Magyarországon a 17-18. században,  р.236.
2 Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania. 1572–1717, 2005,  IV, p. 2674.
3 Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania (1627-1707), р.191-201.
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віді також не особливо торкнулися душ русинів східного обряду. 
Листи монахів-паулінів до Конгрегації дозволяють приб-

лизно окреслити зону контактів місіонерів із християнами схід-
ного обряду, це такі населені пункти як Шаторалйауйгель, Ша-
йолад, Токай, Требишово, Севлюш (суч. Виноградово), Паздіч, 
Галсеч, Нодьтороня, Фюзер, Попрад, Оласліска, Вілаґ та інші1. Як 
зауважив угорський дослідник Т.Вейгшев перелік сіл далеко не 
повний. Отже, географія діяльності місіонерів доволі широка, і 
звісно вони мали можливість контактувати з усіма етнічними і 
соціальними групами регіону. Звісно, пауліни, францисканці та 
єзуїти у своїй місіонерській діяльності головну увагу приділяли 
наверненню протестантів. У середовище православних русинів 
проникнути вдавалося не часто. Головною перепоною і надалі за-
лишалося не знання місіонерами мови русинів та волохів. 

На межі XVI–XVIІ століття на теренах північних та пів-
нічно-східних комітатів Угорського королівства отці Това-
риства Ісуса (єзуїти) створюють свої місіонерські центри, ча-
стина яких транс формувалася у резиденції та колегіуми. На 
північно-східному прикордонні бл. 1600/1608 рр. виникає місія в 
Гуменному2, а бл. 1610 р. – в Ужгороді. Окатоличення саме тут де-
монструвало перші відчутні успіхи. Невдовзі отці-єзуїти вже жва-
во відвідували села у володіннях Друґета3. Доволі швидко місії 
діяли у мукачівському володіння Міклоша Есрегазі, пацінській 
домінії Меньхерта Алаґі, маєтку Дьордя Меліта в Кішварді тощо4. 

Отже, перебуваючи у місіях при дворах аристократів пів-
нічно-східної Угорщини отці-єзуїти безперечно контактували з 
православним населенням. Єзуїти були присутні практично на 
усіх рівнях потенційної релігійно-агітаційної діяльності5. Пер-

1 Véghseő, Tamás, 2001. Pálos hithirdetők kapcsolatai Északkelet-Magyarország görög 
katolikusaival (1642–1682), Athanasiana, 12, 65-79.
2 У період 1615 – 1640 рр. тут діяв колегіум. 
3 Jezsuita Okmánytár, 1995. I, 1/2. Erdélyt és Magyarországot érintő iratok, 1601-1606. Szeged, 
p. 358, I/2, p. 578-579.
4 Borbély, Zoltán, 2013. Egy konvertita főúr Felső-Magyarországon: Homonnai Drugeth Györ-
gy, Rekatolizacia, protireformacia a katolicka restauracia v Uhorsku. Rekatolizáció, ellenrefor-
máció és katolikus megujúlás Magyarországon, Péter Kónya (ed.), Presov, р.384. 
5 Véghseő, Tamás, 2014. Jezsuiták és görögkatolikusok Északkelet-Magyarországon a 17. 
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ша зустріч з православними і перша сприятлива можливість 
їхнього навернення місіонерами-єзуїтами відкрилася коли вони 
втікаючи з трансільванського монастиря у Клужі отримали при-
тулок при дворі католика Пала Ракоці у Зборові (Маковиці) та 
через кілька років вже перебували у гуменнянських володіннях 
Георгія ІІІ Друґета. Другет був серед тих землевласників регіону, 
який вперше звернув увагу на можливість окатоличення своїх 
православних підданих1. Але для втілення свого задуму звернув-
ся не до єзуїтів, а запросив перемишльського єпископа Атанасія 
Крупецького і зазнав поразки2.

Певний вплив на темпи окатоличення мав середній освітній за-
клад Товариства Ісуса у Гуменному та Ужгороді. У закладі навчалися 
юнаки різного віросповідання та етнічної належності. Отож, законо-
мірно, що процес навчання, виховання, оточення могли вплинути на 
зміну конфесійної належності. На жаль, у розпорядженні дослідників 
поки немає достовірних даних про кількість учнів цього закладу, які 
змінили свою конфесійну належність.

Наскільки були успішними у справі окатоличення право-
славного люду ужгородська резиденція, колегіум та місії єзуїтів 
визначити складно, адже обмаль достовірних джерел. Втім мож-
на процитувати угорського дослідника історії Церкви Іштвана 
Баана, який спробував розібратися із масштабами місіонерства 
на теренах Мукачівської єпархії і з розчарування зауважив – «за 
три четверті століття від 1615 року в гуменянській, ужгородській, 
мукачівській та кошицькій єзуїтських місіях було навернуто з 
православ’я до лона Католицької Церкви близько 600 осіб». Але 
ж якщо взяти до уваги, що на середину XVII ст. (саме коли була 
század második felében, Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon. Művelődéstörté-
neti konferencia a jezsuita rend sárospataki megtelepedésének 350. évfordulója alkalmábó., 
2013.10.3-5, Sárospatak, р.214.
1 Borbély, Zoltán, 2013. Egy konvertita főúr Felső-Magyarországon: Homonnai Drugeth Györ-
gy, р.385. 
2 Див. про це докладніше: Véghseő, Tamás, 2011. „...Mint igaz egyházi ember”. A történelmi 
Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése. Co-
llectanea Athanasiana, Nyiregyháza, Szent Atanáz Kiadó, 189 old.; Pirigyi, István, 1990. A 
magyarországi görög katolikusok története. I. Köt., Nyiregyháza, р.81-82; Pirigyi, István, 1997. 
Az ungvári unió. A Gergely-naptár bevezetésének 80. Évfordulójára, Görög katolikus Szemle 
Kalendáriuma, 1996, Nyiregyháza, р.15-16. та інш. 
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укладена Ужгородська унія) за приблизними підрахунками вче-
них під юрисдикцію Мукачівської єпархії підлягало близько 300–
400 тисяч осіб, то цисло 600 є мізерним1.

Висновки. Місіонерська діяльність францисканців в Угор-
щині (зокрема північно-східному пограниччі) розпочинається з 
кінця XVI – початку XVII ст. із прибуттям сюди польських мо-
нахів. На 1640-і рр. припадає розквіт їхнього місіонерства. Фран-
цисканці з італійської провінції прибували до Угорщини тільки у 
першій половині XVII ст. У другій половині XVII ст. до місіонер-
ства підключаються угорські монахи ордену св. Франциска.

Отже, головною причиною невдач місіонерів-конвентуалів 
було те, що вони не володіли ані угорською, ані слов’янськими 
мовами, а народ відповідно не завжди розумів / точніше не розу-
мів їхню мову (латинь, італійську) (на противагу місіонерам про-
тестантські проповідники говорили до народу їхньою ж мовою, 
читали Біблію народною мовою тощо). За джерелами відомі тіль-
ки двоє місіонерів францисканців, які добре розумів мову місце-
вих слов’ян: Кризостом Клужевич та Бонавентура Білинській.

Із 1640-х років у місіонерську роботу включилися монахи 
ордену св. Павла Відлюдника. Вони зіткнулися з такими ж про-
блемами як францисканці. Втім серед них вже були монахи 
угорського походження або такі що вивчили угорську мову, але 
ж слов’янським населенням спілкуватися було нелегко. Знаємо 
про кількох паулінів, які активно працювали і серед православ-
них мешканців регіону. Найактивнішим був Аґоштон Бенкович 
(1632–1702), який добре знав русинську мову і зміг актвино пра-
цювати у середовищі православних русинів, він став керівником 
требишовського монастиря, підтримував місцеву школу, яку від-
відували діти різних етносів та віросповідань. Бенкович турбував-
ся про повсякдення і господарське життя місцевого населення. 
Часто породжував у русинських селах, бачив безправне стано-
вище їхніх священиків. Шукав підтримки у цьому у володарки 
земель Друґетів Марії Естергазі. Джерела свідчать, що Бенкович 

1 Baán, István, 2007. Adalékok a jezsuiták tevékenységéhez a magyarországi rutének uniós téri-
téséhez, Historicus Societattis Jesu. Szilas László Emlékkönyv, Budapest, р.120.
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щороку навертав до католицизму чимало угорців-кальвіністів, 
лютеран та православних русинів.

Місіонери-пауліни досягли дещо більших успіхів у навер-
неннях до лона Католицької Церкви аніж францисканці, хоча 
їхні проповіді також не особливо торкнулися душ русинів східно-
го обряду. Головною перепоною і надалі залишалося не знання 
місіонерами мови русинів та волохів. 

Представники нового релігійного об’єднання Товариства 
Ісуса, перебуваючи при дворах аристократів Північно-Східної 
Угорщини також контактували з православним населенням. 
Єзуїти були присутні практично на усіх рівнях потенційної релі-
гійно-агітаційної діяльності. Великий вплив на освітньо-духовне 
життя мав колегіум в Гуменному та Ужгороді. У закладі навчали-
ся юнаки різного віросповідання та етнічної належності. Отож, 
закономірно, що процес навчання, виховання, оточення могли 
вплинути на зміну конфесійної належності.

Специфікою місіонерства католицьких монахів у північ-
но-східних комітатах Угорщини було те, що тут проживали 
представники різних етносів, різних віросповідань і місіонерам 
доводилося пристосуватися до цього. Успіхи місіонерів у справі на-
вернення до католицизму православного населення Мукачівської 
єпархії буди мінімальними. Причинами невдач було насамперед 
не знання звичаїв, особливостей духовного життя та звісно мови 
русинів та волохів. Опрацьований джерельний матеріал не фіксує 
випадків безпосередніх конфліктів між місіонерами та русинами. 
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РЕЗЮМЕ
Місіонерська діяльність католицьких місіонерів, зокрема 

францисканців в Угорщині розпочинається з кінця XVI – почат-
ку XVII ст. із прибуттям до північно-східного пограниччя поль-
ських монахів. Францисканці з італійської провінції прибували 
до Угорщини тільки у першій половині XVII ст. Францисканці 
не досягли помітних успіхів у справі поширення католицьких 
ідей у середовищі протестантів та православних, вони не володі-
ли ані угорською, ані слов’янськими мовами, а народ відповід-
но не завжди розумів їхню мову. За джерелами відомі тільки 
двоє місіонерів францисканців, які добре розумів мову місце-
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вих слов’ян: Кризостом Клужевич та Бонавентура Білинській. Із 
1640-х років у місіонерську роботу включилися монахи ордену св. 
Павла Відлюдника. Серед них вже були монахи угорського по-
ходження або такі, що вивчили угорську мову, але ж слов’янсь-
ким населенням спілкуватися було нелегко. Знаємо про кількох 
паулінів, які активно працювали і серед православних вірників. 
Найактивнішим серед них був Аґоштон Бенкович, який добре 
знав русинську мову, він став керівником требишовського мона-
стиря, підтримував місцеву школу, яку відвідували діти різних 
етносів та віросповідань. Джерела свідчать, що Бенкович щороку 
навертав до католицизму чимало угорців-кальвіністів, лютеран 
та православних русинів. Представники порівняно нового релі-
гійного об’єднання Товариства Ісуса, перебуваючи при дворах 
аристократів Північно-Східної Угорщини також контактували з 
православним населенням. Єзуїти були присутні практично на 
усіх рівнях потенційної релігійно-агітаційної діяльності. Вели-
кий вплив на освітнє та культурно-духовне життя мав колегіум 
в Гуменному та в Ужгороді. У закладі навчалися юнаки різного 
віросповідання та етнічної належності. Отож, закономірно, що 
процес навчання, виховання, оточення могли вплинути на зміну 
конфесійної належності. Специфікою місіонерства католицьких 
монахів у північно-східних комітатах Угорщини було те, що тут 
проживали представники різних етносів, різних віросповідань і 
місіонерам доводилося пристосуватися то цього. Успіхи місіо-
нерів у справі навернення до католицизму православного насе-
лення Мукачівської єпархії були мінімальними. Опрацьований 
джерельний матеріал не фіксує випадків безпосередніх конфлік-
тів між місіонерами та русинами. 

Ключові слова: місіонери, пауліни,францисканці, єзуїти, 
русини, Мукачівська єпархія

SUMMARY
SUCCESS AND FAILURE OF CATHOLIC MISSIONARIES 
WORKING AMONG THE ORTHODOX POPULATION OF 

NORTHEAST HUNGARY IN THE 17TH CENTURY
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Missionary activities of the Catholic missionaries in Hungary, 
in particular the Franciscans, began in the late 16th - early 17th 
centuries, when Polish monks arrived to the areas located at the 
northeast frontier. It was not until the first half of the 17th century 
that the Franciscans from Italian province started coming to Hungary. 
The Franciscans did not achieve significant progress in spreading 
Catholic ideas among Protestants and Orthodox Christians, having 
no command of either Hungarian or Slavic languages, and the 
population failed to understand their language. The sources mention 
only two Franciscan missionaries having a good command of the local 
Slavs language: Chrysostom Kluzevich and Bonaventure Bilynsky. 
Since the 1640s, monks of the Order of Saint Paul the First Hermit 
(Paulines) started their missionary work. Some of these monks were 
Hungarian-born or learned the Hungarian language, however, they 
had difficulties communicating with the Slavic population. We know 
a few Paulines who have worked actively among Orthodox believers. 
Agoston Benkovich was the most active of these Paulines: he had a 
good command of the Ruthenian language and became the principal 
of the Pauline Monks monastery in Trebyshov; he provided assistance 
to a local school attended by children of various ethnic and religious 
background. Sources provide evidence that Benkovich converted to 
Catholicism many Hungarians, Calvinists, Lutherans and Orthodox 
Ruthenians year after year. Representatives of a relatively new religious 
association of the Society of Jesus, being present at the courts of 
aristocrats of the Northeastern Hungary, also contacted the Orthodox 
population. The Jesuits were present at virtually all levels of potential 
missionary activities. The Jesuit Colleguim in Humene and Uzhhorod 
had a significant impact on the educational activities as well as cultural 
scene, social and spiritual life. The institution trained young people of 
various religious denominations and ethnic background. Therefore, 
it is quite predictable that the process of education, upbringing and 
the context itself could have an impact on someone’s decision to 
change the confessional affiliation. The specific feature of missionary 
activities of Catholic monks carried out in the Northeastern Comitats 
(administrative units) of Hungary was the presence of representatives 
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of various ethnic groups and religious denominations residing at 
those territories that urged the missionaries to adapt their work to 
such context. The missionaries’ success in converting the Orthodox 
population of the Mukachevo Diocese to Catholicism was fairly low. 
Analyzed source materials do not contain any recorded cases of direct 
conflicts between missionaries and Ruthenians.

Keywords: missionaries, Paulines, Franciscans, Jesuits, 
Ruthenians, Mukachevo Diocese.
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УДК 811.163.1+003.034:811.161.2(477)(091)

ЗВУКОВЕ ЗНАЧЕННЯ БУКВИ «ЯТЬ» У ЗАКАРПАТСЬКІЙ 
ЦЕРКОВНІЙ ТРАДИЦІЇ

Василь Шаркань,
кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри журналістики ДВНЗ «УжНУ», Ужгород.
Галина Шумицька,

кандидат філологічних наук, доцент, 
декан філологічного факультету ДВНЗ «УжНУ», Ужгород.

Богослужбова мова, через яку духівник веде своїх вірників 
до таїнства пізнання глибин священного слова, має бути макси-
мально зрозумілою, а також реагувати на зміни світу, принаймні 
для того, щоб не втратити зв’язку з ним і тими, хто в ньому живе. 

Про важливість використання зрозумілої мови в Церкві пи-
сав у Першому посланні до коринтян апостол Павло, присвятив-
ши цьому цілий розділ. Літургію зрозумілою народу мовою про-
пагували святі Кирило й Мефодій. Та й церковнослов’янська мова 
впродовж віків теж зазнала великих змін у всіх слов’янських наро-
дів: кожен з них старався наблизити її до своєї рідної. Академік Ва-
силь Німчук наголошував: «Рідна мова – основне і найдосконаліше 
знаряддя культуротворчості народів, засіб адекватної, повноцінної 
духовно-релігійної діяльності та щирої розмови з Небом. Уведення 
рідної мови в конфесійну практику є природним і логічним. Воно 
спричиняється потребою звертатися до Бога й святих мовою своєї 
душі та природною повагою до материнського слова»1. На цьому 
наголошував і православний митрополит Іларіон (Іван Огієнко): 
«Кожна віра найміцніше зв’язана з рідною мовою народу, бо рідна 
мова – то основний родючий ґрунт віри»2.

1 Німчук В. В. Українська мова – священна мова. Людина і світ. 1993. № 2-3. С. 38. 
2 Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. Львів: Фенікс, 1995. С. 23.
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Крім того, мовне питання відігравало важливу роль у склад-
ні часи часи іноземного поневолення, коли саме монастирі й 
церкви Закарпаття, як і всієї України, були не лише величними 
релігійними осередками, а й провідними культурно-історич-
ними центрами, довкола яких концентрувалася корінна елітна 
громада. Визначний релігійний діяч і просвітитель Закарпаття 
єпископ Андрій Бачинський 1806 року писав: «Для збереження 
єдності будь-якого народу нема більш міцного союзу, ніж збе-
режена природна батьківська-материнська мова, письмо, релі-
гія…»1.

Закарпаття якраз є одним із тих регіонів України, де збереже-
на місцева давня традиція усного відтворення церковнослов’ян-
ських текстів. Орфоепія церковнослов’янської мови тут є специ-
фічною з огляду на особливості фонетичної системи місцевих 
говорів. Чеський україніст Франтішек Тіхий у першій половині 
ХХ ст. писав: «На південноруських землях, а також на Підкарпат-
ській Русі на прихильне ставлення до церковнослов’янської мови 
вплинула столітня традиція особливої вимови, цілковито орієн-
тована на фонетичну структуру народнорозмовної мови»2.

Церковнослов’янська мова й традиційна кирилиця для її гра-
фічного відображення збереглися в літературно-писемній практиці 
на Підкарпатті найдовше з-поміж усіх регіонів України. Ф. Тіхий так 
описував ставлення місцевих діячів до культури церковнослов’янсь-
кої мови: «На Підкарпатській Русі, як і всюди, письменники, 
а також духовні особи, які використовували церковнослов’ян-
ську мову, з ортодоксальною точністю стежили за її чистотою»3.

Однак упродовж останніх років у богослужбовій прак-
тиці на Закарпатті почастішали випадки прочитання церковно-
слов’янських текстів не за місцевою традицією, а з викорис-
танням особливостей вимови, які характерні для російської 
редакції церковнослов’янської мови. Це виявляється не тільки 
в про чи танні літери ѣ як [‹е], а й у пом’якшенні в ряді випадків 
1 Цит. за: Хланта І. Рідна мова – дар Божий. Ужгород: Патент, 2012. С. 43.
2 Тіхий Ф. Розвиток сучасної літературної мови на Підкарпатській Русі / Переклад з 
чеської Любомира Белея, Михайла Сюська. Ужгород, 1996. С. 8.
3 Там само. С. 7.
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приголосних перед голосними звуками переднього ряду, чи-
танні літери г не як фрикативного, а як проривного звука тощо.

Правильне усне відтворення текстів, зокрема й церковно-
слов’янських, є важливою складовою культури мовлення, а воно, 
своєю чергою, – ознакою духовного здоров’я народу. І навпаки, 
нехтування мовними правилами і законами, усвідомлене послу-
говування сумішшю церковнослов’янської, російської, старої 
книжної й живорозмовної української мови, розраховане нібито 
на пересічного носія мови, зрештою призводить до його втрати. 
Зрозуміло, що така мовна гібридизація є наслідком різних полі-
тичних, соціальних трансформацій, та  й глобалізація значною 
мірою підміняє природні процеси лексичного добору різними 
сурогатними запозиченнями, проте такий спосіб комунікації в 
церкві вважаємо неефективним з огляду бодай на те, що надає 
проповідям зниженого стилю.

Разом з тим, через брак наукових методичних посібників, 
які би чітко давали відповідь на питання про нормативність про-
читання церковнослов’янського тексту, можуть виникати нео-
днозначності у трактуванні певного явища як нормативного. В 
орфоепії церковнослов’янських текстів зазвичай спираються не 
на норму, а на узус. Відсутність чітких рекомендацій щодо пра-
вильного прочитання текстів, а також паралельне функціонуван-
ня в краї різних редакцій церковнослов’янської мови (російської 
та місцевої) може спричинити не тільки незручності під час мо-
литви прихильників різної вимови, а й нівеляцію і втрату закар-
патської традиції.

Літера ѣ спочатку позначала голосну фонему |ě|, що ви-
мовлялася як довгий [е] або як дифтонг [ie].1 На більшості укра-
їнських етнічних земель континуантом |ě| є [і]. За твердженням 
В. В. Німчука, букву ѣ вимовляли як [і] на більшості території, 
заселеної русинами-українцями, уже впродовж другої половини 
ХІІ – першої половини ХІІІ ст.2 
1 Глущенко В. А. Ять. Українська мова: енциклопедія. Вид. 3-є. К.: Вид-во «Українська 
енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2007. С. 846.
2 Німчук В. В. Церковнослов’янська мова. Українська мова: енциклопедія. Вид. 3-є. К.: 
Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2007. С. 815.



Н
А

У
К

О
В

І 
 С

Т
А

Т
Т

І

649

Як твердить дослідниця Марія Скаб у статті «Термінологічні 
проблеми церковнослов’янської мови», руська редакція цер ков -
нослов’янської мови формувалася після хрещення Русі 988 року, 
зразковою ж стала орфоепія Києва – адміністративного й церков-
ного центру. Серед головних рис церковнослов’янської мови на 
Русі дослідники наводять ті, що свідчать про українську вимову: 
читання букви «глаголь» як українського [г], «ять» як [і], «єри» та 
«іжеі» – як українське [и], твердість приголосних перед [и] та [е].1

У «Граматиці церковно-слов’янської мови в українській ре-
дакції», що була видана в Канаді 1958 року, в описі звуків «на 
терені церковнослов’янської мови української редакції, в наших 
теперішніх церковних книгах» подана така інформація про ви-
мову літери ѣ: «Її вимова була близька до я, бо ѣ і я чергувались 
з собою: ѣсти  – ясти, вѣра (поль. wiara). Тепер вимовляється як 
“ї” (хлѣбъ) (москалі кажуть: хлєбъ)»2.

Про звукове значення літери ѣ у текстах, писаних на Підкар-
патті церковнослов’янською мовою в давній період, можемо роби-
ти висновки на основі сплутування цієї літери з іншими буквами (и, 
i, і та ін.), у пізніші періоди – з пояснення в підручниках (грамати-
ках, букварях), а також із видань, у яких церковнослов’янські тексти 
транслітеровані «гражданкою» чи латиницею.

У Королівському Євангелії, найдавнішій збереженій до-
тепер книзі, що була переписана на Закарпатті 1401 року, за 
спостереженням академіка В. В. Німчука, літера ѣ «вживається 
загалом згідно з етимологією»: осэнит тѧ, слѣпца, силенъ дѣломъ, 
хлѣбь тощо. В. В. Німчук припускає, що «якщо переписувач К(Н) 
Є [Королівського Євангелія. – Авт.] був підкарпатець, то він не 
мав проблем із вживанням ѣ, адже, незалежно, від наголосу, дав-
ній ѣ < ě в його мові мав континуантом і»3. Опосередковано про 

1 Скаб М. В. Термінологічні проблеми церковнослов’янської мови. Наукові записки 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
Серія : Мовознавство. 2014. № 2. С. 242-247. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://
nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUmz_2014_2_48
2 Граматика церковно-слов’янської мови в українській редакції. Написав о. І. Дамаскин 
Д. Попович ЧСВВ. Мондер, Альберта, Канада: Видавництво оо. Василіян, 1958. С. 20.
3 Німчук В. В. Королевське (Нелабське) Євангеліє 1401 року. Королевське Євангеліє 1401 
року. Дослідження і матеріали до факсимільного видання / Упоряд. О. І. Сопко (Долгош). 
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можливу вимову ѣ як [і] може свідчити вживання цієї літери на 
місці етимологічного [е] в новозакритому складі у слові ѡбитэль 
(так званий «новий ѣ»), однак у пам’ятці виявлена й протилежна 
риса: вживання літери е там, де мав би бути ѣ: неделѧ.1 Послідов-
ність уживання ѣ у пам’ятках може бути зумовлена як 
походженням протографів, так і особливостями мовлення й 
мовною компетентністю переписувачів.

Українська редакція церковнослов’янських текстів на Захід-
ній Україні, зокрема й на Закарпатті, збережена довше, ніж на 
колишніх підросійських землях. Видатний знавець історії укра-
їнської мови й дослідник функціонування української й цер-
ковнослов’янської мов у церковній сфері В. В. Німчук зазначав: 
«Українська орфоепія церковнослов’янських текстів (відповідно 
й до діалектних особливостей) приблизно до початку 19 ст. функ-
ціонувала на всій території, заселеній українським етносом. У ме-
жах імперії Російська православна церква в самому кінці 18 ст. 
силоміць почала заводити російську вимову церковнослов’ян-
ських текстів, напевне, вбачаючи в українській орфоепії ознаку 
окремішності Київської митрополії»2.

Однак ця тенденція не торкнулася підавстрійських земель: у 
ХІХ – І половині ХХ століття вимова церковнослов’янських текстів 
на російський лад не була характерна для Галичини і Закарпаття.3

У регіонах же, де була запроваджена російська вимова цер-
ковнослов’янських текстів, є труднощі з відновленням укра їнської 
традиційної орфоепії церковнослов’янської мови. Ось як про це 
пише протоієрей Андрій Пономаренко, який оприлюднив у 

Ужгород : МПП «Ґражда», 2015. С. 22.
1 Там само.
2 Німчук В. В. Церковнослов’янська мова. Українська мова: енциклопедія. Вид. 3-є. К.: 
Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2007. С. 815.
3 Ф. Тіхий наводить такий приклад про галицького русофіла Богдана Дідицького: 
«...В 1848 р. в галицьке село, де його [Б. Дідицького. – Авт.] батько був священником, 
разом із російським військом прийшов російський піп, який у галицькій церкві служив 
літургію. Батько Дідицького, слухаючи російську вимову церковнослов’янського тексту, 
запримітив різницю у вимові... Після літургії на фарі, куди було запрошено російського 
попа, про це йшла мова, й обидва священники навчалися особливостей іншої вимови» 
[Тіхий Ф. Розвиток сучасної літературної мови на Підкарпатській Русі / Переклад з 
чеської Любомира Белея, Михайла Сюська. Ужгород, 1996. С. 9].
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2019 році дві книжки з відтворенням церковнослов’янських тек-
стів засобами сучасної української графіки: «На практиці спроби 
українського транслітерування викликають труднощі, пов’язані з 
усталеним досвідом служби московським ізводом. Частина дис-
кусійних питань обумовлена тим, що ми маємо у користуванні 
тексти, які були, по-перше, неодноразово свідомо редаговані з 
метою наближення до «великорусского наречия»; по-друге, ці 
тексти з плином часу увібрали в себе деякі помилки»1.

Те, що на Підкарпатті впродовж століть церковнослов’янські 
тексти читали, спираючись на місцеві говіркові особливості (як і 
те, що літера ѣ читалася як [і]), не викликає сумніву, адже місцеві 
редакції церковнослов’янської мови всюди базувалися на місцевій 
живорозмовній мові. І. Огієнко твердив: «Однієї спільної церковної 
мови й вимови (ніби “церковнослов’янської”) слов’яни ніколи не 
мали й тепер не мають, бо кожна церква вимовляла богослужбові 
тексти по-своєму, наближаючи цю вимову до своєї живої мови»2.

Традиції використання букви ѣ на позначення звука [і] 
дотримувалися закарпатські діячі ХІХ – початку ХХ ст. навіть 
москвофільського спрямування. Наприклад, К. Сабов у 
підручнику «Грамматика письменнаго русскаго языка», що була 
видана в Ужгороді 1865 року, наводить літеру ѣ як таку, що 
позначає два звуки: «Буквы я, е, ѣ, и, ю называются и 
двугласными, ибо соединяются изъ двухъ гласныхъ звуковъ»3. 
Однозначно зрозумілим позначення буквою ѣ звука [і] у праці 
К.Сабова стає з опису фонетичної системи закар-патських 
говорів: «Буква о въ единственном именительном падежѣ 
многихъ существительныхъ, в нѣкоторыхъ околицахъ 
произносится как у, или ѣ, и в нѣкоторыхъ как Мадярское ü…»4. 
1 Божественна Літургія іже во святих отця нашого Іоанна Златоуста. Час третій, 
час шостий, Літургія оглашених, Літургія вірних, молитви подяки після Святого 
Причастя: Методичний посібник для священнослужителів і читців. Українська вимова 
богослужбових текстів та інших молитвословій, записаних церковнослов’янською мовою 
/ Автор-упорядник: протоієрей Андрій Пономаренко. Чернівці; Дніпро; Київ, 2019. С. 4. 
2 Огієнко І. Що таке церковнослов’янська мова / Д-р Іларіон (Огієнко) Старожитності. 
1992. Ч. 4. С. 7.
3 Сабов К. Грамматика письменнаго русскаго языка. По образцу лучшихъ авторовъ составленна 
и изданна Кирилломъ А. Сабовымъ. Ужгородъ : Въ типографіи Карла Іегера, 1865. С. 2. 
4 Там само. С. 4.
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А. Волошин у підручнику «Методическая грамматика 
угро-русского литературного языка для народныхъ школъ» 
(Ужгород, 1901) писав: «Буква ѣ въ началѣ слова произносится як 
“йі”, послѣ согласной же якъ “і” или (послѣ д, з, л, н, т, с) “ьі”. 
Звукъ “і” передъ согласной должно писати съ “ѣ”. На пр. вѣтеръ, 
рѣка»1.

Саме завдяки традиції прочитання літери ѣ на позначення 
звука [і] ця буква позначала звук [і] в історико-етимологічних 
правописах української мови, зокрема й у панькевичівці.

Цінними з погляду історії мови на Підкарпатті є видання 
церковнослов’янською мовою, надруковані латиничними літе-
рами на початку ХХ ст.: із цих видань можемо дізнатися про 
окремі фонетичні особливості церковнослов’янської мови місце-
вої редакції. До таких видань належить «Málöj szbornicsok ili 
szobránije ráznöch molenij i pisznej dlyá ruszkich licz. Szosztávil: 
Pável Kurách»2. Наведемо фрагмент тексту з розділу «Molitvö» 
цього видання:

«Vo imjá Otczá, i Szöná, i szvjatáho Duchá, áminy. 3.
Bozse milosztiv budi mnyi hrisnomu, (bjetszjá vo hrudi.)
Molitvámi szvjátöch Otecz, násich, Hoszpodi Iszusze Criszte Bozse 

nás pomiluj nász.
Szlává tebi Bozse nás, szlává tebi. [...]»3.
Із наведеного фрагмента видні принаймні дві типові риси 

традиційної для Підкарпаття редакції церковнослов’янської 
мови: відтворення літери ѣ як і (mnyi, tebi) й вимова ы як звука 
заднього ряду низького підняття (molitvö, szvjátöch, Szöná).

Цікавими також є церковнослов’янські тексти, транс літе-
ровані латиникою в період, коли Підкарпаття входило до Чехо-
словаччини.

1925 року в Пряшеві була видана книжка «Christianska nauka. 

1 Волошин А. Методическая грамматика угро-русского литературного языка для 
народныхъ школъ. Часть І-ая. Матеріалъ ІІ-го класса народной школы. Унгваръ: Изданіе 
Общества св. Василія Великаго, 1901. С. 9.
2 Málöj szbornicsok ili szobránije ráznöch molenij i pisznej dlyá ruszkich licz. Szosztávil: Pável 
Kurách. Vo Ungvári: Knyihopecsatnyá Szejkelyá i Illejsá, [Б. р.].
3 Там само. С. 1.
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Dl’a podkarpatskich grekokatoličeskich d’itej...», у якій були надру-
ковані тексти церковнослов’янською мовою різними літерами: 
зліва – традиційною кирилицею, справа – транслітеровані лати-
ницею. Наведемо фрагмент тексту, переданого латиничними бу-
квами в розділі «Христіянски молитвы» – «Christijanski molitvy»:

«Slava tebi, Bože naš, slava tebi.
Carju nebesnyj Ut’išitelu,Duše istiny, iže vezd’i syj, i vsja ispolňajaj, 

sokrovišče blahich i žizni podatel’u, prijdi i vselisja v ny, i očisti ny ot vsjakija 
skverny i spasi, Blaže, duši naša»1.

Фрагмент церковнослов’янського тексту з книги «BOŽA 
HARFA...», надрукованої в Ужгороді 1933 року:

«“Ne ubojtesja ot ubivajuščich t’ilo, duši že ne mohuščich ubiti: 
ubojtesja že pače mohuščaho i dušu i t’ilo pohubiti v geeňňi...” (Mat. 10, 28)»2.

У наведених виданнях, як бачимо, ѣ також переданий як і 
(tebi, Ut’išitelu, vezd’i, t’ilo).

Отже, на українських етнічних землях, зокрема й на Закар-
патті, склалася майже тисячолітня традиція прочитання ѣ як [і] в 
церковнослов’янських текстах, її дотримувалися навіть представ-
ники русофільського напряму в ХІХ – на початку ХХ ст., і її варто 
цінувати й дотримуватися і нині.

Прочитання букви ѣ як [е], а також пом’якшення при го-
лосних перед звуками переднього ряду (крім [і]), вимова г як про-
ривного звука й інші риси слугують русифікації закарпатської 
(української) редакції церковнослов’янської мови. Це явище має 
різні причини, не останню роль тут відіграє здобуття освіти ви-
хідцями із Закарпаття у навчальних закладах, де навчають прочи-
тання церковнослов’янських текстів на російський лад.

Оскільки мовлення священників сприймається їх духовни-
ми чадами як зразкове, то на Закарпатті починає простежувати-
ся російська орфоепія і серед вірян. Висловлюємо припущення, 
що така мовна мутація на українських теренах, спричинена три-

1 Christianska nauka. Dl’a podkarpatskich grekokatoličeskich d’itej I., II. i III. klasy narodnych 
škol. Po ňimeckomu originalu PICHLERA napisali: OO. G. PAVIČ i D. ZUBRICKIJ. Vydalo: 
Jeparchijal’noje pravitel’stvo v Prjaševi, 1925. С. 3.
2 «BOŽA HARFA...». Dvadeat’vosma virooboronitel’na knižka Centr. Kancelariji Oborony 
Viry v Užhorod’i. Knihopečatňa OO. Vasilijan v Užhorod’i, 1933. С. 47.
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валим імперським пануванням, може мати незворотні наслідки.

«BOŽA HARFA...». Dvadeat’vosma virooboronitel’na knižka Centr. 
Kancelariji Oborony Viry v Užhorod’i. Knihopečatňa OO. Vasilijan v 
Užhorod’i, 1933.

Christianska nauka. Dl’a podkarpatskich grekokatoličeskich 
d’itej I., II. i III. klasy narodnych škol. Po ňimeckomu originalu 
PICHLERA napisali: OO. G. PAVIČ i D. ZUBRICKIJ. Vydalo: 
Jeparchijal’noje pravitel’stvo v Prjaševi, 1925.

Málöj szbornicsok ili szobránije ráznöch molenij i pisznej dlyá 
ruszkich licz. Szosztávil: Pável Kurách. Vo Ungvári: Knyihopecsatnyá 
Szejkelyá i Illejsá, [Б. р.].

Божественна Літургія іже во святих отця нашого Іоанна 
Златоуста. Час третій, час шостий, Літургія оглашених, Літургія 
вірних, молитви подяки після Святого Причастя: Методичний 
посібник для священнослужителів і читців. Українська вимова 
богослужбових текстів та інших молитвословій, записаних цер-
ковнослов’янською мовою / Автор-упорядник: протоієрей Ан-
дрій Пономаренко. Чернівці; Дніпро; Київ, 2019.
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ратурного языка для народныхъ школъ. Часть І-ая. Матеріалъ ІІ-
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лія Великаго, 1901.

Глущенко В. А. Ять. Українська мова: енциклопедія. Вид. 3-є. 
К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2007. С. 846.

Граматика церковно-слов’янської мови в українській редак-
ції. Написав о. І. Дамаскин Д. Попович ЧСВВ. Мондер, Альберта, 
Канада: Видавництво оо. Василіян, 1958.

Німчук В. В. Королевське (Нелабське) Євангеліє 1401 року. 
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РЕЗЮМЕ
У статті описано історію використання літери ѣ на позначен-

ня звука [і] у пам’ятках церковнослов’янської мови на Закарпатті. 
Акцентовано увагу на походженні звука, позначуваного літерою 
ѣ, на континуантах |ě| в різних говорах української мови. На 
прикладі кількох пам’яток проілюстровано, що літерою ѣ позна-
чали звук [і] такі закарпатські діячі, як К.Сабо, А.Волошин та ін. 
Найкраще особливості орфоепії закарпатського варіанта церков-
нослов’янської мови зафіксовані у виданнях початку й першої 
половини ХХ століття, транслітерованих латиницею. У статті 
проілюстровано, що в таких виданнях літеру ѣ також трансліте-
рували як і. Порушене також питання культури мовлення у бого-
службових текстах, усних і писемних, звернуто увагу на потребу 
врахування мовних правил і законів при їх підготовці та виголо-
шуванні. Акцентовано на необхідності дотримання традиційної 
закарпатської орфоепії церковнослов’янської мови, а також на 
важливості використання рідної мови вірників у конфесійній 
практиці, про що писали такі наукові й церковні авторитети, як 
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Василь Німчук, Іван Огієнко, Андрій Бачинський та ін. З огляду на 
те, що мовлення священників сприймається як зразкове, у статті 
акцентовано на тому, що русифікація церковнослов’янської мови 
у їхній богослужбовій практиці може призвести до втрати або 
зміни давніх рис місцевого варіанта цієї мови.

Ключові слова: церковнослов’янська мова, історія україн-
ської мови, графіка, буква ѣ, орфоепія, рідна мова.

SUMMARY
THE SOUND MEANING OF THE LETTER „Ѣ“ IN THE 

TRANSCARPATHIAN CHURCH TRADITION
The article describes the history of using the letter “ѣ” to designate 

sound [i] in the monuments of the Church Slavonic language in Tran-
scarpathia. Attention has been paid to the origin of the sound denoted by 
the letter “ѣ” in the sounds |ě| in different patoises   of the Ukrainian lan-
guage. It has been illustrated  on the material of several monuments that 
the letter “ѣ” was used to denote the sound [i] by such Transcarpathian 
figures as K.Sabo, A. Voloshyn, and some others. The best features of 
the orthoepia of the Transcarpathian variant of Church Slavonic  are re-
corded  in the editions of the early and first half of the 20th century being 
transliterated in Latin. The article illustrates that in such editions the let-
ter “ѣ” was transliterated as well. The issues of the speech culture in li-
turgical texts, both oral and written, were also raised. Attention was paid 
to the necessity of taking into account the linguistic rules and laws in the 
process of their preparation and pronouncement. The necessity of obser-
vance the traditional Transcarpathian orthoepia of the Church Slavonic 
language was emphasized, as well as the importance of using the native 
language of believers in the confessional practice. This fact was accentu-
ated by such scientific and ecclesiastical authorities as Vasyl Nimchuk, 
Ivan Ogienko, Andriy Bachynsky.  Due to the fact that priests‘ speech is 
considered exemplary, the article emphasizes that the Russification of the 
Church Slavonic language in their liturgical practice may lead to the loss 
or alteration of the ancient features of the local version of the language.

Keywords: Church Slavonic, Ukrainian history, graphic, letter “ѣ”, 
orthoepia, mother tongue.
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УДК 930.85

ПОДВИЖНИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ АФОНСКОГО СТАРЦА 
СХИАРХИМАНДРИТА СОФРОНИЯ (САХАРОВА)

Михаил Шкаровский,
доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургской Духов-

ной Академии,  Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Значительный вклад, как в историю Афона, так и Русской 
Православной Церкви в целом внес схиархимандрит Софроний 
(в миру Сергей Семенович Сахаров). Он родился 22 сентября 
1896 г. в Москве в верующей мещанской семье, окончил гимна-
зию, в годы Первой мировой войны служил офицером инженер-
ных войск, хотя в боевых действиях участия не принимал; после 
Октябрьской революции 1917 г. дважды подвергался арестам со 
стороны советских властей. В 1920 г. Сергей Сахаров поступил в 
Московское училище изящных искусств, где изучал основы жи-
вописи, но в 1921 г. эмигрировал. После недолгого проживания 
в Италии и Германии он в 1922 г. поселился в Париже, где про-
должил занятия живописью и даже выставлял свои картины в 
Осеннем салоне и салоне Тюильри. Молодой художник также 
занимался иконописью.1 В Великую Субботу 1924 г. С.С. Сахаров 
пережил видение Нетварного Света: «Я ощутил Его как прикос-
новение Божественной Вечности в моему духу». После пережи-
того Сергей Семенович поступил в 1925 г. в только что открытый 
Парижский Свято-Сергиевский богословский институт, однако 
простая учеба не удовлетворяла его и в сентябре того же года 
жажда духовной жизни привлекла на Афон. 

Получив с большим трудом разрешение на посещение Свя-

1 Нивьер А. Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской 
эмиграции в Западной и Центральной Европе 1920-1995. Биографический справочник. 
М.-Париж. 2007. С. 463- 464.
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той Горы С.С. Сахаров 2 октября, вместе со своим одно курсником 
по Свято-Сергиевскому институту Всеволодом Александровичем 
Кривошеиным (в дальнейшем архиепископом Василием), прие-
хал на Афон и паломником обошел все его монастыри. По сло-
вам будущего старца, «прибыв на Афон, он целовал землю Сада 
Божией Матери, выражая свое благоговение перед хранилищем 
монастырских традиций, и, моля о том, чтобы ему остаться здесь 
послушником».1

Это желание сбылось, 25 ноября / 8 декабря Сергей Саха-
ров поступил послушником в русский Свято-Пантелеимонов-
ский монастырь. Впоследствии Владыка Василий (Кривошеин) 
рассказывал, как их приняли в монастыре: «Отправили к стар-
цу, который спросил будущего о. Софрония: «Для чего Вы сюда 
приехали?» - «Для одинокой созерцательной жизни» - «Вот хо-
рошо, так вот ты пойди и стань помощником сторожа дверей». 
А будущему Владыке Василию говорит; «А Вы для чего приеха-
ли?» - «Я приехал заниматься исследованиями богословскими, 
рукописями афонскими» - «Вот хорошо, так ты иди на кухню». 
И продержали некоторое так время там, чтобы стали в первую 
очередь монахами».2

Впрочем, уже вскоре послушник Сергий получил другое 
послушание – для нужд обители игумен Мисаил благословил 
его изучать греческий язык (древний и современный), который 
он учил сначала в монастыре, а затем в Карее. Сергей Семенович 
в совершенстве выучил греческий язык всего за шесть месяцев. 
24 марта 1926 г. он был пострижен в рясофор. 5/18 марта 1927 г. 
Сергей Сахаров принял монашеский постриг в мантию с именем 
Софроний в Свято-Пантелеимоновском монастыре. О первых 
годах пребывания на Афоне он вспоминал, как о «самых бла-
женных», проходя в это время послушание в основном в часовой 
мастерской, казначействе и библиотеке. 30 апреля 1930 г. монах 
Софроний был рукоположен известным сербским святителем 

1 Старец Софроний. Ученик преподобного Силуана Афонского // Авт.-сост. Л.А. 
Илюнина. СПб., 2011. С. 27.
2 Там же. С. 27-28.
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(канонизированным в 2003 г.) епископом Охридским Николаем 
(Велимировичем) в Пантелеимоновском храме Старого Нагорно-
го Русика во иеродиакона.1

Весной 1931 г. отец Софроний познакомился со своим ду-
ховником - святым старцем преподобным схимонахом Силуа-
ном Афонским (Антоновым). С Пасхи 1931 г. и до самой кончины 
преподобного, покорившего молодого монаха своей «святостью, 
глубиной духовного опыта и ясностью мысли», о. Софроний на-
ходился при нем. 1 декабря 1935 г. иеродиакон Софроний в связи 
с болезнью принял великую схиму. Этот великий современный 
подвижник особо почитается на Святой Горе, еще недавно на 
Афоне можно было встретить монахов, которые лично были с 
ним знакомы. Перед смертью в сентябре 1938 г. схимонах Силуан 
передал своему духовному сыну записки, которые впервые были 
опубликованы в 1948 г. под названием «Старец Силуан».2 

Отцу Софронию удалось передать образ своего учителя, сумми-
руя пройденный им духовный путь, насколько это дано было само-
му ему услышать от старца и познать из найденных после его смерти 
дневниковых записей. Причем некоторые монашествующие даже 
называют их «Новым Добротолюбием». Преподобный Силуан пре-
давал огромное значение молитве за ближних, считал, что благодаря 
молитве сохраняется мир «И он действительно молился за всех; мо-
литься только за себя стало ему несвойственным. Все люди подвер-
жены греху, все лишены славы Божией (Рим.3:22). Для него, видев-
шего уже в данной ему мере славу Божию и пережившего лишение 
ее, одна мысль о таковом лишении была тяжка. Душа его томилась 
сознанием, что люди живут, не ведая Бога и Его любви, и он молился 
великою молитвою, чтобы Господь по неисповедимой любви Своей 
дал им Себя познать»3. Благодаря своему сугубо аскетическому об-
разу жизни преп. Силуан Афонский стяжал умную сердечную мо-

1 Знаменательный юбилей. 50-летие священнослужения Архиепископа Гермогена 
Екатеринославского и Новомосковского, архипастыря Донской армии. Белград, 1938. С. 
28-29.  Косик В.И. Русское церковное зарубежье. М., 2008. С. 338.
2 Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь. Святая Гора Афон, 2004. С. 18.
3 Софроний (Сахаров), схиархимандрит. Преподобный Силуан Афонский. Свято-
Троицкая Сергиева Лавра, 2011. С. 55.
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литву, помогавщую святому бороться с различными искушениями.
После блаженной кончины преподобного в Свято-Панте-

леимоновском монастырь стали приходить письма, свиде-
тельствующие о его небесном предстательстве за обращавшихся 
к нему с молитвой. Экзарх Московского Патриархата в Америке 
митрополит Вениамин (Федченков), знавший старца лишь по пере-
писке с ним, получив известие о его кончине, писал 18 ноября 1938 
г. наместнику Свято-Пантелеимоновского монастыря игумену Иу-
стину: «…совершенно искренне скажу, что в последние годы я не 
ощущал ни от кого такой силы благодати, как от него, отца Силу-
ана… И потому я храню его письма ко мне. И если бы я не знал 
ничего о его жизни, подвигах, молитве, послушании, то одного духа 
писем довольно для меня, грешного, чтобы считать его преподоб-
ным». Тогда же Владыка просил прислать ему что-либо из вещей 
почившего старца, а в написанном вскоре письме схииеродиако-
ну Софронию (Сахарову) отмечал: «Пока еще живы Вы и другие 
свидетели – собирайте и записывайте о нем все до мелочей. Это – 
История Церкви. Я поминаю отца Силуана вместе с угодником Бо-
жиим отцом Иоанном Кронштадтским и прошу его заступления 
пред Богом… Еще раз благодарю и ожидаю, не я один, еще боль-
шего, если Богу угодно. А отцу Силуану теперь уже безопасно…».1 

После смерти преп. Силуана схииеродиакон Софроний стал 
вести отшельническую жизнь. По свидетельству отца Флегонта 
(Лебедева), именно схимонах Силуан предсказал своему духовно-
му сыну пустынножительство, и отец Софроний написал Собо-
ру старцев письмо с прошением благословить его на безмолвие: 
«Имея непременное желание по данному мне всечестнейшим 
старцем нашим отцом игуменом архимандритом Мисаилом и 
братским духовником всечестнейшим иеросхимонахом Сергием 
благословению перейти на пустынное уединение по правилам и 
чину святых отцов, смиренно прошу Вас отпустить меня с миром 
и благословением и выдать мне отпускное свидетельство».2

1 Преподобный Силуан Афонский. М., 2008. С. 273-274.
2 Архив Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне (АРПМА). Док. № 212. Л. 561; 
Док. № 1713. Л. 1.
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Собор старцев предложил отцу Софронию поселиться в 
Лукьяновской каливе, но он желал вести строгую отшельниче-
скую жизнь, и поэтому во втором письме попросил отпустить его 
в дальнюю пустынь: «Не оставьте и этой усердной моей мольбы 
без ответа, подобно предыдущей. Страдает и томится сердце мое, 
доколе не достигну того, чего сильно желает душа моя вот уже 15 
лет. Пред лицом Бога свидетельствую Вам, что я не ищу ниче-
го, кроме спасения отягченной грехами, окаянной моей души».1

Получил благословение Собора старцев, игумена Мисаила, 
духовника Свято-Пантелеимоновского монастыря и согласие Ве-
ликой Лавры отец Софроний 23 апреля 1939 г. поселился в пу-
стынных скалах Карули (на крайнем юге Афона), где вел аскети-
ческий образ жизни в небольшой пещере в 1939-1941 гг. В это же 
время он начал составлять свою ставшую впоследствии знамени-
той книгу о преподобном Силуане. 

Встретившийся с отцом Софронием в ноябре 1939 г. буду-
щий ректор Свято-Сергиевского института в Париже архиман-
дрит Кассиан (Безобразов) писал в одном из своих писем того 
времени: «Наши Парижские монахи все очень хорошие… Был 
и у о. Софрония в его пустыне. Его путь труднее и внешне и вну-
тренне. Отсюда его переживания с огорчением, и оно все время 
дает о себе чувствовать, но я не уверен, что он нашел в пустыне 
то, что искал. Помоги ему Бог. Он человек очень… духовно на-
пряженный». В другом письме – протоиерею Сергию Булгакову 
от 13 мая 1940 г. отец Кассиан сообщал: «Во время пути я провел 
много времени в общении с о. Софронием (Сахаровым). Учиты-
вая возможность моего возвращения в Париж, он просил меня 
очень кланяться Вам и заверить Вас в его глубоком почитании 
и любви. В беседе с ним я поразился его зрелости и духовной и 
интеллектуальной».2

В начале 1941 г. отцу Софронию предложили принять сан 
священника и стать духовником греческого монастыря св. Апо-

1 Там же. Док. № 1713. Л. 3.
2 Афонские письма архимандрита Кассиана (Безобразова) // Вестник ПСТГУ II:История. 
2013. Вып. 3. С. 91, 102.
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стола Павла (это был первый случай, когда греческие монахи 
пригласили себе духовником русского). 2 февраля 1941 г. отец 
Софроний был рукоположен во иеромонаха, а в конце того же 
года по особому, совершенному епископом, чину поставлен ду-
ховником для окормления братии. Затем, оставаясь духовником, 
иеросхимонах около трех лет прожил в уединении в каливе Пре-
святой Троицы, вблизи монастыря св. Апостола Павла. Являясь 
большим подвижником, постником и молитвенником, о. Соф-
роний поддерживал тесные духовные контакты с отшельниками 
в других греческих монастырях на западном побережье Афона.1

Слава о его духовных подвигах быстро распространилась по 
всему Афону, и к отцу Софронию стали приходить за духовной по-
мощью монахи разных национальностей, так как он владел несколь-
кими языками и мог утешить их на родном языке. Фактически отец 
Софроний «был духовником святых обителей святого Павла, Гри-
гория, Симонопетра, Ксенофонта, различных скитов и келлий».2

Во время немецкой оккупации Афона – летом 1941 г. отца Софро-
ния, как хорошо знавшего немецкий язык, попросили сопровождать 
приехавших из Германии на Святую Горы офицеров, что потом было 
использовано против иеросхимонаха. Во второй половине 1946 г. отец 
Софроний был вынужден уйти из греческого монастыря св. Апостола 
Павла в русский Свято-Андреевский скит, а в начале следующего года 
покинуть Святую Гору. По свидетельству его ученика - отца Иринея из 
афонского монастыря Каракал «малограмотные и малодуховные мо-
нахи – националисты (а, скорее всего те, кто стоял за ними) стали рас-
пускать слухи о сотрудничестве отца Софрония с немцами. При этом 
они несправедливо порочили его честное имя… Вместо благодарно-
сти за помощь в сохранении святынь Афона (по просьбе самих же свя-
тогорцев), его обвинили в грязном пособничестве оккупантам. Именно 
эта немилосердная травля и являлась главной, но мало кому известной 
причиной вынужденного отъезда отца Софрония со Святой Горы».3 

1 Игумен Н. Сокровенный Афон. М., 2002. С. 61-62; Зубов Д.В. Афон и Россия. Духовные 
связи. М., 2000. С. 146.
2 Россия – Афон: тысячелетие духовного единства. Материалы международной 
конференции 2006 г. М., 2008. С. 151.
3 Игумен Н. Указ. соч. С. 62.
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Другими причинами отъезда старца с Афона стали жела-
ние издать его труд о преподобном Силуане, а также тяжелая 
болезнь (туберкулез), которая требовала серьезного лечения. С 
собой отец Софроний, присутствовавший при эксгумации тела 
преп. Силуана, увез небольшую часть его мощей - кость разме-
ром с ладонь, которая сейчас хранится в православном скиту св. 
Иоанна Предтечи в Великобритании и выносится для поклоне-
ния один раз год – 24 сентября, в день преп. Силуана.1

В феврале 1947 г. иеросхимонах уехал во Францию, где после 
отказа в приеме в Свято-Сергиевский институт в связи с его яко-
бы «советской ориентацией»2 перешел в юрисдикцию Москов-
ского Патриархата. В 1948 г. отец Софроний опубликовал свою 
переведенную на 11 языков всемирно известную книгу «Старец 
Силуан Афонский», а затем написал еще несколько трудов: «Его 
жизнь – моя жизнь», «Счастье познания пути», «О жизни в Духе», 
«Видеть Бога, как Он есть». 

25 апреля 1954 г. отец Софроний был возведен в сан архиман-
дрита. Несколько лет он служил в Свято-Успенской церкви на рус-
ском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, а 4 марта 1959 
г. переехал вместе со своими духовными детьми в Великобританию, 
где в том же году основал в Мальдоне (графство Эссекс) монашескую 
общину, преобразованную в дальнейшем в Иоанно-Предтеченский 
скит. В скиту было две общины – мужская и женская, общее число 
насельников постепенно выросло с 7 до 25 человек, обитель стала 
одной из самых почитаемых православных мест в стране (с 1966 г. 
она находилась в юрисдикции Константинопольского Патриарха-
та). За время жизни в Великобритании старец приобрел мировую 
известность, как выдающийся духовник. До 1963 г. он вел переписку 
с игуменами Свято-Пантелеимоновского монастыря, которая со-
хранилась в архиве обители. 

Сам о себе схиархимандрит замечал так «Я не грек и не рус-
ский, я святогорец», также известны его слова: «Я шестьдесят лет 

1 Макина Н. Письма архимандрита Софрония (Сахарова) // Альфа и Омега. 2003. № 3 
(37). С. 149.
2 Василий (Кривошеин), архиепископ. Богословские труды. Нижний Новгород, 2002. С. 169.
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ношу рясу, но всегда, когда встречаю православного христианина 
или любого человека низко склоняю перед ним голову».1 Отец 
Софроний много говорил о необходимости горячей и искрен-
ней молитвы. Некоторые ошибочно указывают на то, что старец 
произносил пророческие речи, однако при внимательном изуче-
нии его духового наследия можно сделать вывод, что он не да-
вал каких-либо пророчеств, но говорил о том, что грех ведет за 
собой скорбь и в нынешние времена, по словам ранних святых 
отцов, спасение души достигается гораздо большим трудом, чем 
это было ранее. Мир, полный соблазнов и искушений истощает 
духовные силы человека, который увлекается его суетой и при-
тягивает к себе не только тех, кто не знает того, как нужно спа-
саться, но и тех, кто уже имеет опыт духовного делания. Старец 
отмечал: «Богословие – это содержание наших молитв… Отцы 
IV века оставили нам некоторые пророчества, согласно которым 
в последние времена спасение будет связано с глубокими скор-
бями… Надо иметь решимость преодолеть искушения сравни-
мые со скорбями первых христиан. Все свидетели Воскресения 
Христова были замучены. Мы должны быть готовы претерпеть 
любые трудности».2 

Живя в XX веке, отец Софроний много говорил о проблемах, 
которые касаются духовной области в жизни современного обще-
ства, о тех вещах, которые возникли благодаря развитию науки и 
техники, и с которыми не сталкивался христианский мир раньше. 
По его словам, известные со времен падения человека грехи об-
леклись в новую, укрытую завесой научности и новизны: «Вели-
чайшее зло человечеству приносит сегодня психология. Потому 
что эта наука не учитывает Божественного откровения, согласно 
которому человек создан по «образу и подобию Божию».» Ста-
рец также давал общие наставления в христианской жизни для 
верующих: «Все мы в любой момент нашей жизни имеем безус-
ловную необходимость в Божественной благодати, которая дает-

1 Из слов архимандрита Софрония Сахарова, записанных разными афонскими монахами. 
Электронный ресурс: http://www.agionoros.ru/docs/200.html (Дата обращения: 11.08.2019)
2 Там же.
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ся человеку через боль и усилие. Когда молимся утром, молимся 
вечером, молимся каждую минуту – имеем право сказать: Госпо-
ди не оставь меня, помоги мне… Необходимо читать Евангелие 
– эту ни с чем не сравнимую книгу. Тогда наша жизнь будет сози-
даться на основе Слова Божия. И мы начнем думать и принимать 
решения в духе Божественных заповедей. Как прекрасно, когда 
человек думает также как Творец этого мира... Когда мы начина-
ем вести христианскую жизнь, весь труд, весь наш подвиг направ-
лен на то, чтобы с любовью воспринимать даже наших врагов. В 
этом и заключается мученическое свидетельство христианина… 
Земная жизнь для нас ежеминутный Суд Божий. Если мы следу-
ем Заповедям Христовым – к нам приходит Благодать Святого 
Духа, но когда их приступаем (пусть и в малом) – Бог оставляет 
нас и мы ощущаем ту оставленность, о которой внешние даже не 
знают. Они не понимают, что такое богооставленность».1 

Старец много говорил о человеческой душе, он всегда подчер-
кивал, что человеческая душа – это образ Бога в живой твари. Она не 
находит на земле покоя и становится удовлетворенной только тогда, 
когда достигает совершенства, то есть соединяется с Богом. Человек 
не должен быть самонадеян, все его силы ничто без божественной 
воли. Господь является началом и причиной всего в этом мире, по-
этому мы сами ничего не можем сделать без божественного на то 
произволения. Господь дает человеку силу, и он может действовать 
с ее помощью для дела собственного спасения. Когда человек по-
знает силу божественной благодати, то он забывает все земное и его 
телесное существование подчинено одной высшей цели – поиску 
Царствия Небесного. Схиархимандрит Софроний отмечал: «Самое 
главное в духовной жизни – стремиться получить благодать Свя-
того Духа. Она изменит нашу жизнь (прежде всего внутренне, а не 
внешне). Мы будем жить в том же доме, в той же обстановке и с 
теми же людьми, но жизнь наша будет уже другой. Но возможно 
это только при определенных условиях: если мы будем находить 
время молиться пламенно, со слезами на глазах. С утра просить 
благословения Божьего, чтобы молитвенный настрой определил 

1 Там же.
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весь наш день… Тот, кто отказывается от своего креста, не может 
быть достойным Господа и стать его учеником. Глубины Божествен-
ной Сущности открываются христианину тогда, когда он распят 
за своего Спасителя. Крест – это основа подлинного богословия».1 

С 1970-х гг. книга отца Софрония о преп. Силуане ак тивно 
распространялась в СССР в машинописных списках в качестве 
церковного самиздата. В середине 1980-х гг. ее уже размножали 
на ротапринтах, а в конце 1980-х гг. впервые издали в Минске ти-
ражом 50 тысяч экземпляров и начали продавать в православных 
храмах. После распада СССР в России не только вышли все книги 
отца Софрония, но и были изданы два сборника его писем: «Пись-
ма близким людям. Переписка с семьей протоиерея Бориса Стар-
ка» (М., 1997) и «Подвиг богопознания. Письма с Афона (к Д. Баль-
фуру) / Составитель иеродиакон Николай (Сахаров)» (Эссекс-М., 
2002). Духовное наследие отца Софрония оставляло в душах тех 
людей, с которыми он соприкасался, яркий след, делающий че-
ловека сопричастным благодати, которую стяжал этот старец.

В последние годы жизни схиархимандрит занимался ико-
нописью, написал он и икону преп. Силуана Афонского, после 
его канонизации. Великой духовной радостью и утешением для 
отца Софрония и его духовных чад было причисление к лику 
святых старца Силуана деянием Священного Синода Константи-
нопольского Патриархата от 26 ноября 1987 г. В обители св. Ио-
анна Предтечи к тому времени уже был построен храм во имя 
преподобного Силуана Афонского, расписанный старцем Соф-
ронием. Скончался схиархимандрит Софроний в основанном им 
Иоанно-Предтеченском скиту 11 июля 1993 г. в возрасте 96 лет.2 В 
настоящее время собираются материалы для прославления стар-
ца в лике святых.

РЕЗЮМЕ
Значительный вклад, как в историю Афона, так и Русской 

Православной Церкви в целом внес схиархимандрит Софроний 

1 Там же.
2 См.: Иеромонах Софроний (Сахаров). Старец Силуан Афонский. М., 1996.
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(Сахаров). Он известен, прежде всего, как духовный сын и автор 
книги о преподобном Силуане Афонском. Старец также был ду-
ховником нескольких афонских монастырей, скитов и келий. В 
1947 г. отец Софроний был вынужден покинуть Святую Гору и 
сначала поселился во Франции, а в 1959 г. переехал в Великобри-
танию, где основал в Мальдоне (графство Эссекс) монашескую 
общину, преобразованную в дальнейшем в Иоанно-Предтечен-
ский скит. За время жизни в Великобритании старец приобрел 
мировую известность, как выдающийся духовник. Скончался схи-
архимандрит Софроний в основанном им скиту в 1993 г. В насто-
ящее время собираются материалы для прославления старца в 
лике святых.

Ключевые слова: Святая Гора Афон, Православная Цер-
ковь, схиархимандрит Софроний (Сахаров), старец, подвижни-
ческое служение

РЕЗЮМЕ
ПОДВИЖНИЦЬКЕ СЛУЖІННЯ АФОНСЬКОГО СТАРЦЯ 

СХИАРХІМАНДРИТА СОФРОНІЯ (САХАРОВА)
Значний внесок, як в історію Афона, так і Російської 

Православної Церкви в цілому вніс схиархімандрит Софроній 
(Сахаров). Він відомий, перш за все, як духовний син і автор книги 
про преподобного Силуана Афонському. Старець також був 
духівником кількох афонських монастирів, скитів і келій. У 1947 р. 
отець Софроній був змушений залишити Святу Гору і спочатку 
оселився у Франції, а в 1959 р. переїхав до Великобританії, 
де заснував у Мальдоне (графство Ессекс) чернечу громаду, 
перетворену в подальшому в Іоанно-Предтеченський скит. За час 
життя у Великобританії старець придбав світову популярність, 
як видатний духівник. Помер схиархімандрит Софроній у 
заснованому ним скиту в 1993 р. В даний час збираються матеріали 
для прославлення старця в лику святих.

Ключові слова: Свята Гора Афон, Православна Церква, 
схиархімандрит Софроній (Сахаров), старець, подвижницьке 
служіння
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SUMMARY
THE ASCETIC MINISTRY OF THE ATHOS ELDER 

SCHIARCHIMANDRITE SOPHRONIA (SAKHAROVA)
A significant contribution to the history of Athos and the 

Russian Orthodox Church as a whole was made by schiarchimandrite 
Sophronius (Sakharov). He is known primarily as a spiritual son and 
the author of a book about the monk Siluan of Athos. The elder was 
also the Confessor of several Athos monasteries, monasteries and cells. 
In 1947, father Sophronius was forced to leave the Holy Mountain 
and first settled in France, and in 1959 moved to the UK, where he 
founded a monastic community in Maldon (Essex), which was later 
transformed into the John the Baptist monastery. During his life in 
the UK, the elder became world famous as an outstanding Confessor. 
Died Archimandrite Sophronios founded the monastery in 1993 are 
now being collected materials for the worship of the elder among the 
saints.

Keywords: Mount Athos, the Orthodox Church, Archimandrite 
Sophronius (Sakharov), the elder, selfless service.
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УДК 281.9-94(477+495)«1899/1972»

ИЕРОСХИМОНАХ АВВАКУМ (ВАКАРОВ) 
И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК АНТИПРОСОПА ПРИ 

СВЯЩЕННОМ КИНОТЕ АФОНА

Сергей Шумило,
директор Международного института афонского наследия, главный 

редактор научного альманаха «Афонское наследие», Киев.

Афонский старец иеросхимонах Аввакум (в миру Андрей 
Иванович Вакаров) родился в 1899 г. в с. Горинчево Марамош-
ской губернии Австро-Венгерской империи. В 1926 г. по благо-
словению прп. Алексея (Кабалюка) он отправился на Святую 
Гору Афон, где 4 августа был зачислен в число послушников Рус-
ского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. Практически 
сразу он оказался под надзором и духовным руководством целой 
плеяды выдающихся афонских старцев: прп. Силуана Афонско-
го, схиархимандритов Мисаила (Сапегина), Иоакима (Кузнецо-
ва), Иустина (Соломатина) и Илиана (Сорокина), старца Кирика 
(Максимова) и других. Но наибольшее влияние на него оказал о. 
Силуан (Антонов), известный ныне как прп. Силуан Афонский1.

Первым послушанием Андрея Вакарова в монастыре стано-
вится труд на «быкарне» в скиту Крумица. 

30 марта 1928 г. Андрей Вакаров принял рясофор и был вписан 
в монахологий Пантелеимонова монастыря. Тогда же ему на полто-
ра года было заменено послушание на «бундунарню».  В этот же год 
в числе иных насельников-закарпатцев оказался перед опасностью 
высылки с территории Афона, однако стараниями игумена обители 
схиархимандрита Мисаила (Сапегина) был оставлен на Святой Горе.

1 Подробнее см.: Шумило С. В., Шкаровский М. В., Данилец Ю. В., Гайденко П. И. 
Афонский старец из Закарпатья. Иеросхимонах Аввакум (Вакаров) и его время: 1899–
1972. — Киев: Международный институт афонского наследия, 2019. 336 с.
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22 марта 1930 г. Аввакум принял монашеский постриг с воз-
ложением на него мантии (чин малой схимы). В последующие 
годы нес послушание старца на «быкарне» Крумицы. До 1949 
г. он также нес различные хозяйственные послушания на «бре-
щере», «муларне», на сборе маслин и в маслобойне, а также на 
монастырской мельнице, где прежде долгие годы подвизался его 
духовный наставник прп. Силуан Афонский.

В 1949 г., когда о. Аввакуму исполнилось 50 лет, на него были 
возложены обязанности эконома монастырского леса на Старом 
Русике. А через два года, 21 января 1951 г., отец Аввакум был введен 
в состав Собора старцев монастыря. Одновременно с этим он про-
должал нести обязанности по сохранению монастырского хозяй-
ства на Крумице, заготовке леса, борьбе с учащавшимися лесными 
пожарами, уходу за старыми русскими афонитами и поддержанию 
единства и взаимопомощи между Пантелеимоновым монастырем 
и другими русскими обителями на Афоне.

В 1959 г. уже на первом экстренном заседании 8 января Со-
бор старцев Пантелеимонова монастыря избрал о. Аввакума (Ва-
карова) антипросопом (уполномоченным представителем) оби-
тели при Священном Киноте Афона.

Это послушание о. Аввакум непрерывно выполнял на про-
тяжении 13 лет, вплоть до своей кончины в 1972 г.1 Это был один 
из самых тяжелых периодов в истории Пантелеимонова мона-
стыря, в котором о. Аввакуму довелось принимать самое деятель-
ное участие.

Отец Аввакум, по натуре своей не склонный ни к властолю-
бию, ни к командованию другими, никогда не стремился занять вы-
сокие должности в монастыре, всегда старался держаться в стороне 
от каких-либо споров и не навязывать своего мнения. Он отдавал 
предпочтение уединению и молитве, и всегда с глубоким смирени-
ем выполнял любые порученные ему послушания и тяжелые ра-
боты. По всей видимости, именно за эти качества Собор старцев 

1 Архив Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне (АРПМА). Оп. 10. Д. 243. Док. № 
3753. Л. 62 об.–63; Монахологий Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. 
Серия: Русский Афон XIX–XX веков. Т. 2. Афон: Пантелеимонов монастырь, 2013. С. 80.
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обители и выбрал о. Аввакума, который мог совмещать образ истин-
ного монаха и молитвенника с трудолюбием и ответственностью.

На этом послушании старец пробыл до 1972 г. Помимо это-
го, более пяти лет о. Аввакум совмещал перечисленные послуша-
ния с должностью эпистата1.

Буквально через десять дней после вступления в должность 
антипросопа при Св. Киноте Афона уже 27 января 1959 г. о. Авва-
куму пришлось принимать участие во встрече греческого монар-
ха короля Павла I. Для воспитанного в благоговейном отноше-
нии к христианской монаршей власти, встреча с православным 
королем была для о. Аввакума очень важным событием. Поэтому 
в своем дневнике, где, как правило, он не был щедр на описания 
тех или иных исторических событий и личной жизни, в основном 
обходя их молчанием, на этот раз старается подробно, с детской 
искренностью и простотой, описать свое участие во встрече и со-
провождении на Афоне правящего греческого монарха2.

Приняв ответственное послушание антипросопа, о. Аввакум 
был вынужден решать самые сложные вопросы как хозяйствен-
ного, так и церковно-политического характера.

В феврале 1969 г. вместе с другими членами Св. Кинота о. 
Аввакум выступил против представленного гражданским губер-
натором нового канониза (устава) Святой Горы3. А в мае 1970 вме-
сте с 15 другими святогорскими антипросопами выступил про-
тив избрания для Афона отдельного архиерея из числа афонских 
монахов4.

Еще чаще о. Аввакуму доводилось оперативно решать раз-
лич  ные вопросы жизнедеятельности Пантелеимонова монастыря. 
Прежде всего, сразу же по вступлении в должность антипросопа 
ему надле жало как можно быстрее уладить конфликт между мона-
стырским метохом Кассандра и местными  жителями села Калатея5. 

1 АРПМА. Оп. 10. Д. 248. Личный дневник о. Давида (Цубера), 1959 г. 14 июня.
2 Дневник иеросхимонаха Аввакума (Вакарова) // АРПМА.Оп. 15. Д. 80. Док. 566. Л. 20–22.
3 АРПМА. Оп. 10. Д.  248. Личный дневник о. Давида (Цубера), 1969 г., 22 февраля.
4 АРПМА. Оп. 10. Д.  248. Личный дневник о. Давида (Цубера), 1970 г., 12 мая.
5 Шкаровский М. В. Свято-Пантелеимоновский монастырь в 1945–1980-х гг. // История Русского 
Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне с 1912 до 2015 года. Святая Гора Афон, 2015. Т. 6. С. 619.
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Помимо этого, в первый же год избрания антипросопом в 
самой обители произошло страшное несчастье – пожар, во время 
которого большой урон понесла монастырская библиотека. Час-
тично были утрачены редчайшие древние рукописи ХI–XVI вв., 
уникальный фонд греческих старопечатных книг XV–XIX вв., а 
также полностью уничтожен карточный каталог библиотеки1. На 
следующий год, 1960, подобное бедствие постигло Преображен-
ский корпус, в котором располагалась полиция. 

Рукоположение о. Аввакума в иеромонаха
Вскоре после избрания антипросопом, осенью 1959 г., Со-

бор старцев Пантелеимонова монастыря благословил ру ко   -
положение монаха Аввакума во диакона и иеромонаха. Хирото-
нии совершились в начале ноября2.

Рукополагать новых иноков для обители согласился дав-
ний друг о. Аввакума и бывший насельник обители ректор Свя-
то-Сергиевского института в Париже, выдающийся богослов, эк-
зегет и переводчик Нового Завета епископ Кассиан (Безобразов), 
викарий Западно-Европейского экзархата русских приходов под 
омофором Вселенского Патриархата3. 

4/17 ноября состоялось рукоположение монаха Аввакума 
во диакона. Рано утром его призвали из Кареи в Пантелеимонов 
монастырь, где и совершилась его диаконская хиротония. В этом 
сане о. Аввакум пробыл только три дня и уже 6/19 ноября был 
рукоположен во иеромонаха4.

Таким образом, отныне о. Аввакуму свои послушания до-
велось совмещать с пастырским служением в обители. Вся его 
последующая деятельность была всецело посвящена как пастыр-
скому служению, так и представлению интересов Пантелеимоно-
1 Шкаровский М. В. Деятельность митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима 
(Ротова) по спасению Русского Афона // Христианское чтение. 2018. № 4. С. 202–203.
2 Дневник иеросхимонаха Аввакума (Вакарова) // АРПМА.Оп. 15. Д. 80. Док. 566. Л. 6–8.
3 Епископ Кассиан (Безобразов) // Русский афонский отечник XIX–XX вв. Серия: Русский 
Афон XIX–XX веков / гл. ред. иером. Макарий Т. 1. Святая Гора Афон: Издание Русского 
Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, 2012. С. 487–489.
4 АРПМА. Оп. 10. Д. 248. Личный дневник о. Давида (Цубера), 1959 г. 19 ноября; Дневник 
иеросхимонаха Аввакума (Вакарова) // АРПМА.Оп. 15. Д. 80. Док. 566. Л. 6–7.
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ва монастыря и их защите. 
В этот период Свято-Пантелеимоновская община продолжа-

ла уменьшаться: в 1947 г. она насчитывала 180 монахов, в 1956 – 75, 
в 1962 г. – 46, а в 1965 г. – только 201. Вот как описывал положение 
в Свято-Пантелеимоновском монастыре в 1964 г. игумен обители 
о. Илиан в письме архиепископу Василию (Кривошеину) от 18 
февраля 1964 г.: «Нас теперь осталось очень мало: 16 человек, кто 
может нести послушание, и еще 16 больных и престарелых; на 
клиросе поем по одному человеку. Я уже чувствую старость, 60 
лет в монастыре, еще и служу, слава Богу. Отвечаю на письма, 
читаю и пою в церкви. Канцелярии закрыты. На Крумице один 
человек, в скиту один человек, в Старом Русике один и в Ксилургу 
один. Келлии все закрыты, так вот живем в больших скорбях» 2.

5 октября 1960 г. из-за уменьшения числа насельников оби-
тели Собор старцев Пантелеимонова монастыря решился пойти 
на изменение 6-й статьи внутреннего Устава монастыря, сократив 
количество членов Собора старцев с двенадцати до девяти чело-
век3. Уже через восемь лет, 10 января 1968 г., Собор старцев оби-
тели из-за катастрофического вымирания братии вынужден был 
снова уменьшить число членов Собора — теперь уже с девяти 
до шести человек, поручив о. Аввакуму (Вакарову) сообщить об 
этом Киноту для утверждения4. 

Тяжелейший урон нанес монастырю сильный пожар, слу-
чив шийся 23 октября 1968 г. В результате стихии выгорела вся 
восточная часть обители с шестью параклисами (часов ня ми), 
огнем были уничтожены монастырские гостиницы и кельи. По-
жар, начавшись с восточного корпуса, охватил парадные поме-
щения, Царский архондарик и настоятельские кельи в восточ-
ном крыле Покровского корпуса5.

 
1 Талалай М. Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках. М., 2009. С. 29.
2 Василий (Кривошеин), архиеп. Переписка с Афоном. Письма и документы. – Москва – 
Брюссель: Conference Sainte Trinity du Patriarcate de Moscou ASBL; Свято–Екатерининский 
мужской монастырь, 2012. С. 106.
3 АРПМА. Оп. 10. Д. 243. Док. № 3753. Л. 74 об., 76 об., 81.
4 АРПМА. Оп. 10. Д. 257. Док. № 4733. Л. 1–3.
5 Шкаровский М. В. Свято-Пантелеимоновский монастырь в 1945–1980-х гг. С. 629.
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Восстановление связей с Русской Церковью
Отцу Аввакуму (Вакарову) довелось быть непос редст венным 

участником возобновления связей Пантелеимонова монастыря 
с Русской Церковью. В это время обитель пере живала один из 
сложнейших периодов своей ис то рии, чуть было не оказавшись 
на грани вымирания и ликвидации. Крайне негативно на поло-
жении монастыря сказывалась и политическая обстановка. Как 
известно, в 1946–1949 гг. в Греции разразилась гражданская во-
йна, в которой антиправительственные партизанские военные 
отряды коммунистов финансово и оружием поддерживал ста-
линский коммунистический режим СССР. Дело усложнялось 
острыми противоречиями в отношениях Греции с враждебными 
и влиятельными коммунистическими соседями – Югославией, 
Болгарией, Албанией и Советским Союзом1. Такое развитие си-
туации порождало взаимное недоверие и подозрительность. 

Тем не менее, несмотря на все трудности времен «холодной 
войны» между странами капиталистического и коммунистичес-
кого лагерей, Пантелеимонов монастырь усиленно искал связей 
с Церковью на Родине.

В феврале 1959 г. состоялось первое посещение Афона 
начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме архи-
мандритом (впоследствии – митрополитом Ленин градским и 
Новгородским) Никодимом (Ротовым)2. Именно тогда состоя-
лось первое знакомство о. Аввакума (Вакарова) с о. Никодимом 
и с другими представителями РПЦ.

В дальнейшем о. Аввакуму как антипросопу и члену Св. Ки-
нота пришлось принимать все официальные церковные делега-
ции, посещавшие с конца 1950-х по начало 1970-х гг. Афон и Пан-
телеимонов монастырь. Он сопровождал участников делегаций, 
знакомил с жизнью и положением на Афоне и в Пантелеимо-

1 Шкаровский М. В. Свято-Пантелеимоновский монастырь в 1945–1980-х гг. С. 443–444.
2 Ювеналий (Поярков), митрополит Крутицкий и Коломенский. Взаимоотношения Рус-
ской Православной Церкви и Афона в ХХ в. / Доклад на международной научно-бого-
словской конференции «Россия – Афон: тысячелетие духовного единства» в Москве 
1 октября 2006 г. // [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www.mospat.
ru/center.php?page=33216&newwin=1&prn=1 [дата обращения - 15 сентября 2013 г.].
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новом монастыре, сопровождал при визитах в Священный Ки-
нот, был переводчиком, а также вел переговоры о необходимости 
прислать из СССР монахов для пополнения вымирающего брат-
ства Панте леимонова монастыря.

Наладившиеся в этот период контакты Пантелеимонова 
монастыря с РПЦ вызвали серьезную обеспокоенность гре ческих 
властей, которые опасались, чтобы через церковные каналы из 
СССР на территорию Греции не проникли сотрудники КГБ. Это 
был период обострения «холодной войны», а Греция была членом 
НАТО и участвовала во всех антикоммунистических программах. 
Как раз в это время, в 1961 г., на территории соседней Турции 
были размещены военные ракетные базы НАТО.  В качестве от-
ветной меры СССР разместил свои военные базы и атомное ору-
жие, включая баллистические и тактические ракеты наземного 
базирования, на острове Куба, в непосредственной близости от 
США, что в 1962 г. привело к т. н. «Карибскому кризису», ког-
да между СССР и США чуть было не началась атомная война.

В этой ситуации греческие власти и службы безопасности 
предпринимали усиленные меры предосторожности, пытаясь 
максимально ограничить посещения своей страны представи-
телями СССР. Поэтому осенью 1961 г. греческое правительство, 
несмотря на разрешение Константинопольской Патриархии, не 
позволило приехать на Святую Гору очередной делегации РПЦ1. 

И все же в конце июня 1962 г. во главе официальной делега-
ции РПЦ архиепископу Ярославскому и Ростовскому Никодиму 
(Ротову) вновь удалось посетить Афон. Это был первый офици-
альный визит делегации РПЦ за многие годы. 

Отец Аввакум сопровождал делегацию в поездке по Святой 
Горе, пытаясь показать тяжелое положение обители и русского 
монашества на Афоне2.

По итогам визита в отчете о поездке о. Никодим настоя-
тельно рекомендовал оказать Пантелеимонову мо нас тырю всю 
возможную материальную и моральную помощь, а также по-

1 Шкаровский М. В. Свято-Пантелеимоновский монастырь в 1945–1980-х гг. С. 471.
2 Василий (Кривошеин), архиеп. Переписка с Афоном. С. 78–79.
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слать в обитель как минимум 10 иноков1. 

Празднование 1000-летия Афона
Пантелеимонов монастырь к началу 1960-х гг. остро нуждал-

ся в пополнении не только своих материальных, но прежде все-
го человеческих ресурсов. Если в 1947 г. обитель насчитывала 180 
монахов, то в 1956-м их уже было 75, в 1962 г. – 46, в 1965 г. – 20, а в 
1968 г. – всего 15 престарелых монахов2.

Изменить ситуацию мог лишь приток иноков из СССР. Од-
нако Греция не торопилась с принятием решения.

Надежду на изменение ситуации внушал приближавший 
юбилей 1000-летия Афона, празднование которого планирова-
лось на 1963 г.3 Этот юбилей перерос в подлинные общеафонские 
торжества. Отцу Аввакуму (Вакарову) как члену Св. Кинота дове-
лось принимать в них самое активное участие.

Празднование началось в Константинополе 3 марта 1963 г. 
патриаршей литургией, на которой присутствовали представи-
тели Священного Кинота. Затем торжества пере местились в сто-
лицу Греции.

18 марта в Афинах прошел прием в королевском дворце, в 
ходе которого греческий король Павел I вручил ордена святогор-
ской делегации, и среди них о. Аввакуму. В тот же день члены де-
легации нанесли визит премьер-министру Греции. 17 апреля, в 
среду Пасхи, в храме Афинской архиепископии Элладской Пра-
вославной Церкви было совершено архиерейское богослужение 
с участием иеромонахов – членов большой святогорской делега-
ции, после окончания которого состоялся крестный ход общей 
протяженностью 4 километра4. 

Среди членов афонской делегации в Афинах был и о. Авва-
кум, представлявший во время общегосударственных и церков-
ных торжеств Пантелеимонов монастырь. Необходимо отметить, 
что в эти годы о. Аввакум уже начал болеть, что стало следствием 
1 Архив ОВЦС МП. Папка 9а «Афон». 1961 г.
2 Шкаровский М. В. Свято-Пантелеимоновский монастырь в 1945–1980-х гг. С. 623–624, 477.
3 Архив ОВЦС МП. Папка 9 «Афон». 1963 г.
4 Василий (Кривошеин), архиеп. Переписка с Афоном. С. 345–353.
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тяжелых послушаний и неустанного физического труда. Описы-
вая в своем письме еп. Василию (Кривошеину) эти торжества, о. 
Давид (Цубер) сообщает и об участии в празднествах своего друга 
и земляка о. Аввакума1. 

Празднования позволяли о. Аввакуму не только принять 
участие в знаменательных мероприятиях и подлечиться, но и 
напомнить гостям и греческим властям о нуждах своей обители. 
Порядок торжеств был достаточно подробно изложен в дневни-
ке старца. Хотя о. Аввакум не любил хвалиться своим участием в 
подобных официальных мероприятиях, но все же оставил крат-
кое описание встречи с греческим монархом королем Павлом I и 
кронпринцем Константином2.

На основании записей в дневнике о. Аввакума и других до-
кументов можно реконструировать события тех дней. 

В июне торжественные празднования переместились из 
Афин на Святую Гору. Такое представительное паломничество, 
каким стало праздничное посещение Афона с 19 июня по 2 июля 
1963 г., оказалось первым за весь период вхождения Святой Горы 
в состав греческого государства. На торжествах присутствовали 
четыре Патриарха, делегации многих Поместных Православных 
Церквей, а также греческий король Павел I и престолонаследник 
принц Константин (будущий король Константин II). 

Официальную делегацию РПЦ возглавлял председатель 
ОВЦС архиепископ Ярославский и Ростовский Никодим (Ротов). 
В делегацию также входили архиепископ Сурожский Антоний 
(Блум), впоследствии митрополит и экзарх в Западной Европе, епи-
скоп Саратовский и Волгоградский Варфоломей (Гондаревский)3. 
Всех их в эти дни довелось постоянно сопровождать о. Аввакуму.

Благодаря торжествам появилась возможность публично и 
во всеуслышание заявить о бедственном положении русской оби-
тели на Афоне и призвать Грецию пойти навстречу пожеланиям 
русских святогорцев. 

1 Письмо № 22 // Василий (Кривошеин), архиеп. Переписка с Афоном. С. 87.
2 Дневник иеросхимонаха Аввакума (Вакарова) // АРПМА.Оп. 15. Д. 80. Док. 566. Л. 16–26.
3 Маевский В. А. Афон и его судьба. М., 2009. С. 11, 203; ЖМП. 1963. № 10.
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24 июня, уже после официальных торжеств, в опустевшем 
русском Свято-Андреевском скиту состоялось совещание, в ко-
тором участвовали Патриарх Константинопольский Афинагор, 
Патриарх Сербский Герман, Патриарх Румынский Юстиниан, 
Патриарх Болгарский Кирилл, архиепископ Ярославский и Ро-
стовский Никодим (Ротов), а также представители других Право-
славных Церквей. На совещании с особой остротой был поднят 
вопрос о современном положении святогорского монашества1. 
Тогда же представители РПЦ подняли вопрос пополнения бра-
тии Свято-Пантелеимонова монастыря.

Одним из итогов дискуссии стало заявление Вселенского па-
триарха Афинагора о своей готовности просить власти Греции 
облегчить поступление в славянские монастыри новых иноков2.

Кроме того, в выступлении 24 июня Констан ти но польский 
патриарх Афинагор выразил озабоченность проб лемами рус-
ского Свято-Пантелеимонова монастыря, а через несколько 
дней лично посетил эту обитель3. 

Все эти дни о. Аввакум как представитель своего монастыря 
участвовал во всевозможных встречах и беседах. 

29 июня в рамках празднования Свято-Пантелеимоновский 
монастырь посетил Константинопольский Патриарх Афинагор, 
который возглавил литургию в соборном храме обители. Вме-
сте с ним русский монастырь также посетили Болгарский Па-
триарх Кирилл и Румынский Патриарх Юстиниан. После бого-
служения состоялось обсуждение трудного положения русской 
обители на Афоне, и Вселенский Патриарх заверил братию, что 
будет всемерно способствовать благосостоянию монастыря4.

После этих торжеств положение Пантелеимонова монасты-
ря действительно стало понемногу меняться в лучшую сторо-
ну. В частности, более регулярной стала материальная помощь 
монастырю, о чем так пеклись о. Давид и о. Аввакум. Через два 
года, в 1965 г., за труды, понесенные по устройству и сбережению 
1 ЖМП. 1965. № 8. С. 76.
2 Архив ОВЦС МП. Папка 9 «Афон». 1963 г.
3 Нелюбов Б.А., Э.П.Г. Афинагор I, Патриарх // Православная энциклопедия. Т. IV. С. 87.
4 Василий (Кривошеин), архиеп. Переписка с Афоном. С. 31.
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Афона, и в ознаменование большого юбилея Святой Горы о. Ав-
вакум с другими членами Кинота был награжден Патриаршими 
крестами1.

Уже 14 октября 1963 г., чтобы не затягивать вопрос, Москов-
ская Патриархия обратилась к Константинопольскому Патриар-
ху Афинагору с просьбой разрешить въезд на Афон 18-и специ-
ально выбранным для этого начинания монахам. Этот же список 
был отправлен и в  Министерство иностранных дел Греции2. В 
связи с этим в феврале 1964 г. по решению Собора старцев Пан-
телеимонова монастыря были отправлены письма за подписью 
схиархимандрита Илиана (Сорокина) министру иностранных 
дел Греции и Константинопольскому Пат риарху Афинагору3.

В июне 1964 г. по этому поводу пришлось дополнительно от-
править запросы во Вселенскую Патриархию и в Министерство ино-
странных дел Греции. На этот раз ответ последовал без задержек. 
Из 18 иноков правительство Греции разрешило въезд и поселение 
на Афоне только пятерым иеромонахам из Псково-Печерского мо-
настыря4. Правда, и теперь власти не торопились выполнять обе-
щания. Только через год правительство Греции предоставило гре-
ческое гражданство (обязательное усло вие для подвижничества 
на Святой Горе) этим пяти иеромонахам из СССР и впервые в 
истории разрешило им прибыть на Афон. Это был существенный 
прорыв в жизни обители, находившейся на грани вымирания5.

Большая заслуга в благоприятном разрешении воп роса принад-
лежала греческому профессору Антонию Тахиаосу, который в 1960-е 
– 1970-е гг. неоднократно бывал в Свято-Пантелеимоновом монастыре. 
Посещая обитель, он искренне проникся ее судьбой и близко подру-
жился с игуменом Илианом (Сорокиным), о. Аввакумом (Вакаровым), 
о. Давидом (Цубером), о. Гавриилом (Легачем) и многими другими. 
1 «25 марта, четверг. Вернулся Яковенко. В своей комнате дал патриаршие кресты всем 
антипросопам за 1000-летие, которое было в 1963 году» (АРПМА. Оп. 10. Д.  248. Личный 
дневник о. Давида (Цубера), 1964 г. 25 марта).
2 Шкаровский М. В. Свято-Пантелеимоновский монастырь в 1945–1980-х гг. С. 475–476.
3 АРПМА. Оп. 10. Д. 254. Док. № 4429. Л. 3–3 об.; Василий (Кривошеин), архиеп. 
Переписка с Афоном. С. 112–-113.
4 Шкаровский М. В. Свято-Пантелеимоновский монастырь в 1945–1980-х гг. С. 475–476.
5 Там же. С. 476.
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По поручению Министерства иностранных дел Греции про-
фессор Антоний Тахиаос сопровождал во время официальных 
посещений Греции и Святой Горы Афон покойного патриарха 
Болгарского Кирилла и заведовавшего Отделом внешних церков-
ных сношений Московского патриархата митрополита Никоди-
ма (Ротова)1. 

Во время близкого общения с митрополитом во время визи-
та на Афон и зародилась идея направить из СССР группу мона-
хов для поддержания оскудевшей братии Пантелеимонова мо-
настыря2. 

Благодаря личным связям проф. Тахиаоса в греческих пра-
вительственных кругах этот вопрос был разрешен, и в 1965 году 
правительство Греции предоставило греческое гражданство пер-
вой группе из пяти монахов из СССР, позволив им прибыть на 
Святую Гору3.

Правда, первые монахи из СССР смогли прибыть на Афон 
только в июле 1966 г. 

Пополнение «Русика» новыми насельниками
26 января 1966 г. Собор старцев Пантелеимонова монасты-

ря (Русика) заслушал сообщение, что гражданский губернатор 
Афона передал документы на 13 человек, желающих приехать в 
обитель из СССР, и просьбу сообщить, сколько из них братия же-
лает принять, а после этого обратиться за разрешением в Кинот4. 

Подробности этих событий кратко описал в своих дневниках 
о. Давид5. Рассмотрев этот вопрос, Собор старцев Пантелеимоно-
ва монастыря ответил, что обитель желают принять всех, передав 

1 ЖМП. 1966. № 6.
2 Скончался выдающийся исследователь Афона и почетный председатель Международного 
института афонского наследия проф. Антоний Тахиаос // AFON.ORG.UA. Официальный сайт 
Международного института афонского наследия [Электронный ресурс]. URL: https://afon.org.
ua/novosti/skonchalsya-vydayushchijsya-issledovatel-afona-i-pochetnyj-predsedatel-mezhdunarod-
nogo-instituta-afonskogo-naslediya-prof-antonij-takhiaos.html [дата обращения: 20.05.2019]
3 Шкаровский М. В. Свято-Пантелеимоновский монастырь в 1945–1980-х гг. С. 476.
4 АРПМА. Оп. 10. Д. 243. Док. № 3753. Л. 123 об.
5 АРПМА. Оп. 10. Д. 248. Личный дневник о. Давида (Цубера), 1965 г., 31 декабря – 1966 
г., 1 января.
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через о. Аввакума недоумение, что впервые в истории монастыря 
Кинот будет решать, кого обитель должна принять в число братии1.

Дневниковая запись о. Давида от 31 марта 1966 г. в следую-
щих словах рассказала о произошедшем: «Вечером по телефону 
мне рассказал антипросоп о. Аввакум, что Кинот после просьбы 
нашего игумена было решил, чтобы допустить не 5, но 7 человек 
из России, но узнав это, губернатор ходил по конакам и уговари-
вал антипросопов изменить это решение, и таким образом се-
годня в четверг уже после подписания решили отменить, и раз-
решают приехать только 5 человек. Причину придумали глупую, 
якобы они не знали сперва, что это люди с колхоза, а теперь, ког-
да разобрались, то они находят, что это самые опасные коммуни-
сты, раз они называют колхозы»2.

В конце концов, греческие власти дали разрешение на при-
езд только четырем монахам из СССР вместо обещанных 133. 

Для возрождения обители вновь прибывших монахов было 
явно недостаточно, поскольку ситуация продолжала ухудшаться, 
а число братии неуклонно уменьшалось4. 

К этому времени обитель переживала один из самых сложных 
периодов. Численность братии по-прежнему уменьшалась и в де-
кабре 1968 г. сократилась до 15 престарелых монахов5. Поэтому о. 
Авваакуму (Вакарову) как антипросопу на заседаниях Священного 
Кинота неоднократно приходилось отстаивать право Пантелеимо-
нова монастыря на пополнение новыми монахами из СССР. 

Долгожданное пополнение обители еще двумя новыми на-
сельниками из СССР состоялось лишь в феврале 1970 г. Из пяти 
ранее заявленных смогли получить разрешение и прибыть на 
Афон лишь архимандрит Авель (Македонов) и иеромонах Вис-
сарион (Великий-Остапенко). Но прибытие лишь двух иноков не 
могло разрешить все проблемы вымирающей обители. Поэтому 
2 мая 1970 г. игумен Илиан в письме к митрополиту Никодиму 

1 АРПМА. Оп. 10. Д. 243. Док. № 3753. Л. 123 об.
2 АРПМА. Оп. 10. Д. 248. Личный дневник о. Давида (Цубера), 1966 г., 31 марта.
3 АРПМА. Оп. 10. Д. 243. Док. № 3753. Л. 128, 129 об., 130 об.
4 Там же. С. 476.
5 Там же. С. 477.
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вновь просил прислать еще несколько человек1.
К этому времени (в 1967 г.) в Греции произошел государственный 

переворот, в результате которого к власти пришла военная хунта – так 
называемая «диктатура черных полковников», отстранившая от вла-
сти короля Константина II. Новое военное правительство Греции стало 
вмешиваться во внутреннюю жизнь святогорцев и притеснять монахов. 
Согласно принятому новому закону, высшая власть на Афоне переда-
валась Министерству иностранных дел, а назначаемый правительством 
гражданский губернатор Афона получал право управлять внутренней 
жизнью и всем движимым и недвижимым имуществом святогорских 
монастырей, контролировать решения Кинота и пользоваться правами 
и обязанностями судебного следователя. Также вводились наказания 
для афонских иноков в случае нарушения ими упомянутого закона2.

На своем заседании Священный Кинот, в котором принимал уча-
стие о. Аввакум, выступил с категорическим протестом против попра-
ния новыми властями Греции традиций самоуправления святогорско-
го братства. Священный Кинот направил резкий протест гражданскому 
губернатору Афона, министру иностранных дел Греции, премьер-ми-
нистру Георгию и Константинопольскому Пат риарху Афинагору3. 

В конце января 1970 г. на чрезвычайном Двойном собрании 
в Карее представители всех афонских монастырей решили ника-
ких новшеств со стороны греческого правительства не принимать 
и не признавать4. 

В мае 1971 г. состоялась поездка специальной комиссии Свя-
щенного Кинота в Афины по вопросу отмены закона, но успеха 
не последовало. 

19 июня состоялось еще одно чрезвычайное Двойное собра-
ние представителей афонских монастырей, которое отвергло 
требование и угрозы греческого правительства5.

В своем письме архиепископу Василию (Кривошеину) от 2 
декабря 1971 г. иеродиакон Давид (Цубер) так охарактеризовал 

1 АРПМА. Оп. 44. Д. 29. Док. № 199. Л. 52, 102.
2 Шкаровский М. В. Свято-Пантелеимоновский монастырь в 1945–1980-х гг… С. 486.
3 Шкаровский М. В. Свято-Пантелеимоновский монастырь в 1945–1980-х гг. С. 514–515.
4 АРПМА. Оп. 10. Д. 257. Док. № 4733. Л. 56.
5 Шкаровский М. В. Свято-Пантелеимоновский монастырь в 1945–1980-х гг. С. 516.
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причины принятия нового закона: «Гражданские власти смотрят 
на нас как на препятствие к достижению своей цели. Цель пра-
вительства – эксплуатировать Афон для туризма, а монахи пре-
пятствуют. Весь Халкидики превращается в Монте-Карло для ту-
ризма. Гостиницы и дачи понастроены уже до границы нашей 
Крумицы, то есть подошвы Афона» 1. 

21 августа 1972 г. на чрезвычайном Двойном собрании пред-
ставителей афонских монастырей произошел скандал, о котором 
на Соборе старцев Пантелеимонова монастыря, со слов о. Авва-
кума, сообщалось следующее: губернатор «поступил вызывающе 
грубо, называя Кинот, а также и Собрание… авантюристами, без-
нравственными, жуликами и другими нелепыми словами». 26 ав-
густа новое чрезвычайное Двойное собрание единогласно реши-
ло «порвать всякие отношения с губернатором… и потребовать 
от правительства его немедленно с Афона убрать»2. 

Старцу Аввакуму к этому времени было уже 73 года. Уча-
стие в подобных конфликтах и разбирательствах на заседаниях 
Кинота крайне негативно сказывалось на его здоровье. Однако он 
по-прежнему смиренно продолжал нести это послушание, хоть 
и неоднократно просил Собор старцев монастыря освободить 
его от столь обременительной для его старческого возраста и со-
стояния здоровья нагрузки. 

Последние годы служения о. Аввакума 
и избрание нового игумена из закарпатцев

В конце ноября 1970 г. тяжело заболел 87-летний игумен 
Пантелеимонова монастыря схиархимандрит Илиан (Сорокин). 
В этих условиях 9 декабря Собор старцев назначил местоблю-
стителем земляка и близкого друга о. Аввакума иеросхимонаха 
Гавриила (Легача)3, направленного из Закарпатья на Афон еще в 
1920-е гг. прп. Алексием (Кабалюком). Опорой отца-местоблю-
стителя и самыми близкими помощниками нового местоблю-

1 Василий (Кривошеин), архиеп. Переписка с Афоном. С. 217–220.
2 АРПМА. Оп. 10. Д. 257. Док. № 4733. Л. 125–126.
3 АРПМА. Оп. 10. Д. 257. Док. № 4733. Л. 71, 77, 78.
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стителя, а позже и игумена монастыря стали его земляки о. Авва-
кум (Вакаров) и о. Давид (Цубер). 

К концу 1972 г. численность братии Пантелеимонова мона-
стыря сократилась до 19 человек1. 

В самом начале 1971 г., 5/18 января, схиархимандрит Или-
ан скончался2. 25 февраля / 10 марта 1971 г. состоялось избрание 
нового игумена. Отец Аввакум был среди трех претендентов на 
пост настоятеля древней святогорской обители. Об этом 17 апре-
ля 1971 г. о. Авель сообщал владыке Василию (Кривошеину): «На 
сырной седмице в пятницу было нашему незабвенному старцу 
игумену 40 дней, а на второй седмице Великого Поста в субботу 
был всебратский собор для избрания нового игумена. После тай-
ного голосования избрали 3-х кандидатов о.о.о. Гавриила, Авва-
кума и меня»3. 

Большинство голосов было подано за архимандрита Авеля 
(Македонова), друга юности митр. Никодима (Ротова), приехав-
шего на Афон из СССР по протекции владыки за год до этого, в 
феврале 1970 г. Однако Священный Кинот, руководствуясь Уста-
вом монастыря и Святой Горы, этот выбор не утвердил, посколь-
ку по Уставу игуменом обители может стать лишь монах, кото-
рый подвизается в монастыре на Афоне не менее пяти лет. Св. 
Кинот не только отказался присылать делегацию для интрони-
зации новоизбранного игумена, но и в ответном письме обратил 
внимание наместника о. Гавриила (Легача) на то, что отказ был 
принят членами Кинота единогласно4. 

Уже 9/22 апреля состоялось новое голосование. Боль шин-
ством голосов настоятелем Свято-Пантелеимоновского монасты-
ря был избран старец-закарпатец Гавриил (Легач). Также канди-
датами на игумена выдвигали о. Аввакума (Вакарова) и о. Давида 
(Цубера). Выборы были проведены простым голосованием, без 

1 Шкаровский М. В. Свято-Пантелеимоновский монастырь в 1945–1980-х гг. С. 634.
2 Монахологий Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. Т. 2. С. 16.
3 Письмо № 78 // Василий (Кривошеин), архиеп. Переписка с Афоном. Письма и докумен-
ты.... С. 189; Афонский период жизни архиепископа Василия (Кривошеина) в докумен-
тах... Т. 15. С. 300.
4 АРПМА. Оп. 44. Д. 29. Док. № 199. Л. 64.
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жребия, при этом за о. Гавриила высказались 9 насельников оби-
тели из 16 голосовавших1. 

Отцы Аввакум и Давид, хоть и дали свое согласие на выдви-
жение кандидатами в игумены, дабы соблюсти положенную по 
Уставу процедуру, но на самом деле совершенно не стремились к 
игуменству и единодушно поддержали своего друга и земляка на 
этом ответственном и тяжелом послушании. 

Очевидцы так вспоминали об игумене Гаврииле (Легаче): 
«Все, кто его знал, говорили о его особом трудолюбии… Он от-
лично знал Устав церковных служб и, в частности, усложненный 
устав Пантелеимонова собора, где соединяются русская и грече-
ская службы. Отец Гавриил свободно служил по-гречески, хоро-
шо читал греческое Евангелие. Духовное руководство над ним 
имели старцы высокой духовной жизни. Отец Гавриил был ино-
ком-молитвенником. Он всегда творил молитву Иисусову. В сво-
ей келье в ночное время почти не пользовался светом: молитвы 
келейного правила он прочитывал на память»2.

Годы игуменства о. Гавриила были очень непростыми. В оби-
тели, несмотря на поступление небольшого числа новых иноков, 
подвизалось всего 12–13 монашествующих. Политическая обста-
новка в Греции оставалась непростой: у власти по-прежнему стояла 
военная хунта (диктатура «черных полковников»), продолжавшая 
политику недопущения новых иноков в славянские монастыри3.

После избрания о. Гавриила игуменом о. Аввакум продолжал нести 
послушание антипросопа при Св. Киноте. Другой видный закарпатец, о. 
Давид (Цубер)4, на котором держалась практически вся экономическая 
жизнь обители, по-прежнему продолжал нести послушание эконома и 
1 АРПМА. Оп. 10. Д. 257. Док. № 4733. Л. 91
2 Кончина схиархимандрита Гавриила в Русском монастыре на Афоне // ЖМП. 1978. № 
6. С. 28–29.
3 Там же.
4 Личный архив иеродиакона Давида, в схиме Димитрия (Цубера). 1957–1983 гг. // 
АРПМА. Д. 248. Док. А000194. Личные дневники, хозяйственные отчеты, записки, 
переписка эконома о. Давида (Цубера). Часть I. 1956–1983 гг. 3380 л.; Док. А000195. 
Личные дневники, хозяйственные отчеты, записки, переписка эконома Давида (Цубера). 
Часть II. 1957–1983 гг. 4560 л.; Док. А005626. Копии исходящих писем иеродиакона 
Давида, в схиме Димитрия (Цубера). 1967–1971 гг. 47 л.; Схииеродиакон Димитрий 
(Цубера) // Русский Афонский отечник XIX–XX веков. С. 507–508.
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казначея. Еще одним казначеем, решением Собора старцев, был избран 
тоже закарпатец иеромонах Серафим (Текза), также отличавшийся 
строгим аскетизмом, подвижнической жизнью и глубоким смирением1. 

Всего в этот период в Пантелеимоновской обители подвиза-
лось одиннадцать выходцев из Закарпатья, что составляло боль-
ше половины братии обители. Все они пришли на Святую Гору 
в середине 1920-х гг. по благословению прп. Алексия (Кабалюка), 
и именно их усилиями и заслугами был сохранен Свято-Пантеле-
имонов монастырь на Афоне в самый трудный период его суще-
ствования и упадка.

Последние дни и кончина старца Аввакума
8 января 1972 г. Собор старцев обители в последний раз избрал 

антипросопом иеромонаха Аввакума. Тогда же Собор назначил 
казначеями обители закарпатцев иеромонахов Серафима (Текзу) 
и иеродиакона Давида (Цубера) (его же экономом), а новым со-
борным старцем – тоже закарпатца монаха Варлаама (Вакарова)2. 

Стоит обратить внимание, что к 1972 г. численность бра-
тии Пантелеимонова монастыря сократилась до 19 человек: 
2 архимандрита, 7 иеромонахов, 4 иеродиакона и 6 монахов3. 
Положение обители по-прежнему оставалось бедственным.

В этом году о. Аввакуму довелось обсуждать в Киноте 
идею переноса афонского духовного училища для мальчиков 
(Академия «Афониада») в пантелеимоновский скит Крумица4. 

Для вымирающий братии Пантелеимонова монастыря сда-
ча в аренду под афонскую академию строений Крумицы могло 
бы быть существенной материальной поддержкой, на что наде-
ялись оо. Гавриил, Аввакум и Давид. Но в итоге предпочтение 
было отдано корпусам заброшенного бывшего русского Свя-
то-Андреевского скита, расположенного в самом административ-
ном центре Афона – Карее. 

1 АРПМА. Оп. 15. Д.  81. Док. А000500. Дневник и переписка иеросхимонаха Серафима 
(Текзы). 1969–1982 гг. 34 л.; Святогорцы. Иеромонах Серафим // ЖМП. 1982. № 7. С. 57.
2 АРПМА. Оп. 10. Д. 257. Док. № 4733. Л. 109.
3 АРПМА. Оп. 10. Д. 266. Док. № 4705. Л. 2–4.
4 АРПМА. Оп. 10. Д. 257. Док. № 4733. Л. 109, 112, 122.
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К этому времени здоровье семидесятитрехлетнего о. Аввакума 
стало очень сильно ухудшаться. Последний год он много болел, и 
ему было уже очень тяжело исполнять пос лушание антипросопа и 
участвовать в заседаниях Св. Кинота. 

В своих дневниках о. Давид оставил ценные записи о послед-
нем периоде жизни о. Аввакума. С искренностью друга он под-
робно описал болезни и труды своего земляка и сподвижника, о 
которых сам старец предпочитал не говорить. Судя по записям 
о. Давида, болезнь стала проявляться еще в 1962 г. и очень сильно 
отягощала жизнь о. Аввакума еще целых 12 лет. Даже посещая 
врачей и возвращаясь после лечения и операций в обитель, о. Ав-
вакум продолжал заниматься монастырскими делами, не давая 
себе времени для передышки и отдыха. 

Из дневников о. Давида мы узнаем, что о. Аввакум после 
сложной операции сразу же вернулся из больницы в монастырь 
и уже через четыре дня отбыл в Карею нести свое послушание 
при Св. Киноте1. Это свидетельствует о том, как он глубоко пере-
живал за вверенное ему послушание и жил исключительно про-
блемами монастыря.

Старец Аввакум пережил схиархимандрита Илиана (Со-
рокина) лишь на полтора года. В этот период в монастыре ве-
лась подготовка к первому в истории визиту Московского па-
триарха на Святую Гору Афон, запланированному на 23–25 
октября 1972 г. Отцу Аввакуму на заседаниях Св. Кинота дово-
дилось обосновывать необходимость такого визита, тем более 
что патриарх считался ктитором Пантелеимоновской обители.

Всего месяц о. Аввакум не дожил до первого в истории ви-
зита Патриарха Московского Пимена на Святую Гору и в Свя-
то-Пантелеимонов монастырь, для подготовки которого им было 
положено много сил. 

21 августа 1972 г. о. Аввакуму стало плохо. Как сообщает об 
этом в своем дневнике о. Давид: «Нас уведомили, что о. Аввакум 
очень болен»2. На следующий день о. Виссарион привез о. Авва-

1 АРПМА. Оп. 10. Д. 248. Личный дневник о. Давида (Цубера), 1968 г. 28 июля.
2 АРПМА. Оп. 10. Д. 248. Личный дневник о. Давида (Цубера), 1972 г., 21 августа.
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кума из Кареи в Пантелеимонов монастырь1.
Болезнь развивалась быстро, однако старец, вместо того, чтобы 

вовремя лечь в больницу, еще несколько дней продолжал занимать-
ся неотложными монастырскими делами. О последних неделях и 
днях земной жизни старца Аввакума сообщает дневник о. Давида. 

23 августа, невзирая на состояние здоровья, старец вместе с 
о. Давидом отправился по делам обители в дальнюю и утоми-
тельную по тем временам поездку на материк в Солунь. Однако 
боли, которые он испытывал, оказались такими сильными, что 
уже на следующий день, 24 августа, старца отвезли в больницу. 

По сообщению о. Давида, «доктора у него нашли очень 
распухшую селезенку – от этого у него боль» 2. Болезнь была 
источником сильных телесных страданий. Чтобы не допустить 
дальнейшего осложнения, 25 августа врачи сделали о. Аввакуму пере-
ливание крови, «иначе жить не может», как об этом сказали доктора3. 

31 августа состояние здоровья о. Аввакума обсуждали 
на Соборе старцев Пантелеимонова монастыря4. 8 сентября 
о. Давид узнал, что прошла сложная операция5. Через один-
надцать дней он вновь приехал навестить больного собрата. 
Как сообщает о. Давид в дневнике, 19 сентября «посетил Авва-
кума в больнице. Он очень плох, но его доктора не было и мне 
сказали прийти завтра»6. На следующий день о. Давид таки 
встретился с лечащим врачом. Тогда и стало известно, что у 
о. Аввакума рак тяжелой стадии и надежды на излечение нет7.

Как свидетельствовал работавший при о. Аввакуме мно гие 
годы трудником на монастырском хозяйстве грек Яннис Ипси-
лантис, когда о. Аввакум болел, он принес старцу для укрепления 
сил кефир, но «отец Аввакум всю жизнь держал пост и не стал 
пить кефир, потому что тот день был постным». При этом Ян-
нис подчеркнул, что по средам и пятницам отец Аввакум вооб-
1 АРПМА. Оп. 10. Д. 248. Личный дневник о. Давида (Цубера), 1972 г., 22 августа.
2 АРПМА. Оп. 10. Д. 248. Личный дневник о. Давида (Цубера), 1972 г., 24 августа.
3 АРПМА. Оп. 10. Д. 248. Личный дневник о. Давида (Цубера), 1972 г. 25 августа.
4 АРПМА. Оп. 10. Д. 248. Личный дневник о. Давида (Цубера), 1972 г., 31 августа.
5 АРПМА. Оп. 10. Д. 248. Личный дневник о. Давида (Цубера), 1972 г., 8 сентября.
6 АРПМА. Оп. 10. Д. 248. Личный дневник о. Давида (Цубера), 1972 г., 19 сентября.
7 АРПМА. Оп. 10. Д. 248. Личный дневник о. Давида (Цубера), 1972 г., 20 сентября.
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ще никогда ничего не ел, а только пил чай после захода солнца1.
По просьбе о. Аввакума уже 22 сентября его перевезли на 

Афон в Пантелеимонов монастырь. Как пишет в этот день о. Да-
вид: «Он очень плох, но что у него рак – ему не говорили»2. Через 
пять дней, 27 сентября, его соборовали3, а в ночь с 29 на 30 сентя-
бря (н. ст.) он мирно почил. 

Утром 30 сентября о. Давид в своем дневнике сообщает 
скорбную весть:

  «Ночью – до полуночи скончался иером. Аввакум. С полуд-
ня похороны Аввакума. Вечерня в 8 часов и похороны»4.

В соответствии с афонским обычаем, о. Аввакума отпели и 
похоронили в тот же день на братском кладбище Пантелеимо-
нова монастыря5. 

Последние годы жизни старец Аввакум смиренно переносил 
тяжелые физические страдания от постигшей его болезни, стара-
ясь никому об этом не говорить и не подавать виду посторонним. 

Занимая на протяжении многих лет послушания, которые с 
позиции внешнего мiра можно оценивать как высокие монастыр-
ские посты, о. Аввакум, подобно прп. Силуану Афонс кому, оста-
вался совершенно незаметным для остальных. Его внутренний 
молитвенный мир, бесконфликтность и добросердечие, сопряжен-
ные с трудолюбием, смирением и житейской мудростью – пре-
красный образец подлинного афонского монаха и подвижника. 

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена деятельности афонского старца иеро схи-

монаха Аввакума (Вакарова; 1899–1972) – уроженца Закарпатья, 
который с 1926 по 1972 гг. подвизался на Святой Горе Афон в Свя-
то-Пантелеимоновом монастыре. Многие годы старец Аввакум 
являлся членом Собора старцев обители, экономом и антипро-
сопом (представителем) при Священном Киноте Афона. Его уси-

1 Устное свидетельство Янниса Ипсилантиса, записанное в пос. Иериссос, 05.03.2017 г.
2 АРПМА. Оп. 10. Д. 248. Личный дневник о. Давида (Цубера), 1972 г., 22 сентября.
3 АРПМА. Оп. 10. Д. 248. Личный дневник о. Давида (Цубера), 1972 г., 27 сентября.
4 АРПМА. Оп. 10. Д.  248. Личный дневник о. Давида (Цубера), 1972 г., 30 сентября.
5 АРПМА. Оп. 10. Д.  248. Личный дневник о. Давида (Цубера), 1972 г., 30 сентября.
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лиями и стараниями Пантелеимонов монастырь на Афоне был 
сохранен от окончательного разорения и упадка в 1960-е годы. 
В статье используются неизвестные ранее документы из архива 
Пантелеимонова монастыря на Афоне и Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата.

Ключевые слова: Аввакум Вакаров, Антипросоп, Афон, 
Святая Гора, Пантелеимонов монастырь, Кинот, Закарпатье.

РЕЗЮМЕ
ІЄРОСХИМОНАХ АВВАКУМ (ВАКАРОВ) 

І ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПОСАДІ  АНТІПРОСОПА 
ПРИ СВЯЩЕННОМУ КІНОТІ АФОНУ

Стаття присвячена діяльності афонського старця ієро-
схимонаха Аввакума (Вакарова; 1899-1972) - уродженця Закар-
паття, який з 1926 по 1972 рр. подвизався на Святій Горі Афон 
у Свято-Пантелеймонівському монастирі. Багато років старець 
Аввакум був членом Собору старців обителі, економом і антіпро-
сопом (представником) при Священному Кіноті Афона. Його зу-
силлями і стараннями руський Пантелеймонів монастир на Афо-
ні був збережений від остаточного розорення і занепаду в 1960-і 
роки. У статті використовуються невідомі раніше документи з 
архіву Пантелеймонова монастиря на Афоні і Відділу зовнішніх 
церковних зв’язків Московського Патріархату.

Ключові слова: Аввакум Вакаров, Антіпросоп, Афон, Свята 
Гора, Пантелеймонів монастир, Кінот, Закарпаття.

 
SUMMARY

HIEROSHIMONK AVAKUM (VAKAROV) AND HIS 
ACTIVITIES AS ANTIPROSOP 

AT THE HOLY MOUNTAIN ATHOS
The article is devoted to the activities of the Athos elder Avvakum 

(Vakarov; 1899-1972) - a native of Transcarpathia, who from 1926 to 
1972 he worked on Mount Athos in the Holy Panteleimon Monastery. 
For many years, the elder Habakkuk was a member of the Council of 
Elders of the monastery, economist and antiprosop (representative) 
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under the Holy Kinotos of Athos. Through his efforts  of Panteleimon, 
the monastery on Athos was saved from the final ruin and decline 
in the 1960s. The article uses previously unknown documents from 
the archive of the Panteleimon Monastery on Mount Athos and the 
Department for External Church Relations of the Moscow Patriarchate.

Keywords: Avvakum Vakarov, Antiprosop, Athos, Holy 
Mountain, Panteleimon Monastery, Kinotos, Transcarpathia.
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УДК 2-535(477.87):783(477.87),XVII-XX. Ю 73

ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ 
ЦЕРКОВНОГО БОГОСЛУЖБОВОГО СПІВУ 

В МУКАЧІВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ 17-20 СТОЛІТТЯХ

Василій Юріна, 
протоієрей, референт митрополита Мукачівського і Ужгородського,

керівник видавничого відділу Мукачівської єпархії, Мукачево

Пов’язуючи виникнення церковного життя та співу на тере-
нах нашої історичної території з рівноапостольними братами1 
та їх учнями, про що є чимала кількість свідчень2, які стосуються 
історії як безпосередньо нашої території так і сусідніх з нами дер-
жав, можемо бачити як конкурував цей вплив з впливом західної 
традиції раннього часу та більш пізньої доби церковного жит-
тя3. Особливо це показово на історичних процесах формування 
державного та церковного характеру в сусідніх з нами державах. 
Саме ці процеси свого часу зародившись там, суттєво впливали 
на процеси державного та церковного характеру нашого регіону.

Не дивлячись на віддаленість від Київської Русі, формуван-
ня її традиції церковного співу напряму відобразилось у прак-
тиці співу на Закарпатті в XVII та ХІХ століттях зокрема. Про це 
наглядно змальовують нам події в Закарпатті того часу. Це вод-
ночас доводить зв’язок народу який населяв тоді ці території, з 
народом по той бік Карпат, доводячи при цьому протилежну 
думку на відміну тієї, яку силовим методом впроваджували віка-
ми наші сусіди, які бажали пов’язати наш народ зі своїм корінням.

1 Собор Святых Болгарских Равноапостольных Просветителей. Фонд – Благо. София, 
2005 // http://saints.ru/s/ssbr.html
2 Matey P. Zivot sv. Cirilla a Metodije. – Praha, 1936. – С. 36.
3 Василій (Пронін), архімандрит. История православной церкви на Закарпатье // История 
Мукачевской епархии (с древнейших времен до Первой Мировой войни 1914 г. – 
Мукачево: Филокалия, 2005. – С. 51-52.
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Одним з найцікавіших моментів є дослідження практики 
наголосів при церковному читанні та співі, які будучи не харак-
терні для розмовного типу нашого краю, тим не менше чітко 
увійшли до практики краю і вже понад століття є основними, про 
що можна судити з занотованих джерел. При короткому аналізі 
практики наголосів, прослідковується досить відчутна схожість в 
принципах наголосів використовуваних в слов’яно-балканських 
країнах. Слід зауважити, що практика приходів відрізняється від 
практики монастирів та соборів краю.

Традиція церковного співу Закарпаття є унікальна по ці-
лому ряду причин, такі як: одноголосність мелодій; специфічна 
мелодійність відмінна від всіх існуючих практик; використання 
сталої специфічної системи наголосів в читанні та співі.

Основні процеси.
Оперуючи даними які маємо на даний час, ми спостеріга-

ємо, що на території теперішньої Закарпатської області, з 14 по 
17 століття в основному використовувалась практика церковного 
співу схожа з практикою Галицької та Київської Русі. В Закарпат-
ті суттєві зміни церковної традиції почалися в першу чергу після 
заключення унії 1646 року1. В основному через намагання злати-
нення церковної традиції греко-католиків. Тодішні греко-католики 
або уніати – це були православні вірники, які через політику Ав-
стро-Угорщини були змушені існувати під такою назвою2. Боротьба 
керівництва мукачівської єпархії та процеси серед населення краю 
по збереженню руської Київської традиції наповнюють сторінки іс-
торії того часу. Ці процеси, особливо їх частина церковної традиції 
співу, наглядно зображені нашим земляком І. Задорожним в двох 
працях: «утвердження Київської традиції у церковному співі Закар-
паття»3 та «Єпископ Андрій Бачинський в епістолярній спадщині»4. 
1 Василій (Пронін), архімандрит. История православной церкви на Закарпатье. – С. 212.
2 Тиводар М. Етнодемографічні процеси на Закарпатті // Журнал Національної академії 
наук України Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. 
Рильського. – 2010. – №1. – С. 157-211.
3 Задорожний І. Утверждення Київської спадщини в церковному співі Закарпаття. // Калофонія: 
Науковий збірник з історії церковної монодії та гімнографії. – Львів, 2006 . – Ч.3. – С. 47-51.
4 Задорожний І. Єпископ Андрій Бачинський в епістолярній спадщині. – Мукачево, 2002. – С. 14.
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Далі суттєвий перелом історії та традиції церковного співу 
настає в зв’язку з розпадом Австро-Угорщини та відродження 
православ’я в Закарпатті починаючи з того, що в 1919 році уряд 
Угорщини провів ряд реформ серед яких організація автоном-
ного утворення Руська Країна1. Після входження однієї частини 
області під політичний вплив Чехословаччини іншої під вплив 
Румунії процеси організації православного руху та життя хоча 
і мали чималі складнощі, про те оформилися в чітко окреслені 
структурні рамки під назвою Мукачівська Православна єпархія 
в складі Сербської Православної Церкви. Входження єпархії в 
юрисдикцію СПЦ було відносно не довгим, але суттєвим і саме її 
вплив можемо спостерігати історично та практично.

Після зміни церковної юрисдикції Мукачівсько-Пряшів-
ської єпархії та її реорганізації в складі РПЦ в 1945 році2 основна 
традиція церковного співу залишилася практично незмінною і 
до нашого часу.

Київська традиція співу і її наслідки в Закарпатті.
Ряд дослідників давнього церковного співу3 зауважують, що 

поява в православних храмах в XVII столітті багатоголосся пов’язана 
з тим, що це було намагання протиставити свою музичну традицію 
співу музичній традиції Європи яку наші люди чули в католицьких 
та протестантських церквах особливо з використанням в їх бого-
служіннях органу, що не мало вабило до себе синів Православної 
Церкви4. Бо які б не були впорядковані православні богослужіння, 
вони були одноголосі, строгі, а європейська церковна музика відріз-
нялась розмаїтими музичними творами з характером, який до того 
часу рахувався не церковним. Певний період цей спів ще критику-
вався певними особами, як церковними так і світськими, про те вже 
застосовувався навіть в монастирях5.

1 Данилець Ю. Православна Церква на Закарпатті в першій половині ХХ століття. – 
Ужгород, 2009. – С. 83.
2 Там само. – С. 188-197.
3 Гарднер И. Богослужебное пение русской православной церкви. – Москва, 2004. – Т- І. – С. 35.
4 Разумовський Д. Церковное пение в России. Випуск ІІ. – Москва, 1868. – С. 207.
5 Разумовський Д. Церковное пение в России. Випуск ІІ. – Москва, 1868. – С. 207-208.
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Про вплив Київської традиції церковного співу на Закарпат-
тя можемо судити в першу чергу на чисельну наявність нотних 
книг рукописного та друкованого зразку які є в межах області. 
Вони потрапили сюди різними шляхами. Є згадки про конкретні 
поїздки заради таких книг до Києва. Є згадки про навчання на-
ших співаків церковних та монахів у Києві. 

Згадуючи про зв’язки Закарпаття та Києва А. Пекар надає ві-
домості про те, що єпископ Мукачівський Андрій (Бачинський) по-
силав до Києва двох монахів Мукачівського монастиря для вивчення1.

У фондах Державного архіву Закарпатської області, а саме 
в Ф. 151. Мукачівської греко-католицької єпархії, є згадки про те, 
що місцеві ченці часто відвідували Києво-Печерський монастир. 
Є відомості про монаха Боронявського православного монастиря 
Парфенія2, який брав участь в богослужіннях лаври. Там навчався 
та привозив книги з Києва. За історичними матеріалами в 1891 
році монастир був єдиним на той час в Марамороші, де прожи-
вали «руські» ченці3.

І. З. Задорожний в своїй статті про утвердження Київської 
спадщини в церковному співі Закарпаття наводить дослідження, 
які проводили Мирослав Антонович, Стефан Рейнольдс та Джоан 
Рокасальво де вони звертають увагу на зв’язок наспівів записаних в 
«Простопѣнії» Бокшая – Малинича з Київською традицією. Кон-
кретно професор Орегонського університету Стефан Рейнольдс 
проаналізувавши прокімен утренні 1-го гласу та кілька самогласних 
стихір прослідковує пряму схожість «Простопѣнія» з київським на-
півом4. В іншій своїй праці Рейнольдс розглядає схожість київського 
малого знаменного наспіву з самогласними стихірами «Простопѣ-
нія». Також для порівняння були використані добре відомі Львівські 
друковані Ірмологіони 1709 та 1904 років, «Гласопіснець» Дольниць-
кого, та друкованого російського «Нотного обиходу» 1778 року5.
1 Пекар А. ЧСВВ. Нариси історії церкви Закарпаття. Т. 2. Рим-Львів, 1997 рік. С. 312.
2 Державний архів Закарпатської області (ДАЗО).  Фонд 151. Оп. 1. Спр. 415.
3 Василій (Пронін), архімандрит. Указ.сочин. – С. 278.
4 Znamennyj Chant in the Carpato-Rusyn Prostopinie. S. C. Reynolds. // Carpato-Rusin Ameri-
can. t 2/3 (1979). C. 6-7. T.2/4 (1979). C- 4-5. T. 3/2.c. 6.
5 The Lesser Znamennyj and Kiev Chant and Their Carpathian Counterparts: The Stihiry 
Samohlasnyja. S. C. Reynolds. – С.32.
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Цікавою для нас також є робота про церковний спів на За-
карпатті американської монахині Джоан Роккасальво, яка нама-
галася відтворити історико-культурний контекст розвитку цер-
ковного співу Закарпаття. Вона зробила аналіз та порівняння 
мелодій ірмосів, подобних та самогласних стихир, Супральсько-
го ірмологіону 1601 року, з Львівським Ірмологіоном 1709 року 
та Простопѣнієм Бокшая. В окремому розділі своєї роботи, на 
основі порівняння теорії мелодійної будови наспівів, дослідни-
ця порівнює поспівки окремих гласів ірмосів воскресних канонів 
вказаних джерел. Аналізуючи ірмоси празничних канонів Про-
стопѣнія, вона спостерігає - «що вони краще розроблені мелізма-
тично, ніж їхні відповідники в Ірмологіоні 1709 року, а мелодичні 
звороти ірмосів Простопѣнія тотожні з аналогічними зразками з 
Почаївського ірмологіона 1794 року.1

З невідомих причин в порівняльному аналізі Дж.Роккасальво 
не врахувала основного джерела української церковної монодії 
– рукописних Ірмологіонів2, і тому її висновки не можна вважа-
ти завершеними. Проте підсумовуючи свої спостереження, Дж 
Роккасальво відзначає, що співи, записані Бокшаєм і Малиничем, 
можливо, є набагато давнішими й випереджують появу Львівсько-
го друкованого Ірмологіону. Існує припущення, що в Простопінії 
збереглася не тільки універсальна концепція мелодичних фор-
мул, але що цей збірник становить нерозривну лінію з візантій-
ською та іншими східними церковно-музичними традиціями3. 

Було б помилкою представляти всю історію церковного 
співу на території України як безперервне продовження мело-
дичних традицій Київської Русі до наших днів, як це припускає 
Джоан Роккасальво для традиції Закарпаття4. Та дамо належне 

1 Roccasalvo J. L. The Plainchant Tradition of Southwestern Rus. Kiev – Lviv – Subkarpathian 
Rus. F Dissertation. Washington 1985. – C. 117.
2 Ясиновський Ю. Нотні Ірмолії Східної Словаччини та Закарпаття, як пам’ятки 
українського церковного співу // Slovensko-rusinsko-ukrajinske uztavi od obrodenia po su-
casnost. – Bratislava 2000. – C. 341.
3 Roccasalvo J. L. The Plainchant Tradition of Southwestern Rus. Kiev – Lviv – Subkarpathian 
Rus. F Dissertation. Washington 1985. – C. 157.
4 Ганнік К. Словяно-руський церковний спів і його візантійські джерела // Καλοφωνια: 
Науковий збірник з історії церковної монодії та гімнографії. Ч 1. – Львів, 2002. – С. 40.
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тому, що дослідниця звертає увагу на необхідність подальших 
досліджень, особливо рукописів Івана Югасевича, які, на її дум-
ку, є важливим джерелом місцевих наспівів і можливо, дали б 
ту ланку, і показала б послідовність єдності Київської, Галицької 
традиції і їх точніший вплив на спів Підкарпатської Русі1.

Зв’язок церковного співу Закарпатті та його схожість з київ-
ською традицією добре простежується за рукописними і старо-
друкованими нотолінійними Ірмологіями. Саме вони мають зна-
чне поширення на територіях Мукачівсько-Пряшівської єпархії. 
Значна частина з тодішніх просторів єпархії це нинішня терито-
рія Угорщини, Словаччини, та Румунії. 

В своїй роботі І. Задорожний підкреслює думку М. Анто-
новича, що ці пам’ятки засвідчують поширення на Закарпатті 
основних літургійних піснеспівів Української Православної Цер-
кви, що підтверджує єдність слов’янсько-української автентичної 
традиції, у якій від другої половини 16 ст. відбувався активний 
синтез різних культурних традицій: руського ірмолойного співу, 
трансплантованої новогрецької та балканословянської монодії, а 
також запозичених форм латинського баготоголосся і нових про-
тестанських співів2.

Реформа церковної практики, переклад невменного, знаме-
ного музичного письма на київську квадратну нотацію, запози-
чення певних наспівів грецького та західного типу, формування 
й поширення сталого підходу формувало український тип пісен-
ної гімнографічної книги – Ірмологій. І це переконливо доводить 
про глибокі переміни в церковно-музичному мистецтві України, 
що не мало відобразилося і на регіональному рівні.

Є згадано в історії краю про те, що з Києва богослужбову 
літературу привозили священнослужителі, паломники, студенти 
вихідці із Закарпаття3, які повертаючись додому несли з собою 

1 Задорожний І. Утверждення Київської спадщини в церковному співі Закарпаття // 
Калофонія: Науковий збірник з історії церковної монодії та гімнографії. – Львів, 2006. 
– Ч.3. – С. 48.
2 Там само. – С. 49.
3 Шевченко Ф. Закарпатці – студенти Київської Академії XVIII ст. // Український 
історичний журнал. Червень , 1956. – С. 95-98.
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освітні здобутки, церковні книги та духовні пісні. Через наведе-
ну інформацію бачимо, що не зважаючи на політичні кордони, 
Закарпаття в XVII-XVIII століттях розвиваючи духовно-культурну 
складову таким чином підтримувало єдність з Києвом1.

Діяльність Мукачівських єпископів на шляху збереження 
релігійної традиції Закарпаття.

 У XVIIІ столітті відбулися освітні реформи Австрійського 
уряду, через які місцева мова в освітньому процесі зазнавала ути-
сків. Є історичні відомості про заходи Мукачівських єпископів 
щодо розвитку освіти та збереження східного обряду.

Історія переказує нам про єпископа М.-М. Ольшавського, 
який заснував Мукачівську богословську школу (1744), та спри-
яв розвитку шкіл з рідною мовою навчання. Важливим доку-
ментом, що засвідчує увагу до церковного співу пори його прав-
ління є – „Правила Мукачівської школи” (“Regulae pro Scholis 
Mukacsiensibus”), затверджені Ольшавським, у яких визначе-
но вимоги до вступників, які повинні володіти скорописним 
письмом, добре читати, знати репертуарний курс Ірмологіона. 
Обов’язковою формою навчальної практики в Мукачівській шко-
лі був крилосний, антифонний спів, у якому брали участь май-
бутні священики та дяки2.

Окремо варта відмітити діяльність єпископа Андрія Бачин-
ського (1772-1809 рр.)3, бо саме в добу його правління відмічене 
значне піднесення культури та освіти. А. Бачинський підписує 
ряд угод з Угорською намісницькою радою, які вирішували пи-
тання матеріального забезпечення духовенства, сприяли підне-
сенню загального соціального статусу священика та дякоучителів. 
Єпископ опікувався мистецьким рухом, розбудовою нових кам’я-
них церков, євангелізацією народу, сприяв розвитку всенародно-
го церковного співу. За для збереження східної обрядовості та 

1 Задорожний І. Утвердження Київської спадщини в церковному співі Закарпаття. // Калофонія: 
Науковий збірник з історії церковної монодії та гімнографії.–  Львів, 2006. – Ч. 3. – С. 51.
2 Василій (Пронін), архімандрит. История православной церкви на Закарпатье. – С. 321.
3 Задорожний І. Єпископ Андрій Бачинський в епістолярній спадщині. – Мукачево, 2002. 
– С. 10-14.
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протидіючи асиміляційним процесам, він визначає першочерго-
ві завдання для молоді – оволодіння рідною мовою, релігією та 
церковним співом. А. Бачинський підняв на вищий щабель освіту 
в краї, заснував в Ужгороді єпархіальну семінарію (1778), учитель-
ську семінарію (1794), яка готувала дякоучителів для початкових 
шкіл, піклувався про організацію шкіл при церквах, в намісниць-
ких округах, що сприяло утвердженню духовності, християнської 
етики і моралі та закладало міцний фундамент подальшого роз-
витку церковно-співочої культури на Закарпатті. 

Вже згадуваний єпископ Мукачівський Андрій Бачинський 
відзначився в історії Закарпаття як активний борець проти лати-
нізації та був дієвим активним рушієм за збереження церковної 
традиції Карпатської Русі. Наш земляк І. Задорожний досліджу-
ючи життя цього владики видав невеличку монографію під наз-
вою – «Єпископ Андрій Бачинський в епістолярній спадщині». 
В брошурі є окремий заголовок, який стосується саме вище вка-
заних проблем, з якими зустрілися віруючі церкви Закарпаття 
в XVIII столітті1. У своїх циркулярних листах владика найбільше 
звертав увагу на важливість знання християнської науки, рідної 
мови, грамоти та церковного співу. Наставляючи в цьому свя-
щенників та народ2.

Він радить священникам та батькам, що перш ніж посила-
ти дітей в школи з латинською мовою, потрібно їх навчити мате-
ринської мови та релігії: «… точно читати, писати, на гласи цер-
ковния співати, ібо аще кто сія прежде не відаєт, то во латінськой 
семінарії отнюдь ненаучиться сія, і тако якій во своєм набожен-
стві невіжда, і незнайно пойшол латинов, такий і прийдет із ла-
тинської семінарії»3. У випадках коли випускники латинських 
шкіл не знали місцевого обряду існувала практика їх перепід-
готовки в Мукачівському та Маріяповчанському монастирях4.

Єпископ Андрій Бачинський суттєво звертав увагу на про-

1 Задорожний І Єпископ Андрій Бачинський в епістолярній спадщині. – Мукачево, 2002. – С. 18.
2 Там само. – С. 36.
3 Шлепицький А. Мукачівський єпіскоп Андрій Федорович Бачинський та його послання 
// НЗМУКС. – 1967. – № 3. – Пряшів. – С. 239.
4 Задорожний І. Єпископ Андрій Бачинський в епістолярній спадщині. – С. 20.
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блеми як в його кафедрі так і в цілому в тодішній Угорській Русі, 
стосовно духовного стану священників, духовних настанов мирян, 
виховання та освіти молоді, мови, релігії, культури, обряду. Він 
зауважував на існуючу кризу того часу і це при тому, що на той 
час діяло близько 300 шкіл з викладанням в них руською або змі-
шаними мовами, та викладання в них різних дисциплін, в тому 
числі і духовно-богословського змісту. Тобто в той час ще була 
можливість хоч і не так як би хотілось, проте вільно розвиватись 
місцевому населенню. Та буквально через декілька десятиліть 
вказані проблеми загострились до критичного стану, а через сто-
ліття шкіл зі змішаною мовою, а точніше з можливістю навчан-
ня на руській мові залишилось всього 34. Можна припустити які 
проблеми існували у тодішніх єпископів в зв’язку з вказаними 
фактами, а тим більше в якому плачевному стані знаходилась 
практика церковного співу. 

Спостерігаючи історично-демографічні та релігійні проце-
си історики також зазначають, що переважна частина населення 
краю того часу, як і попередніх часів, уособлювала себе з конкрет-
ною церквою. Ось як далі характеризує положення дій того часу 
М. Тиводар: «Етнонаціональна ідентичність русинів-українців 
етноісторичного Закарпаття з часів прийняття християнства і до 
укладення 1646 року Ужгородської унії була нерозривно пов’яза-
на з їх самоусвідомленням як членів православних громад. З того 
часу і аж до початку ХХ ст. русини-українці краю, зберігаючи 
свою культурно-національну ідентичність, ототожнювали себе з 
руською греко-католицькою церквою, руською мовою, руськими 
святами й обрядами та руським краєм1.

Цікаво те, що на час правління єпископа Андрія Бачинсько-
го в Закарпатті спостерігається мовна криза в освіті, зацікавле-
ність іншими культурами та релігіями. В той час діяло близько 
300 шкіл з рідною або мішаними мовами. А тепер уявіть собі, що 
творилось в Закарпатті на початку ХХ століття, коли в Австро-У-
горщині в 1907 році видали закон Аппоні Адальберта, за яким до 

1 Тиводар М. Українці-Русини: Етно-лінгвістичні та Етно-культурні процеси в історичному 
розвитку. Етно-демографічні процеси на Закарпатті (І – початок ІІІ тисячоліття). – С. 12.
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викладання допускались тільки особи з обов’язковим громадян-
ством Угорщини, які вільно володіють угорською і можуть при-
ймати присягу.

Відновлення православ’я на Закарпатті.
Процеси шляху до свобод у Європі не могли не відобрази-

тись і в Закарпатті, хоч і з неабияким запізненням. Показовим 
прикладом такої відсталості в застосуванні свободи релігійного 
вибору являються перший та другий Мармарош-Сиготські про-
цеси1, на яких верхні прошарки Австро-Угорщини, прихильники 
середньовічного феодального ладу, судили представників право-
славного духовенства та нижніх верств, за бажання сповідувати 
історичну віру своїх предків.

Вказані судові процеси за допомогою преси та хвилі трудової 
міграції наших співвітчизників стали відомі по всій Європі, в Аме-
риці, Канаді та Австралії. Про них друкували на шпальтах видань 
Будапешту, Санкт-Петербургу та інших2. Вони отримали негатив-
ну оцінку правознавців, дипломатів, релігійних діячів, політиків 
та широкого кола небайдужих осіб. Та не зважаючи на визначен-
ня світовою спільнотою неправомірності дій по відношенню до 
селян Закарпаття, представники Австро-Угорщини та представ-
ники греко-католицької церкви не змінили ставлення до застосу-
вання середньовічного способу нав’язування віри для тих, хто цьо-
го відверто не бажає, а напроти суворо протидіяли цим проявам 
жорстоко караючи, залякуючи та навіть вбиваючи непокірних3. 

1 Василій (Пронін), архімандрит. История православной церкви на Закарпатье. – С. 454.
2 Данилець Ю. Розгортання православного руху в Північно-Східній Угорщині в 1907-
1913 рр. та підготовка нового судового процесу // Науковий вісник Ужгородського 
університету. Серія: Історія. Ужгород: Вид-во УжНУ ”Говерла”, 2019. Вип. 1 (40). 
– С. 27-47; Данилець Ю. Православний рух у с. Іза на початку ХХ ст. у світлі нових 
архівних документів // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. 
Ужгород: Вид-во УжНУ ”Говерла”, 2018. Вип. 1 (38). – С. 18-27; Данилець Ю. Релігійне 
життя православних на Закарпатті в 1914-1916 рр. // Науковий вісник Ужгородського 
університету. Серія: Історія. Ужгород: Вид-во УжНУ ”Говерла”, 2018. Вип. 2 (39). – С. 21-28.
3 Данилец Ю. Документы архива Будимской православной епархии о православном 
движении в Закарпатье в начале ХХ века // Былые годы. Российский исторический 
журнал. 2017. № 45 (3). – С. 1073-1081; Данилец Ю. Иркутская газета «Сибирь» как 
источник по истории Второго Мараморош-Сиготского процесса 1913-1914 гг. // Вестник 
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На рахунок процесів відродження православ’я та повернення до 
«старої віри»1 можна казати, що вони набули більших розмахів 
саме через попередню надмірну мадяризацію та заборону віри. 

Послаблення впливу Австро-Угорщини, зв’язки та палом-
ництва наших земляків до православних святинь світового зна-
чення та святих місць сусідніх держав, можливість проходження 
курсів богословської освіти давали свої результати. 

Найпершим джерелом практичного православ’я та право-
славної освіти для Закарпатців став Свято-Онуфрієвський чоло-
вічий монастир, який діє і понині на території Польщі. Дво-
річна освіта хоч була і недостатньою, але надавала можливість 
початку правильного церковного життя. Близько десяти ви-
пускників вка заної монас тирської школи зробили суттєвий мі-
сіонерський вклад серед земляків2. Початок 1900 років ознаме-
нований чисельними зверненнями до православних єпископів 
сусідніх церков та країн ряду карпаторуських сіл. Ці звернення з 
рідка вдавалося задовільнити, але рухи по виходу з лав греко-ка-
толиків набували чинності навіть і без наявності священників. 
Вже за десять років бачимо плоди і стрімке зростання право-
славного населення краю. До прикладу в 1910 році, в селі Великі 
Лучки налічувалося 221, а в 1921 – 4213 православних. В Березь-
кому комітаті в 1910 році нараховувалося 333, а в 1921 – 11 740, в 
Ужанському комітаті в 1910 році – 80, а в 1921 – 3520, у Марамо-
роському комітаті в 1910 – 128, а в 1921 – 47 554 православних.3 

Надалі ці тенденції поширювались з геометричною прогре-
сією. Якщо перепис населення 1921 року нараховує православних 
60 599 осіб. То вже буквально через вісім років, архівні дані Мука-
чівської православної єпархії за 1929 рік, нараховують майже в 

Томского государственного университета. – 2017. – № 415. – C. 59-70.
1 Тиводар М. Українці-Русини… – С. 13; Данилець Ю. Мадяризація, латинізація та 
економічні фактори як причини відновлення православ’я в Австро-Угорщині на поч. 
ХХ ст. // “BIBLIA A WSPÓŁCZESNOŚĆ”. Teologiczne, kanoniczne, socjalne i społeczne 
przesłanie Biblii dla współczesności. – III. rocznik. Krynica, 2018. – S. 145-161.
2 Рачук Г. Путь к святости. Успенсько-Казанський монастир. 2009. – С. 204. 228; Данилець 
Ю. Богословська освіта православного духовенства на Закарпатті (1910–1938 рр.) // 
Русин. – 2016. – №1. – С. 145-158.
3 Тиводар М. Українці-Русини… – С. 14.
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два рази більше - 110 000 осіб1. Цю цифру згодом підтверджують 
і інші джерела2. Звіт єпископа Досифея (Васича) Синоду СПЦ від 
02.10.1924 року вже тоді нараховував більше сотні тисяч тих, хто 
вернувся з уніатства.

З часу смерті останнього православного єпископа Досифея 
(Феодоровича 1646-1733 рр.)3, православні жителі Закарпаття втра-
тили можливість адміністративної організації своєї Церкви. Ще 
певний період священники приймали посвяту від православних 
єпископів Румунії, Молдавії, Сербії, Польщі та Росії, але без адмі-
ністративної впорядкованості і прямої заборони діяльності право-
славного віросповідання 1767 року4, мадяризація та окатоличення 
населення Закарпаття повністю задушила православ’я як таке. 

Через брак духовенства по смерті останнього православного 
єпископа, після багатьох вдалих і невдалих спроб випросити собі 
священників в братній СПЦ, в Румунії, Молдавії, в Карловацькій 
митрополії чи тим більше з Галичини, Київщини чи Росії, тільки 
в 20-тих роках ці прохання були реалізовані5. 

Рішенням Синоду СПЦ від 1 грудня 1920 року було виріше-
но направити на Підкарпатську Русь єпископа6. З того часу ді-
яльність православних на Закарпатті набувала реальної форми. 
Зокрема 19 серпня 1921 року, в с. Іза відбувся Перший Православ-
ний Собор в ХХ столітті. Участь в ньому взяли 179 делегатів від 60 
громад що представляли близько 60 000 вірників Підкарпатської 
Русі7. На Соборі були розроблені та прийняті юридична назва 
– «Карпато-Руська східна православна церква»8 та її статут. Пер-
шим єпископом відновленої церкви делегати обрали Досифея 

1 Архів Мукачівської православної єпархії. Список православних приходів в Карпатській 
Русі і на сході Словакії. На 01.01.1929 рік, аркуш 18.
2 Магочій Павло-Роберт. Формування національної самосвідомості: Підкарпатська 
Русь (1848–1948). – Ужгород, 1994. – С. 195.
3 Монич О. Заневський монастир в полонинах. – Ужгород, 2009. – С. 46.
4 Тиводар М. Українці-Русини… –  С. 12.
5 Данилець Ю. Православна Церква на Закарпатті у першій половині ХХ століття. – С. 88.
6 Хомин П. Церковне питання на підкарпатській Русі // Нива. Львів. – 1922. – січень. – Ч. 
2. – С. 46-52.
7 Данилець Ю. Православна Церква на Закарпатті у першій половині ХХ століття. – С. 89.
8 Данилец Ю. Подготовка и проведение Первого собора Карпаторусской православной 
церкви 1921 г. // Теолошки погледи. Версконаучни часопис. – Београд. – 2017/2. – С. 285-300.
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(Васича 1877-1945 рр.)1. 
В декількох словах згадаю про те, що досить специфічні труд-

нощі в діяльності ПЦ в Закарпатті стались через утворення трьох 
церковних юрисдикцій в Карпатській Русі. Одна юрисдикція це 
СПЦ, інша юрисдикція Константинополя2 та руська емігрантська 
церква, яку очолював митрополит Євлогій (Георгівський),3 че-
рез свого представника у Празі митрополита Сергія (Корольова). 

Через загострення відносин з Чехословаччиною СПЦ тривалий 
час не могла на постійних умовах прислати свого єпископа до За-
карпаття. Це призвело до ускладнення у впорядкуванні церковного 
життя та організацією приходів на Карпатській Русі. Об’єднані архі-
мандритом Саватієм (Врабец) 28 громад Закарпаття обирають його 
єпископом і просять Константинопольського патріарха Мелетія (Ме-
таксиса), звести його в єпископський сан. Не знаючи реального стану 
справ, 4 березня 1923 року патріарх КПЦ висвячує його в єпископи з 
титулом – архієпископ Празький та всієї Чехословаччини. Це в свою 
чергу породило собою так-званий в народі «саватієвський розкол»4. 

Закарпаття територіально перебувало вже в складі Чехо-
словаччини. Для легітимності процесу віруючі мали звернутись 
до президента Чехословаччини. Президент та уряд хоч і не від-
мовляли на пряму в проханнях православних, але певні рішення 
церковного роду нівелювались через стійкий спротив католицтва. 
Це стосувалося і згоди на організацію ПЦ Сербської юрисдикції5. 

Після позитивного рішення президента Чехословаччини 
питання про відновлення ПЦ, громади переходили в право-
слав’я. Але тепер головною проблемою була відсутність кадрів, 
для посвячення в священники. З утворених 60 громад лише 10 
мали священників, а з 50 утворених шкіл лише 15 належних вчи-
телів. Завдяки організації церковного життя та створенні духов-
1Державний Архів Закарпатської Області. Ф. 151. – Оп. 3. – Спр. 38. С. 2.
2 Позняк С. Особливості місіонерської діяльності РПЦ в Галичині в роки Першої світової 
війни // Проблеми слав’янознавства. Випуск 53. – 2003. – С. 68-75.
3 Євлогій (Георгієвський), митроп. Путь моей жизни. – Москва, 2006. – С. 245.
4 Mаrек P.,  Bureha V., Danilec J. Arcibiskup Sawatij (1880 – 1959). Nástin života a díla zak-
ladatelské postavy pravoslavné církve v Československé republice. K 50. výročí úmrtí (1959 
– 2009). Olomouc, Univerzita Palackého 2009. 250 s.
5 Данилець Ю. Православна Церква на Закарпатті у першій половині ХХ століття. – С. 142.
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ної консисторії справи поступово почали налагоджуватись. 
Слід зауважити, що чехословацька влада досить неодно значно 

відносилась до створення ПЦ в Закарпатті. Про непростий харак-
тер відносин зауважують багато істориків та очевидців тогочас-
них процесів. Зокрема дуже наглядно про це зображає відомий 
церковний діяч, митрополит Венеамін (Федченков) в своїх спога-
дах про Закарпаття в книзі під назвою – «На рубеже двух эпох».1 

Після надання офіційного статусу бажаючі стати священ-
никами направлялись в богословські школи Сербії та Югославії. 
Бажаючі монашого життя також направлялись на курси навчан-
ня2. Керівництво православної єпархії проводило велику роботу 
по утворенню, роботі та спрямуванні релігійних шкіл, товарись-
ких об’єднань, православних братств. Під час правління єписко-
па Досифея православна церква на Закарпатті заснувала декілька 
періодичних видань3. 

Богословська освіта.
В своїй статті «Богословська освіта православного духовен-

ства на Закарпатті (1910–1938 рр.)»4 Ю. Данилець наводить дані 
назв навчальних закладів, кількості учнів та назви дисциплін 
які вивчали майбутні священники Закарпаття. Інформація про 
православних богословів публікувалась в № 3–4 «Православного 
карпаторусского вестника» за 1936 р. Редакція повідомила, що в 
поточному році Бітольську семінарію закінчило семеро закарпа-
тців, а за останні п’ять років випускниками сербських духовних 
закладів стало 32 осіб. Крім освіти в богословських школах Сербії 
та Югославії у згаданій статті від 10 січня 1926 р. зафіксовано чи-
1 Венеамін (Федченков), митроп. На рубеже двух эпох. – Москва, 1994. – С. 352-362.
2 Данилець Ю. Православна Церква на Закарпатті у першій половині ХХ століття. – С. 96.
3 Данилець Ю. „Русcкій православный вѣстникъ» (1921-1922) як джерело з історії 
православної церкви на Підкарпатській Русі // Науковий вісник Ужгородського 
національного університету. Серія: Філологія. Вип. 15. – Ужгород: Говерла, 2007. – С. 
128-131; Данилець Ю. Часопис Карпаторуської православної церкви – «Церковная 
Правда»1925-1927 pp. // Pravoslavie a sucasnost. Zborník príspevkov zo VIII. vedeckej 
konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou 
účasťou, 5. apríl 2016. – Prešov, 2016. – С. 25-37.
4 Данилець Ю. Богословська освіта православного духовенства на Закарпатті (1910–1938 
рр.) // Русин. – 2016. – №1. – С. 145-158. 
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мало прізвищ священиків, що прибули на Підкарпатську Русь з 
різних частин Російської імперії. Більшість із них мали богослов-
ську освіту, дехто закінчив світські навчальні заклади1.

Освіта започаткована в школах Сербії та Югославії дала сут-
тєвий поштовх для церковного життя нашого краю. Саме з цим 
коротким історичним періодом можна пов’язати становлення 
церковної співочої традиції в Закарпатті. Хоча це є припущен-
ня, але якраз саме воно має найпевніші підстави. Бо до того часу 
не спостерігаємо можливості отримання повного освітнього рів-
ня кандидатів у священство. Після того періоду дипломовані бо-
гослови нашого краю з’явилися аж в кінці 50 років XX століття, 
коли Закарпаття після закінчення другої світової війни опинило-
ся в складі СРСР, а Православна Церква в Закарпатті була виве-
дена з складу СПЦ в склад РПЦ2. З їх приходом ми бачимо вплив 
російських богословських шкіл, але суттєвої корекції у викорис-
танні церковного співу не сталося.

Сербська традиція мовлення та наголосів. Наголоси в цер-
ковному читанні та співі Закарпаття. Галицький акцент.

Сербський народ як невід’ємна частина слов’янської куль-
тури розвив свій мовний напрямок окремий від інших слов’ян 
певними ознаками. В першу чергу це стосується наголосів. Їх 
можна коротко описати так. Якщо в слові є два склади, то наго-
лос як правило падає на перший, на приклад: «клáвир» – рояль, 
«рáскош» – багатство, «стáнар» – квартирант, або якщо більше 
ніж два, то як правило в середині слова наприклад: «раскопáва-
ти» – розкопувати, «разкóпчати» – розстібнути, «датѝ Мойсеє′ви» 
– дати Моісеєві. Друга особливість складоутворююча буква Р, в 
словах без голосних букв, яка читається як ЕР, на приклад: «к′рв» 
– фонетично як «керв» – кров, «ц′рква» – церква, «ц′рн» – чор-

1 Данилець Ю. Навчання вихідців із Підкарпатської Русі в духовних семінаріях та 
монастирських школах Сербської Православної Церкви (1920–1930 рр.) // Труди 
Київської Духовної Академії. – №29. – Київ, 2018. – С. 291-309.
2 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.
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ний, при чому Е вимовляється коротко та малопомітно. Третє, це 
форма першої особи, в дієсловах наприклад: «раскомóтити се» – 
зручно сісти, «да пéвам» – заспівати, «да се пéре» – вмиватися1. Це 
основні хоч і не всі характеристики. 

Ця специфічна риса відображена і в мелодіях сербського 
церковного співу. Адже розспів мелодійного такту формуєть-
ся відносно змісту тексту та наголосу. І подібна характеристика 
наголосів прослідковується в так званому закарпатському цер-
ковному співі та читанні.

Специфічною ознакою церковного співу Закарпаття є вико-
ристання наголосів в богослужбових текстах. Ця практика відмін-
на від розмовного місцевого діалекту або класичної української 
мови як самого краю, так і традицій які існують в сусідніх облас-
тях. Ця практика має широке застосування майже у всіх церков-
них громадах області, при чому як православних так і греко-като-
лицьких. Виключення або змішаний тип становлять монастирі, 
кафедральні собори та окремі громади. 

В сучасних православних богословських школах України 
таке явище намагаються характеризувати як так званий «галиць-
кий акцент», або «галицька практика». Він в основному характер-
ний заміною фонетичного звучання церковнослов’янської букви 
«ѣ» – ять, яка згідно граматики2 фонетично звучить як «Е» на звук 
«І», зберігаючи при цьому наголоси текстів характерні до сучас-
ної мови. Практика наголосів Закарпаття докорінно відмінна від 
так званої «галицької». Хоча сучасна практика фонетичного зву-
чання букви «ѣ» в переважній більшості застосування звучить як 
«І» і в самій Галичині і в Закарпатті в першій половині ХХ століт-
тя при богослужбовому використанні вона озвучувалась як звук 
«Е». Тема мало досліджена. При наявності однотипних книг цер-
ковно-слов’янською мовою богослужбового вжитку, з вказаними 
типовими розділовими знаками, придиханнями та наголосами 
спостерігаємо реальну практику однотипного специфічного змі-
щення наголосів, за невеликим виключенням. Якби ця практика 

1 Мој српски језик. Нові Сад, 2007 //http://mojsrpski.org/methodological/serbian-accent
2 Муратов Н.А. Граматика церковно-слов’янської мови. Москва, 1894. – С. 17.
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стосувалася тільки читання, можливо вона б не вартувала такої 
уваги, але вона відображена в мелодійних строках гласів та наспі-
вів, які і становлять для нас основну цікавість. 

Слід зауважити, що практика наголосу читання та практи-
ка співу відрізняється, так як спів хоч і передається в дозвільній 
усній формі, але все ж таки має чітку схожість свого використан-
ня за невеликими нотними розбіжностями. Вона підкреслюю 
стала, однотипова для всієї території Закарпаття. Для початку 
наведу приклад привітання церковних селян Закарпаття – «Сла-
ва Іісусу Хрѝсту» – наголос в слові Христос падає на «ѝ». Наго-
лос в слові «Гóсподь Бог» – також є сталим. Слово «ігумèнія» є 
показовим. Потім в слові «зѣ′ло» – сильно, наголос припадає 
на перший склад, в той час як граматика приписує на другий1. 
Слово «Те′бѣ» з наголосом на перший, загальна практика вико-
ристовує другий склад. «Богородѝце» – з наголосом на букві «и», 
в той час як загальна практика акцентує наголос на «Богорóди-
це». Останній приклад якраз стосується більше практики співу. 
Цїй практиці належить наголос в текстах псалма 1402 та різних 
гласів часто вживаних в богослужіннях «Госпóди ваззвах к Тéбѣ 
оуслишѝ мя». Слова «ангéли» «архангéли» також мають при спі-
ві неха рактерний для загалу наголос, хоча саме дані слова інко-
ли в такій характеристиці наголосу зустрічаються і в практиці 
Галичини, інша ж територія України не використовує подібних 
наголосів. Приклад слова «прибѣжѝще» – прихисток, звично 
читається «прибѣ′жище». Слово «апостóли» – апóстоли. Слова 
Марі′є Дѣ′во читаються і співаються в Закарпатті «Мáріє Дѣвó». 
Пречѝстая співається як «Пречистáя». Частина тексту тропаря 
небесним силам – «да вашими молитвáми оградитè нас» в нас чи-
тається та співається зі вказаними наголосами. Це окремі слова, 
які прийшли на думку, пригадуючи практику читання та співу, 
насправді ж велика кількість інших слів які варта досліджувати 
спеціалістам. Це питання, я впевнений, теж в свій час буде дослі-
джено на глибшому рівні.

1 Церковная грамота. Підручник церковно-слов’янської мови. Санкт-Петербург, 1998. – С. 82.
2 Псалтир. Видання Мукачівсько-Ужгородської православної єпархії. – Мукачево, 1991. – С. 184.
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Та по при спеціальні дослідження можна прослідкувати 
схожість наголосового характеру зокрема сербського і болгарсь-
кого, як певного мовного балканського типу. Мовний зв’язок цер-
ковного використання можна прослідкувати побувавши в Греції, 
на Афоні. В сербському монастирі Хіландар.

В його богослужіннях, в співі і в читанні, а саме в наголосах 
та окремих мелодіях гласів та церковних наспівах ектеній, відчут-
на чітка схожість до богослужбової практики Закарпаття. Сербія 
має церковний спів, який від початку ХХ століття реформувався 
принаймні двічі1. Але практика Афонського Хіландарського мо-
настиря зазнала мінімальних змін. Хоча теж варто зауважити, що 
практика щоденних богослужінь вказаного монастиря відрізня-
ється від практики співу святкових богослужінь. 

Ще одною цікавою рисою використання церковнослов’ян-
ської мови характерною для західної та центральної частини 
України, яка є відмінною від вживання в Росії, це використання 
букви «Г». В Російському варіанті в більшості слів вона звучить як 
наша бува – «Ґ». В сучасній українській мові цей звук відомий, але 
в галицькому та закарпатському варіанті церковнослов’янського 
читання та співу, вона ніколи не використовується, як це і пропи-
сано в граматиці церковнослов’янської мови2. 

В цій доповіді рахую також за належне навести частину 
розповіді про себе, причисленого до лику святих, архімандри-
та Олексія (Кабалюка). Останній на прохання архімандрита Ва-
силія (Проніна), розповів про один випадок, який стався з ним 
під час його перебування в Онуфрієвському монастирі в Польщі: 
(пунктуація збережена) «Прийшлось мне трудно с ударением. 
Дали читать апостола, а все утекли із церкви говорять што буд-то 
болгарин читаєт»3. Робимо висновок з розповіді, що без сумніву 
він умів читати, адже грамоті навчався ще з дитинства, про що 

1 З приватної розмови з диригентом патріаршого хору кафедрального собору м. Белград, 
Сербія, на честь св. Савви Сербського, професором Факультету філології та мистецтв - 
Университет Крагуеваца - Катаріною Станковіч.
2 Муратов Н.А. Граматика церковно-слов’янської мови. Москва, 1894. – С. 19. 
3 Василій (Пронін), архімандрит. История православной церкви на Закарпатье. – С. 470.
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наведено в описі його житія1. Також відомо, що апостол давали 
читати тим, хто вмів вправно читати інші книги такі як псалтир, 
мінея, октоїх. Відомо, що він часто відвідував богослужіння, в 
яких особисто брав участь на кліросі, де і чув приклад саме такого 
читання, яке намагався відобразити читаючи апостол в Яблочин-
ському монастирі.

До речі, подібна практика читання апостола зберігається і 
по нині в Закарпатті. Вона чітко відрізняється з поміж існуючих 
практик основної частини України, і саме така практика і по на-
голосам і по мелодії виконання схожа на балканський, співучий 
стиль виконання апостола за богослужінням.

Цікавлячись історичною складовою можливого походження 
сучасного закарпатського церковного співу почув декілька теорій 
щодо вказаного питання, якими хочу поділитись.

На приклад хоровий диригент, педагог, д-р мистецтво-
знавства, заслужений артист України, диригент-хормейстер За-
карпатського народного хору священник Федір Копинець2 вва-
жає, що на формування церковного співу Закарпаття могли мати 
наслідки церковних реформ патріарха Нікона, які відбувались 
поступово з 1652 року по 1668 рік3.

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри співу, дири-
гування і музично-теоретичних дисциплін, Мукачівсь кого дер-
жавного університету – Ігор Задорожний на основі проведених 
ним наукових досліджень по історії церковного співу Закарпаття, 
має припущення про те, що сучасний церковний спів Закарпат-
тя сформувався в тому числі і за рахунок інтерпретації древніх 
мелодій та їх скорочень, що до речі мало місце в формуванні ки-
ївської традиції церковного співу4. 

1 Данилець Ю. Обраний Божим провидінням. – Чернівці, 2013. – С. 12.
2 Копинець Ф. Церковний спів на Закарпаття: від простопінія до хорового співу. – 
Ужгородська українська богословська академія ім.Св.Кирила і Мефодія. – Ужгород, 
2004. – 196 с.
3. Гарднер И. А. Богослужебное пение русской православной церкви. – Москва, 2004. – 
Т- ІІ. – С. 46.
4 Корній Л. П. Партесний спів // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: 
В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – К.: Наукова думка, 
2011. – Т. 8. – С. 69. 
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 Від окремих науковців почув думки про те, що наголосо-
ва традиція церковного читання та співу Закарпаття пов’язана 
з відсутністю сталої шкільної дяківської традиції, при допущен-
ні вільної інтерпретації співу, або елементарної неграмотності. 
Але такі припущення не мають підґрунтя, адже як в наголосовій 
традиції читання, а тим більше в співі, чітко прослідковується 
певна системність, яка має мінімальні для таких характеристик 
похибки.

РЕЗЮМЕ
На просторах нашої Держави тільки наша область має 

практику монодійного виконання церковної музики, що при-
вертає до себе увагу багатьох науковців цієї галузі. Досліджуючи 
монодійний спів краю науковці зазначають, що його крім нас ви-
користовують зокрема старообрядці. Цікаво для нас те, що тра-
диція старообрядців, залишилася практично недоторканною з 
найдавніших початків церковного співу слов’ян. Виникає питан-
ня – а чи не є ця практика, також як і практика старообрядців, 
відображенням тої давньої практики наших предків слов’ян, що 
населяли здавна територію нашої області? Адже старообрядці 
не покорились реформі церковного співу і впливу запозичених 
традицій церковних, зберегли давнішу форму співу та мовлення 
слов’ян. Так і жителі нашого краю не дивлячись на адміністра-
тивно застосовувану практику наприклад Київської традиції цер-
ковного співу, могли по прикладу старообрядців зберегти давні-
шу традиції краю.

Ключові слова: Мукачівська єпархія, церковний спів, Ки-
ївська традиція церковного співу, Підкарпатська Русь, Київська 
Русь, Галицька Русь, богослужбовий спів, монодійний спів, зна-
менний розспів, Мукачівський монастир, Ірмологіон, Мінея, 
Октоїх, Псалтир, Православ’я, Львівський Ірмологіон, Ірмолой, 
унія, церква, єпископ, Сербська Православна Церква, Руська 
Православна Церква, галицький акцент, наголоси, піснопівці, 
дяки, старообрядці, традиція.
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SUMMARY
PRACTICE OF USE OF CHURCH SERVICE CHOICE IN 

THE MUKACHIV Diocese of 17-20 centuries
On the expanses of our State only our region has a practice of 

plainsong performance of church music, which attracts attention of 
many scientists of this branch. Exploring the plainsong singing of the 
land scientists indicate that it is also used by Old Believers. What is 
interesting for us is that the tradition of Old Believers is almost left 
untouched from the most ancient beginnings of Slavic church singing. 
The question arises - isn’t this the practice, as the practice of Old 
Believers, a reflection of that ancient practice of our Slavic ancestors, 
who inhabited the territory of our region long ago? After all, Old 
Believers did not obey the reform of church singing and the influence 
of borrowed church traditions, by preserving ancient form of singing 
and the language of Slavs. So as the inhabitants of our region despite 
the administratively applied practice, for instance Kyiv tradition of 
church singing, could preserve a more ancient tradition of our land 
as Old Believers did.

Keywords: Eparchy of Mukachevo, church singing, Kyiv tradition 
of church singing, Carpathian Ruthenia, Kievan Rus, Principality 
of Halych, liturgical singing, plainsong singing, Znamenny Chant, 
Monastery of Mukachevo, Irmologion, Menaia, Octoechos, Psalter, 
Orthodox, Lviv Irmologion, Irmoloy, union, church, bishop, Serbian 
Orthodox Church, Russian Orthodox Church, Gallician accent, 
stresses, singers, dyaks.
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УДК 271-745(450-11)»652/653»

ЦЕРКОВНЕ СУДОЧИНСТВО ТА КАНОНІЧНІ ПОКАРАННЯ 
У ВІЗАНТІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

Олександр Юріна,
 протоієрей, магістр богослов’я, докторант богословського

факультету Прешівського університету, Ужгород.

Церковне судочинство та система церковних стягнень є важ-
ливою складовою функцій Церкви, які регламентувалися низкою 
церковно-канонічних актів. Метою цієї статті є визначення струк-
тури та змісту судових функцій Церкви та особливостей кано-
нічних стягнень. Цієї тематики торкалися такі відомі вчені, як Н. 
Скалабанович1, Л. Герд2, М. Левченко3, І. Медведєв4, І. Соколов5, 
А. Козлов6.

Судові повноваження Церкви виступали важливим інстру-
ментом поширення її впливу як на кліриків, так і на мирян. Окре-
мі собори (зокрема Халкідонський cобор 451 р.) погрожували змі-
щенням священикам, які уникали єпископського суду, або після 
нього апелювали до світського. Іноді єпископи самі апелювали 

1 Скабаланович Н. А. Византийское государство и церковь в ХІ в.: От смерти Василия ІІ 
Болгаробойцы до воцарения Алексея І Комнина. В 2-х кн. / Н. А. Скабаланович. Кн. ІІ. 
СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2004. 416 с.
2 Герд Л. А. Реликвии в византийском и поствизантийском каноническом праве / Л.А. 
Герд // АДСВ. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. Вып. 40: К 50-летию Уральской 
школы византиноведения. С. 60-78.
3 Левченко М. В. Церковные имущества V–VІІ вв. в Восточно-Римской империи / М. В. 
Левченко // ВВ. Т. ІІ (ХХVІІ). 1949. С. 11-59.
4 Медведев И. П. Очерки византийской дипломатики (частноправовой акт) / И. П. 
Медведев. Л.: Наука, Ленинградское отд., 1988. 262 с.
5 Соколов И. И. Византологическая традиция в Санкт-Петербургской Духовной академии. 
Печалование патриархов перед василевсами в Византии ІХ–ХV вв. Патриарший суд над 
убийцами в Византии ІХ-ХV вв. О поводах к разводу в Византии ІХ–ХV вв. [послесл. А. 
В. Маркидонова] / И. И. Соколов. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2005. 320 с.
6 Козлов A. С. Борьба между политической оппозицией и правительством Византии в 
395–399 гг. / A.С.Козлов // АДСВ. Свердловск, 1976. Вып. 13. С. 68-82.
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до держави, зокрема у випадку невизнання вироку їхнього суду1. 
Духовний суд, якщо не зважати на право накладення епітимій, 
початково був сферою пріоритетного впливу органів державно-
го управління. Проте на різних етапах розвитку системи візан-
тійського права змінюються і повноваження Церкви як об’єкта 
і суб’єкта правових відносин. Зокрема в ХІ ст. духовний суд ви-
знавали лише у цивільних справах, хоча Церква прагнула поши-
рити його на суміжні галузі. У цивільних справах, де сторонами 
виступали духовні особи (священики і монахи), вже Юстиніан 
надав юрисдикцію монахам. Згодом держава чіткіше регламен-
тує і розширює судові повноваження Церкви. У 629 р. імператор 
Іраклій визнає за єпископами право на виконання своїх рішень. 
Розгляд злочинів осіб духовного сану покладався на єпископів і 
лише після доведення їхньої провини правопорушники чи зло-
чинці передавалися світському суду. За Іраклія було визначено 
порядок апеляції і право єпископів уповноважувати інших осіб 
для проведення слідства2. У 628 р. Іраклій передав у відання суду 
єпископів кримінальні справи, до яких були причетні священи-
ки. Цим священики ще раз виводилися поза межі повноважень 
світського суду. Проте у випадку доведення їхньої вини застосову-
валися заходи, передбачені світськими судами, оскільки найтяж-
чим видом покарання згідно з церковною юрисдикцією було для 
священика зміщення з посади і відлучення від Церкви. Іншою 
прерогативою, яку дарував клірові Феодосій, була заборона на 
застосування тортур щодо священиків, які б могли їх спонукати 
свідчити у світському суді3.

Епанагога позбавляла світських суддів розглядати справи 
осіб духовного сану, за винятком випадків державної зради. Хоча 
у Василіках новелла Іраклія визначення Епанагоги і відсутнє, од-
нак каноністи розглядали їх як такі, що мали силу чинного пра-
ва. Патріарший Синод 1028 р. підтвердив положення, згідно з 
яким клірики і монахи судилися у своїх єпископів, останні, своєю 
1 Шафф Ф. История христианской церкви. Т. ІІІ [пер. с англ. О. А. Рыбакова] / Ф. Шафф. 
СПб.: Библия для всех, 2007. C. 74.
2 Скабаланович Н. А. Указ. соч. С. 67-68.
3 Шафф Ф. Указ. соч. С. 74.
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чергою, у митрополитів. Звернення осіб духовного сану до світ-
ського суду тягло за собою позбавлення сану. Світським судам за-
боронили приймати до розгляду справи осіб духовного сану під 
загрозою санкцій з боку імператора і Патріарха. У синодально-
му законі міститься покликання на закон, виданий імператором 
Константином VІІІ, який забороняв світським суддям розглядати 
справи не світських осіб1. Проте не завжди цих норм притриму-
валися. Так, Феодор Студит пише про передачу у таврійських мо-
настирях монахів на суд мирян як грубе порушення норм права2.

Разом з розширенням повноважень церковних судів зрос-
тала їхня корумпованість. Вже Константинопольський Патріарх 
Афанасій (14.Х.1289–16.Х.1293, 23.VІ.1303–ІX.1309 рр.) пише про 
корумпованість тих єпископів, які отримали місце у суді. Пер-
шоієрарх підкреслює, що «ні один з правителів не йде до суду, 
не схиливши їх до своєї користі». Причини запеклих дискусій 
на таких судах Афанасій убачав у продажності суддів: ті, які бра-
ли участь у «засіданні, часто суперечать один одному і до образ 
спускаються не заради справедливості, але щоб подання не да-
ремно приносилися». Перебуваючи у судах ці пастирі закидали 
свої зобов’язання щодо пастви3. 

Право клопотатися у міських справах перетворює єписко-
па у представника міської civitas перед імператором, до якого він 
мав можливість звертатися безпосередньо. Відповідно єпископ 
отримував право нагляду над цивільними провінційними чино-
вниками4. Юрисконсультантом єпископа був екдик, який оформ-
ляв цивільні позови за римським правом5.

Клірики і миряни у кожному місті мали підпорядковувати-

1 Скабаланович Н. А. Указ. соч. С. 67-68.
2 Герцен А. Г. К вопросу о церковной истории Таврики в VIII в. / А. Г. Герцен, Ю. М. 
Могаричев // АДСВ. Екатеринбург: Волот, 1999. Вып. 30. С. 106.
3 Барабанов Н. Д. Борьба внутри византийской церкви на рубеже XIII–XIV вв. / Н. Д. 
Барабанов // АДСВ. Свердловск, 1981. Вып. 18. С. 145-146.
4 Левченко М. В. Церковные имущества V–VІІ вв. в Восточно-Римской империи / М. В. 
Левченко // ВВ. Т. ІІ (ХХVІІ). 1949. С. 15.
5 Сюзюмов М. Я. Христианская церковь в ІV–VІ вв. / М. Я. Сюзюмов // История Византии. 
В 3 т. [ред. кол. С. Д. Сказкин (отв. ред.) и др.]. Т. 1 [отв. ред. тома: З. В. Удальцова]. М.: 
Наука, 1967. С. 157.



Н
А

У
К

О
В

І 
ЗА

П
И

С
К

И
 Б

ІН
Д

Ц
 №

6,
 2

01
9

716

ся своєму єпископові. Вони мали збиратися з ним для спільних 
молитов та інших культових справ, до того часу, допоки він че-
рез Суд не буде визнаний нечестивим чи несправедливим. Однак 
самовільний опір єпископу, відділення від нього та організація 
окремих церковних зібрань як з боку кліриків, так і мирян, роз-
глядалися як правопорушення. Винуватців чекало позбавлення 
посади (кліриків) і відлучення (мирян). Однак санкції набирали 
сили лише після трьох попереджень (Вальсамон)1.

У 431 р. за церквами було офіційно визнано право притулку2. 
Відомо, що вже у ІV ст. християнські храми отримували права на-
давати під своєю крівлею недоторканий притулок особам, яким 
загрожувало незаконне покарання. Вони знаходили у храмі приту-
лок, причому силою їх повернути з храму було неможливо, оскіль-
ки під свій захист брали місцевий єпископ чи патріарх. Останні 
подавали відповідне клопотання до імператора про помилування3.

Вже за Іоанна Златоуста проглядається нова тенденція до 
подолання попередньої римської традиції і переосмислення ролі 
християнства у системі забезпечення правопорядку. Златоуст 
підкреслює значення Церкви, яка створена Богом, «щоб ми не 
пожирали один одного». Підкорення їй становить третій, необ-
хідний, вид рабства. Рівність, за його переконаннями, вкрай шкід-
лива, тому Бог установив не народне, а імператорське управління 
(βασιλεîα). Державну організацію пізньоантичного типу Златоуст 
розглядав як недоторканну: «якщо ти знищиш цей порядок, то все 
загине». Хоча Іоанн таврує «злочинців і вбивць» з державної ад-
міністрації, але підкреслює вагому користь державного апарату. 
На думку церковного ієрарха, чиновники і судді – «лікарі, які лі-
кують суспільство і не дають йому загинути»4. Константинополь-
ський Патріарх Афанасій І називав імператорську владу «від Бога 
царською владою», розглядаючи її таку, що здатна розв’язати на-
1 Правила Святыхъ Апостоловъ, Святыхъ Соборовъ, Вселенскихъ и Поместных, и Святыхъ 
Отецъ съ толкованіями. М.: Издание Московского общества любителей духовнаго 
просвещенія, 1876. Репринт [предисловие д.и.н., А. И. Сидорова]. М.: Паломник, 2000. С. 64.
2 Левченко М. В. Указ. соч. С. 15.
3 Соколов И. И. Указ. соч. С. 62.
4 Курбатов Г. Л. Ранневизантийские портреты: К истории общественно-политической 
мысли / Г. Л. Курбатов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. С. 120-121.
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гальні потреби суспільства. Тому одним з пріоритетних завдань, 
які він пропонував візантійському імператорові Андронікові ІІ 
було встановлення правового порядку в містах. Наділена від Бога 
могутністю імператорська влада має мужньо захищати закони і 
Церкву1. Різних стягнень церковні ієрархи зазнавали за антицер-
ковну діяльність, насамперед розкольницькі дії. Канонічними 
актами передбачалися також стягнення за неналежне виконання 
ієрархами своїх прямих обов’язків щодо єпархії, зокрема невід-
відування без поважних причин соборів, які скликалися митро-
политом (зазвичай незначні на кшталт легкої епітимії)2. Утім, 
були передбачені і тяжкі покарання, починаючи з відлучення від 
Церкви. Часто такі стягнення церковні ієрархи могли накладати 
і за ініціативою світської влади. Так постановою Церковного Со-
бору 754 р. захисників іконошанування піддали анафемі3. Однак 
коли згодом три єпископи іконоборці звернулися до Нікейсько-
го Собору 787 р. за прощенням і просили прийняти їх назад до 
спільного церковного єднання, після дискусій їхнє прохання за-
довольнили. Коли постало питання про пересвяту священно-
служителів, яких висвятили іконоборці, дійшли висновку про 
достатність їхнього письмового каяття4. VІІ Вселенський Собор у 
Нікеї змусив усіх іконоборницьких єпископів підписати зречен-
ня від своїх переконань5. Симватій через неправдивий наклеп на 
церковного ієрарха міста Патр (звинувачення у розтраті казен-
них коштів) за наполяганням Арефи був висланий Патріархом до 
Студійського монастиря для утримання під вартою6 на 7 років7.

1 Барабанов Н. Д. Константинопольский патриарх Афанасий I о недугах византийского 
общества на рубеже XIII–XIV вв. / Н. Д. Барабанов // АДСВ. Свердловск, 1978. Вып. 15. С. 57.
2 Правила Святыхъ Вселенскихъ Соборовъ съ толкованіями. М.: Издание Московского 
общества любителей духовнаго просвещенія, 1877. Репринт. М.: Паломник, 2000. С. 20.
3 Удальцова З. В. Византийская империя в раннем средневековье (ІV–ХІІ вв.) / З. В. 
Удальцова // История Европы: с древнейших времен до наших дней. Т. 2: Средневековая 
Европа [ред. кол.: Е. В. Гутнова (отв. ред.), З. В. Удальцова (отв. ред.) и др.]. М.: Наука, 
1992. С. 102.
4 Балух В. О. Візантиністика: [курс лекцій] / В. О. Балух. Чернівці: Книги ХХІ, 2006. С. 208.
5 Удальцова З. В. Указ. соч. С. 102.
6 Шангин М. А. Письма Арефы – новый источник о политических событиях в Византии 
(931–934 гг.) / М. А. Шангин // ВВ. 1947. Т. І (ХХVІ). С. 249.
7 Там само. С. 255.
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Канонічні акти передбачали також порядок накладення 
церковних стягнень (єпітимій) та їхнє оскарження. У своєму ко-
ментарі Аристин зазначає, що відлучені від Церкви одним ієрар-
хом не можуть бути прийняті іншим (хіба що стягнення було на-
кладене через особистий конфлікт, безпідставно)1. Оскаржувати 
рішення про відлучення можна було на соборах, які проходили у 
єпархіях. Зняттю відлучення мали передувати слідчі дії, спрямо-
вані на з’ясування обставин відлучення. При цьому опитуватися 
мали обидві сторони. Остаточне рішення приймалося спільно 
єпископами на Соборі2. Окрему увагу у церковно-канонічному 
законодавстві приділено симонії. Клірики, причетні до цього (як 
ті, що давали кошти за місце, так і ті, що за отримані кошти на-
становляли і освячували на місце) не лише зміщувалися зі свого 
місця, а й іноді відлучалися від спілкування (саме це покарання 
передбачав канон 4 Салонського собору). Підлягали зміщенню 
також духовні особи (миряни і монахи піддавалися анафемі), 
які виступали при подібних ординаціях у ролі посередників чи 
пособників (mediatores), які були замішані у цих справах, чи не 
чинили протидію цим порушенням. З початку VІ ст. симонію 
розглядають ширше. Злочин уже не лише рукоположення за 
гроші, але й підкуп виборців під час виборів єпископа, залучення 
могутніх покровителів за допомогою гро шей чи обіцянками ви-
нагороди з церковних коштів на випадок сприяння у просування 
клірика3. За Константинопольського Патріарха Афанасія І посвя-
ту можна було проводити лише за наявності гідних доказів віри 
претендента на сан, без отримання грошей з нього та без розгля-
ду протекції архонта4. Законодавчобули регламентовані збори 
(мита) за рукоположення у духовний сан вищими церковними 
ієрархами. Новелла Ісаака Комнина (1057–1059 рр.) визначає, що 
єпископ чи архієпископ, що проводять рукоположення, не мо-
1 Правила Святыхъ Вселенскихъ Соборовъ съ толкованіями. С. 20.
2 Там само. С. 21.
3 Прозоров В. Б. Собор 530 г. в Салоне и проблема достоверности документов, включенных 
в «Большую Салонскую историю» / В. Б. Прозоров // Вестник Российского гуманитарного 
научного фонда. 2000. № 3. С. 50.
4 Барабанов Н. Д. Из истории византийской этики на рубеже XIII–XIV вв. / Н. Д. Барабанов 
// АДСВ. Свердловск, 1987. Вып. 23: Проблемы идеологии и культуры. С. 106.
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жуть брати за це понад 7 золотих номісм «з прийнятим зобра-
женням мого царства»1. Додаткові мита збиралися при рукопо-
ложенні єпископів і митрополитів2. За Константинопольського 
Патріарха Афанасія І за отримання грошей при постриженні 
стали каратися відлученням3.

Відповідної негативної позиції щодо симонії притри му вався 
у своєму посланні до Римського Папи Адріана Константинополь-
ський Патріарх Тарасій. Особи, які отримували посвяту за кошти, 
або завдяки підтримці світської влади, підлягали не лише скинен-
ню з кліру, а й вигнанню з Церкви. Покаранню підлягали особи, 
причетні до симонії (представники кліру, які настановляли єпи-
скопа за гроші, та миряни, які сприяли цьому, насамперед пред-
ставники влади). Окружним посланням Константинопольського 
Патріарха Геннадія таких піддавали анафемі (Зонара). Згідно з 
коментарем Аристена священик, настановлений за гроші, разом 
з особою, яка його настановила, підлягав відлученню від Церкви 
(Правило 29). Покаранню підлягав єпископ, настановлений під 
тиском представників світської влади (Правило 30)4. 

Під впливом Візантії формувалися система церковних і ка-
нонічних покарань і стягнень Київської Русі. У канонічних відпо-
відях Київського митрополита Іоанна ІІ, візантійця за походжен-
ням, заборонено самонастанову в ієрейський сан (правило 8), 
проведення служби без дозволу єпископа, при цьому засуджено 
єпископів, які відмовлялися їхати на Собор до свого митрополи-
та (правило 31). Ці положення були спрямовані на зміцнення іє-
рархічної дисципліни у середовищі духовенства. Іоанн ІІ широко 
використав положення канонічного права (Правила Василія Ве-
ликого, рішення Халкідонського (ІV Вселенського) і Трулльського 
(VІ Вселенського) соборів). Коло джерел, залучених Іоанном ІІ, 
ширше канонічної синтагми у ХІV титулах без коментарів, яка 

1 Цанкова-Петкова Г. Феодальная рента в болгарских землях под византийским 
владычеством / Г. Цанкова-Петкова // ВВ. Т. XІX. 1961. С. 14.
2 Там же. С. 15.
3 Барабанов Н. Д. Указ. соч. С. 106.
4 Правила Святыхъ Апостоловъ, Святыхъ Соборовъ, Вселенскихъ и Поместных, и 
Святыхъ Отецъ съ толкованіями. Указ. соч. С. 64.



Н
А

У
К

О
В

І 
ЗА

П
И

С
К

И
 Б

ІН
Д

Ц
 №

6,
 2

01
9

720

лежить в основі Єфремівської кормчої. У такому важливому в 
умовах греколатинської полеміки питанні, як право на службу 
одруженим священикам, Іоанн ІІ покликався на правила, які не 
ввійшли до канонічної синтагми у ХІV титулах без коментарів – 
правилах патріарха Сісінія про шлюб1. Проте умови Київської 
Русі наклали свою специфіку на ряд положень церковно-кано-
нічного права щодо покарань. На відміну від Еклоги, Прохірона, 
включених у візантійські номоканони та їхні слов’янські перекла-
ди (Закону Судного людєм і Градського закона), канонічні відпо-
віді Іоанна ІІ відкидали членоушкодження і смертну кару як міри 
покарань. Так, за волхвування Іоанном ІІ не передбачалося «ни до 
смерти убивати, ни обрізати сихъ телесе: не бо принимает сего 
церковное наказане и оученье». Еклога за подібний релігійний 
злочин установлювала «кару мечем» (Еклога, тит. ХVІІ, 42, 43), 
або конфіскацію і вигнання (Еклога, тит. ХVІІ, 44). Покликання на 
потребу епітимій трапляються в Іоанна ІІ лише у тих випадках, 
де він цитує церковний канон (правила 23–25, 33)2.

Християнство вплинуло як на зміст, так і на форму правовід-
носин у Візантійській імперії. При розв’язанні суперечок щодо 
межі свідки тримали у своїх руках Святе Євангеліє, як раніше 
«було у звичаї». Показова формула «Ми засвідчуємо істину і ні 
у чому не збрехали, і з цим нашим свідченням ми постанемо пе-
ред страшним (судейським) вівтарем Христа, Бога нашого. І хай 
віддасться нам і дітям нашим і нині і на віки вічні згідно нашого 
свідчення. І якщо коли-небудь в якісь мить чи рік ми опинимо-
ся лжесвідками, то хай відшкодуємо потерпілому вчинений на-
шими лжесвідченнями збиток і нехай ми піддамося покаранню, 
передбаченому для лжесвідків згідно з приказкою: «Брехливий 
свідок не залишиться безкарним за свої злодіяння»3.

Висновки. Отже, судові повноваження Церкви виступали 
важливим інструментом поширення її впливу як на кліриків, так 

1 Пихоя Р. Г. Византийский монах – русский митрополит Иоанн II как канонист и дипломат 
/ Р. Г. Пихоя // АДСВ. Свердловск, 1975. Вып. 11. С. 140.
2 Пихоя Р. Г. Византийский монах – русский митрополит Иоанн II как канонист и 
дипломат. С. 141.
3 Медведев И. П. Указ. соч. С. 117.
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і на мирян. Духовний суд, якщо не зважати на право накладення 
епітимій, початково був сферою пріоритетного впливу органів 
державного управління. Проте на різних етапах розвитку систе-
ми візантійського права змінюються повноваження Церкви як 
об’єкта і суб’єкта правовідносин.

Насамперед розширюються судові повноваження єписко-
па, який окрім того отримує право нагляду над цивільними про-
вінційними чиновниками. Розширенню судових прав єпископа 
сприяла передача йому у відання кримінальних справ, до яких 
були причетні священики. Окремі собори (зокрема Халкідон-
ський Собор 451 р.) погрожували зміщенням священикам, які 
уникали єпископського суду, або після нього апелювали до світ-
ського. Іноді єпископи самі апелювали до держави, зокрема у ви-
падку невизнання вироку їхнього суду.

При здійсненні судової діяльності Візантійська Церква твор-
чо використала пізньоантичні традиції судівництва та норма-
тивного християнства. Взаємозв’язок норм церковноканонічного 
права зумовлював низку особливостей судівництва. Ідеологічний 
харак тер визначав функціональну спрямованість рішень церков-
них судів Візантії щодо єретиків та порушень канонічного харак-
теру. Відповідно канонічні стягнення могли мати легкий (легкі 
епітимії) та тяжкий характер (зокрема відлучення від Церкви, 
тілесні ушкодження тощо).

Утім, потребує додаткової уваги вплив Церкви на формуван-
ня правосвідомості у Візантійській імперії, її соціальні та профі-
лактичні функції, співвідношення компетенцій світських та цер-
ковних судів.

РЕЗЮМЕ
У статті розкриваються особливості реалізації судових по-

вноважень Церкви у Візантії та візантійській імперії. На основі 
досліджень каноністів, автор розкриває порядок накладення і 
зняття канонічних стягнень. Вони розглядаються у загальному 
контексті формування системи церковно-канонічного законо-
давства Візантійської імперії. У статті робиться спроба опису уза-
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гальненого погляду Церкви на поняття акривійного та ікономій-
ного виконання канонів в житті Церкви.

Ключові слова: Церква, церковно-канонічне право, суд, 
акти, слідство, свідки, ув’язнення, правопорядок, стягнення.

РЕЗЮМЕ
ЦЕРКОВНОЕ СУДОЧИНСТВО И КАНОНИЧЕСКИЕ 

НАКАЗАНИЯ В ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В статье раскрываются особенности реализации судеб-

ных полномочий Церкви Византии. Автор раскрывает поря-
док наложения и снятия канонических взысканий. Они 
рассматриваются в общем контексте формирования системы цер-
ков  но-канонического законодательства Византийской империи.

Ключевые слова: Церковь, церковно-каноническое право, 
суд, акты, следствие, свидетели, заключения, правопорядок, 
взыскание.

SUMMARY
ECCLESIASTICAL JUSTICE AND CANONICAL 

PUNISHMENT IN THE BYZANTINE EMPIRE
The features of realization of judicial plenary powers of Church 

of Byzantium open up in this article. An author exposes the order of 
imposition and removal of canonical penalties. They are examined 
in the general context of forming of the system church canonical 
legislations of the Byzantium empire.

Keywords: Church, church canonical right, court, acts, 
investigation, witnesses, conclusions, law and order, penalty.
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КУЙБЫШЕВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЕПАРХИЯ В 1942-1952 Г. 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АРХИЕПИСКОПА АЛЕКСИЯ ПАЛИЦЫНА

Вадим Якунин,
доктор исторических наук, профессор, проректор по НиИД ПВГУС, 

Тольятти, Российская Федерация.

Архиепископ Алексий (в миру Василий Михайлович Па-
лицын) родился в 1881 года в семье священника села Дубровки 
Рязанской области. В 1903 году окончил Рязанскую Духовную се-
минарию, после чего учительствовал в семинарской школе. Обу-
чался в Харьковском ветеринарном институте. В 1913 году посту-
пил послушником в один из киевских монастырей. В 1914 году 
был пострижен в монашество и рукоположён во иеродиакона и 
иеромонаха. В 1922 году стал настоятелем Московского Донского 
монастыря, где проживал до своей кончины Патриарх Тихон. В 
1924-1926 годах в ссылке в Нарымском крае. 28 марта 1926 года хи-
ротонисан во епископа Можайского, викария Московской епар-
хии, вскоре после этого арестован и заключён в Соловецкий ла-
герь особого назначения, впоследствии жил в ссылке. 13 октября 
1941 года назначен почётным настоятелем церкви Даниловского 
кладбища Москвы с титулом архиепископа Волоколамского, ви-
кария Московской епархии. В октябре 1941 г. епископ Алексий 
(Палицын) назначается архиепископом Волоколамским1. Тог-
да же митрополит Сергий письменно поручил архиепископу 
Алексию быть своим представителем в Москве, в период эвакуа-
ции Московской Патриархии в Ульяновске, с титулом временно 
управляющего Московской епархией. Ему было дано указание 
вести себя с немцами в случае оккупации как с иностранцами, 

1 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 6991. Оп. 2. Д. 4. Л. 70.
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имея только деловые взаимоотношения1. В этом качестве архие-
пископ Алексий прослужил до конца 1941 г.

12 января 1942 года Алексий (Палицын) был назначен архие-
пископом Куйбышевским2. Он постарался вернуть на священни-
ческие места тех, кто был вынужден их оставить под давлением 
обстоятельств в годы репрессий. Так, бывший настоятель Пен-
зенского кафедрального собора протоиерей Сергей Васильевич 
Валовский, в 1939-1942 гг. работавший артистом хорового ансам-
бля и вокального квартета при Куйбышевской филармонии, со-
листом хора Всесоюзного радиокомитета, в 1942 г. был назначен 
протоиереем в Покровский кафедральный собор и регентом 
любительского хора. Священник Иоанн Асанов, работавший 
бухгалтером в системе горздрава и аптекоуправления в г. Сыз-
рани, в 1945 г. вновь вернулся к своим пастырским обязанно-
стям, сначала в г. Сызрани, затем в Кинель-Черкассах. Бывший 
полковой священник Андрей Вержбицкий, после 1940 г. остав-
шийся без места и вынужденный служить нелегально, в 1947 г. 
был принят в штат епархии. Священник Виктор Ефимов, после 
своего заключения работавший разнорабочим, получил священ-
ническое место в с. Ташла Ново-Буянского района. Протоиерей 
Василий Крылов, с 1931 по 1942 г. служивший счетоводом в раз-
ных учреждениях, в 1943 г. стал священником в Покровском ка-
федральном соборе. Протоиерей Павел Лазарев, освобождённый 
в феврале 1943 г. из под стражи, был назначен священником в 
с. Нероновку в 1947 г. Протоиереи Андрей Петрович Максимов 
и Никита Александрович Моськин, служившие в довоенное вре-
мя на гражданских должностях, а затем призванные в Красную 
Армию, в 1945 г. получили священнические места в Куйбышев-
ской епархии. Священник Ананий Чуев, служивший в 1943-1947 
гг. в Красной Армии, в 1947 г. стал вторым священником церкви 
с. Кинель-Черкассы. Протоиерей Александр Надеждин, в 30-е 
гг. был вынужден работать возчиком на лошади, плотником, ра-

1 Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 3219. Оп. 2. Д. 
16. Л. 80.
2 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 4. Л. 1.
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бочим на ручной тележке при магазинах, инкассатором артели 
«Пищекомбинат». В 1944 г. он был назначен настоятелем Бого-
родично-Казанского храма г. Сызрани. Протоиерей Александр 
Преображенский в 30-е гг. работал караульщиком, рабочим в 
пригородном хозяйстве, сторожем на огородах, в 1942 г.  получил 
назначение в церковь с. Кинель-Черкассы.

В это время из тюрем, лагерей, ссылок начали возвращаться 
уцелевшие священнослужители. Оставшись в 30-е − 40-е гг. без 
приходов и вынужденные работать на гражданской службе, быв-
шие на покое или на иждивении у своих детей, священники и ди-
аконы получают назначения, как и священнослужители, вернув-
шиеся в Куйбышевскую епархию из других регионов: священник 
Василий Попченко в 1943 г. в Покровский кафедральный собор, 
священник Гавриил Соболев в 1944 г. в церковь с. Подвалье, свя-
щенник Алексей Шибакин в 1944 г. в церковь с. Кинель-Черкассы, 
диакон Алексей Гавперов в 1941 г. в Покровский кафедральный 
собор, диакон Антон Мавринский в 1943 г. в Покровский кафе-
дральный собор, протодиакон Владимир Сахчинский в 1945 г. в 
Богородично-Казанский собор г. Сызрани. Священник Филипп 
Воанергес, вернувшись из Таджикистана в 1945 г., получил место 
в Покровском кафедральном соборе. 

В 1943 г. архиепископом Алексием был принят в общение 
с Православной церковью и мирянином возвращён к церковной 
службе бывший обновленческий священник Даниил Савельев, 
который в 1928-1943 гг. работал на гражданских службах. В 1944 
г. он был хиротонисан в диаконы и в 1945 г. назначен в церковь 
с. Кинель-Черкассы. В 1943 году вернулся к пастырской службе 
священник Симеон Сагалаев, осуждённый в 1941 г. на 2 года, но 
через 10 месяцев освобождённый. Заштатный священник Вени-
амин Ивановский в 1945 г. получил место в Богородично-Казан-
ском храме г. Сызрани. 

Уполномоченный давал разрешение на служение не ка-
ждому священнослужителю. Так, в 1945 г. архиепископ Алексий 
предполагал назначить иерея Фёдора Шепелева сверхштатным 
священником Покровского кафедрального собора, но уполномо-



Н
А

У
К

О
В

І 
ЗА

П
И

С
К

И
 Б

ІН
Д

Ц
 №

6,
 2

01
9

726

ченный ему в этом отказал. Были случаи, когда в священный сан 
посвящали светских людей после соответствующей подготовки. 
Так, в 1947 г. был посвящён в диакона артист хора Куйбышевско-
го театра оперы и балета Виктор Каленик, обладавший уникаль-
ным голосом и ставший в 1953 г. протодиаконом Покровского 
кафедрального собора1.

Прежде чем назначить священнослужителя, архиерей испы-
тывал его способности на клиросе и одновременно старался по сво-
им каналам узнать больше о просителе либо просто проверить его. 
В одном из годовых отчетов Патриарху Алексию I архиеп. Алексий 
(Палицын) писал: «...передо мной всегда стоит вопрос: кого пошлю 
священником в открываемый приход?! Кадров нет!.. Иные безмест-
ные священники далеко отошли душой от своего прямого призва-
ния, окопавшись на разных гражданских службах, у некоторых пси-
хология совсем изменилась»2.

Архиепископу Алексию пришлось восстановить и заново 
сформировать делопроизводство епископской канцелярии. Про-
исходила кропотливая ежедневная работа: переписка о духовен-
стве, просящемся служить в епархии; возобновление богослуже-
ния явочным порядком в некоторых сельских храмах; проблема 
обеспечения хлебными карточками служащего духовенства; хо-
датайства о прописке членов причта; сбор денег, продуктов, ве-
щей для фронта; обеспечение сирот и членов семей погибшего 
духовенства; прекращение (через принятие в клир) деятельности 
безместного духовенства, разоблачение самозванцев. Приходи-
лось обеспечивать растущее число приходов мукой для выпечки 
просфор (при карточном распределении хлеба до 1947 г. и отсут-
ствии муки в продаже даже на базарах), натуральным виноград-
ным вином для совершения литургии, нательными крестиками, 
венчиками и разрешительной молитвой (они в самое тяжелое 
время печатались со штемпельной доски, реже – полуподпольно 

1 Биографии духовенства Самарской/Куйбышевской Епархии: (преимущественно 1940-
1950-х годов): справочник/Авт.-сост. диакон Алексий Подмарицын. Самара, 2008. С 18-145.
2 Подмарицын А.Г. Уполномоченные совета по делам Русской Православной Церкви при 
СНК/ СМ СССР по Куйбышевской области в 1943–1965 годах // Социум и власть. 2013. 
№ 3. С. 114.
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размножались на стеклографе в каком-нибудь советском учреж-
дении) и свечами.

Делопроизводство архиепископ Алексий на протяжении 
почти трех лет, до начала 1945 г., вёл лично. В начале 1945 г. про-
тоиерей Покровского кафедрального собора Иоанн Фомичев 
стал выполнять по совместительству функции секретаря кан-
целярии епископа. После окончания войны делопроизводство 
канцелярии епископа выглядело следующим образом. К обяза-
тельным делопроизводственным формам относились ежегодные 
отчеты по управлению епархией, отсылавшиеся на имя патри-
арха. Они содержали общие сведения как по самой епархии, 
так и различным видам ее деятельности, включая финансовую. 
Отчет делился на две неравные по объему части: описательную 
и статистическую. Первая часть составлялась по предложенной 
схеме, в свободном изложении. Во второй были представлены 
статистические сведения, характеризующие отдельную епархию 
по ряду позиций. Это развернутая статистика духовенства; ко-
личество и тип приходов; сведения об используемых культовых 
зданиях; приход и расход денежных сумм; отчет об экономиче-
ской деятельности церковных учреждений в епархии (свечные 
мастерские, мастерские по изготовлению утвари). Обязательны-
ми формами были личные дела духовенства, содержавшие анке-
ту, указы о назначении и перемещении, переписку. К этой же 
группе относились и пенсионные дела заштатного, умершего и 
репрессированного духовенства и членов их семей, оставшихся 
согласно советскому законодательству без средств к существова-
нию. Пенсионные дела оформлялись в массовом порядке во вто-
рой половине 1940-х гг., а в последующее время - по мере выхода 
за штат служащего духовенства. Самым обширным видом дело-
производства была переписка, подразделявшаяся на церковную 
и гражданскую1.

Архиепископ Алексий проводил патриотическую дея тель-
1 Подмарицын А. Г. Канцелярия архиепископа Куйбышевского Алексия (Палицына) в 
1942-1952 годах // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 10-1 (36). С. 
150-152.
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ность в епархии. В 1942 году от Покровского кафедрального со-
бора г. Куйбышева и верующих области поступило пожертво-
ваний на нужды обороны более чем на 1,5 миллиона рублей. 
Собранные средства поступали в различные фонды: на оборону 
Родины, в фонд Главного командования, на эвакуацию детей, на 
подарки бойцам Красной Армии, инвалидам Отечественной во-
йны, на танковую колонну имени Димитрия Донского, семьям 
военнопленных1. О характере помощи верующих куйбышевцев 
фронту свидетельствует следующая телеграмма архиепископа 
Алексия И. В. Сталину, в которой, в частности, говорилось: «…
Молясь о помощи Бога Вам и нашим воинам, защищающим до-
рогую Родину от нашествия фашистов, сливаясь с общим патри-
отическим народным подъёмом, православные христиане города 
Куйбышева стремятся принять материальное участие в общена-
родном деле защиты Родины. В последние дни от Покровского 
кафедрального собора внесено в Госбанк на танковую колонну 
имени Димитрия Донского 594.000 рублей. Есть пожертвования 
и ценными предметами, их сбор продолжается…

Верим в силу и мощь духа нашего народа, верим в непоко-
лебимое мужество и ратное мастерство наших вождей и воинов, 
верим в грядущую победу над коварным врагом…» 

Эта телеграмма была опубликована 1 апреля 1943 года в га-
зете «Правда» и как ряд подобных материалов из других реги-
онов страны свидетельствовала не только о самом факте патри-
отической деятельности Русской Православной церкви, но и о 
признании ее положительного значения нашим государством. 
Публикации такого содержания говорили о новых обществен-
ных потребностях, мнениях и настроениях, сложившихся под 
влиянием трудностей военного времени в СССР. Одновременно 
они способствовали определенной ориентации общественного 
сознания на констатацию факта единства советского тыла.

В условиях возрождения национального самосознания на-
шего народа Советское правительство было вынуждено сделать 
ставку на государственные, национальные ценности в своей вну-

1 Правда. 1943. 1 апреля.
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тренней политике. И Православной церкви в этой связи отводи-
лась важная роль. 4 сентября 1943 г. председатель СНК И. В. Ста-
лин принял иерархов Русской Православной церкви во главе с 
патриаршим местоблюстителем митрополитом Сергием (Стра-
городским). Сталин заявил на этой встрече, что патриотическая 
позиция Церкви получила высокую оценку, и со стороны прави-
тельства отныне не будет препятствий созыву Собора епископов 
для избрания патриарха Московского и всея Руси, образованию 
при нем Священного Синода, изданию Московской Патриархи-
ей своего журнала, открытию духовных учебных заведений, свеч-
ных заводов, православных храмов и налаживанию нормальной 
церковной жизни. При Совнаркоме СССР образовывался Совет 
по делам Русской Православной церкви, одной из задач которого 
было рассмотрение заявлений от верующих об открытии церквей1.

Был создан особый аппарат чиновников − уполномоченных 
Совета по делам Русской Православной церкви. В каждой обла-
сти, в каждом крае эти чиновники регулировали процесс религи-
озного возрождения. Регистрировали и снимали с регистрации 
священников, доносили в соответствующие органы, наказывали, 
предупреждали. Они же, пусть и на свой лад, исследовали, фик-
сировали и осмысляли явления религиозной жизни, что отра-
жено в их отчётах и докладных записках в центральный аппарат 
Совета. Уполномоченные владели всей полнотой информации о 
том, как жили верующие люди и будучи реалистами понимали: 
Церковь подчинена лишь внешне. А раз так, то в любую минуту 
«искра» религиозности сможет «разгореться в пламя» православ-
ного возрождения, что и случилось в конце 80-х гг. ХХ в. Этого то 
и опасались профессионалы-безбожники2.

Решением исполкома Куйбышевского областного Совета 
депутатов трудящихся от 28 февраля 1944 г. № 12/5 был назна-
чен уполномоченный Совета по делам РПЦ по Куйбышевской 
области, им стал Сергей Васильевич Гасилин, проработал он в 
этой должности около 3 лет, до лета 1947 г. Уполномоченный был 

1 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-10; Известия. 1943. 5 сентября.
2 Антон Жоголев. После бури//Благовест. 1998. №3.
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обязан предварительно рассматривать и проверять поступившие 
ходатайства верующих граждан об открытии молитвенных зда-
ний (должны быть подписано не менее 20 местными жителями, 
не лишенными по суду избирательных прав). В конце процеду-
ры уполномоченный давал положительное или отрицательное 
заключение. Свою роль он видел прежде всего в ограничении 
количества действующих церквей, а потому не давал хода посту-
пающим к нему заявлениям и ходатайствам об их открытии. А 
ведь ещё в январе 1943 г. В. М. Молотов получил информацию от 
председателя Куйбышевского облисполкома П. Хопова о много-
численных ходатайствах верующих об открытии храмов1. Несмо-
тря на это, в марте 1943 г. указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР было узаконено закрытие Петропавловской церкви. Кро-
ме того, на первых порах С. Гасилин пытался давать советы ар-
хиепископу Алексию, нередко вмешиваясь во внутрицерковную 
жизнь. Поэтому неудивительно, что с самого начала его отноше-
ния с архиереем не сложились. 

Чтобы ускорить открытие церквей, архиепископ Алексий 
стал назначать священников в недействующие храмы. Так было в 
Безенчукском и Новодевичьем районах Куйбышевской области, 
по двум церквам которых верующие неоднократно возобновляли 
ходатайства об открытии, но ответа не получали. Назначенные 
туда архиепископом Алексием священники имели постоянную 
связь с уполномоченными от верующих соответствующих сел и 
под их руководством последние предъявляли настойчивые тре-
бования об ускорении открытия церквей2.

С середины 1943 года в Куйбышевской области началось мас-
совое движение за открытие церквей. В селах созывались собра-
ния верующих, на которых избирались исполнительные органы 
и уполномоченные от верующих по ходатайствам об открытии 
храмов. Нередко такие собрания возглавлялись мест ным руко-
водством3. По инициативе как пастырей Церкви, так и верующих 

1 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 1. Л. 1.
2 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 12. Л. 30.
3 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 7. Л. 7;  Д. 12. Л. 121.
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в епархии начали открываться ранее закрытые храмы. Из более 
чем 1000 церквей, функционировавших в Самарской епархии до 
революции, к сентябрю 1943 г. оставалось не более 260, да и те 
использовались под зерно- и овощехранилища, клубы, склады, 
производственные мастерские. Остальные храмы были разруше-
ны полностью или частично, и лишь в двух регулярно соверша-
лись богослужения1.

Начиная с сентября 1943 года до конца войны в городах и 
сёлах епархии открывается 5 церквей: Казанская в Сызрани, 
Богоявленская в с. Подвалье, Михайло-Архангельская в с. Крас-
ные Ключи, Казанская в с. Нероновка и Троицкая в Ставропо-
ле-на-Волге. С. Гасилин отмечал, что верующие проявляли осо-
бую активность в восстановлении переданных в их пользование 
храмов. Всего же от верующих области с 1944 по май 1945 года 
было подано 121 заявление об открытии церквей. Лишь малая 
толика из них была удовлетворена2.

Несмотря на улучшение отношений с Русской Православ-
ной церковью и прекращение гонений со стороны государства в 
области отмечались рецидивы прошлого: в 1943 г. был арестован 
и осуждён на 8 лет по пресловутой 58 статье (п.10, ч. 2) священник 
Иоанн Евграфов. А священник Александр Красавцев, осуждённый 
в 1937 г. по той же статье на 10 лет, в 1943 г. был досрочно осво-
бождён, в 1945 г. он получил назначение в Сызрань. В военные 
годы в заключении скончались священник Александр Некрасов 
(1943), священномученик Вячеслав Инфантов (1944), протоиерей 
Николай Травин (1943), протоиерей Николай Сизов (1944), про-
тоиерей Сергий Румянцев (1944), протодиакон Василий Скрябин.

С декабря 1944 г. Куйбышевская епархия стала именоваться 
Куйбышевской и Сызранской, соответственно, изменилось и ти-
тулование правящего архиерея3.

Всего за годы Великой Отечественной войны Куйбышевская 
епархия собрала свыше 12 миллионов рублей на нужды фронта. 

1 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 12. Л. 108-112.
2 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 1. Д. 1; Оп. 1. Д. 3.
3 Подмарицын Алексий, диакон. Биографии духовенства… С. 9-132.
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Однако ещё более важной, чем материальная была моральная, 
молитвенная помощь Церкви нашему народу. Утешение людей 
и помощь им в преодолении страданий от потерь войны, консо-
лидация верующих, направленная на достижение единства тыла 
– все это способствовало нашей победе. 

За самоотверженную деятельность во время войны архи-
епископ Алексий был награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне». Такой же награды удостоились свя-
щенники Борис Михайлович Афанасьев, Сергей Васильевич Валов-
ский, Георгий Иванович Никитин и Дмитрий Алексеевич Утехин.

Принимая высокую награду Родины владыка Алексий скром-
но говорил: «За что награждаете нас? Мы не были на фронте, не 
стреляли из пушек и пулемётов, мы не бросали бомб в неприя-
теля, но мы в тылу, с амвона, словом проповеди зажигали искры 
любви к народу, Великой Родине, и нашему Правительству»1. 

Протоиерей Георгий Иванович Никитин с 1942 г. вплоть до 
своего ранения в феврале 1943 г. был на фронтах Великой Отече-
ственной войны. До этого он 5 лет отбывал заключение по ст. 58 п. 
10. В марте 1945 г. его назначили настоятелем Богоявленской церкви 
села Подвалье. В том же году он организовал группу верующих лю-
дей на уборку урожая. Отец Георгий, несмотря на полученную во 
время войны инвалидность, сам шёл впереди колхозников с косой 
четыре дня подряд. Во время подготовки к посевной он неоднократ-
но выручал свой колхоз, давая взаймы церковные деньги на покупку 
горючего для тракторов и семян хлеба для посева.

Настоятель Покровского кафедрального собора прото ие рей 
Дмитрий Утехин внёс лично от себя 235000 рублей на патриоти-
ческие цели, а возглавляемый им собор – более 10 миллионов 
рублей2.

Если в первые послевоенные годы уполномоченному по де-
лам религий приходилось рассматривать десятки заявлений об 
открытии церквей, то после 1949 г. количество прошений веру-
ющих с десятков снизилось до единичных. Второй по по рядку 

1 Журнал Московской Патриархии. 1952. №5. С. 11. 
2 Архив автора. 
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уполномоченный, Сергей Павлович Алексеев, служил в должно-
сти около 14 лет, с июля 1947 по май 1961 г. Нового уполномо-
ченного отличала четкость и дисциплинированность. Алексееву, 
в силу командировочной деятельности, стало воз можным не-
посредственно на местах рассматривать те или иные заявления 
верующих; в планах квартальной работы у него систематически 
предусматривалось посещение действующих религиозных об-
щин1.

Если до 1943 г. в Куйбышевской области действовали толь-
ко 2 церкви – Покровская в Куйбышеве и Вознесенская в Ки-
нель-Черкассах, то уже в 1947 году их стало 192, разделённых на 
2 благочиния (Приволжское – 10 храмов и Степное – 9 церквей). 
Оба благочиния возглавлялись настоятелями двух храмов епар-
хиального города, и охватывали всю территорию Куйбышевской 
епархии. Благочинным первого округа был назначен настоятель 
Покровского кафедрального собора протоиерей Александр На-
деждин, благочинным второго округа - настоятель Петро-Пав-
ловской церкви г. Куйбышева протоиерей Иоанн Фомичев3.

Перечислим действующие на 1947 г. церкви4.

№ Название церкви Район, в котором 
находилась

Общая площ., 
кв. м.

1 Покровская г. Куйбышев 503

2 Петропавловская г. Куйбышев 600

3 Вознесенская Кинель-Черкасский 95

4 Свято-Троицкая Больше-Глушицкий 378

5 Богородично-Казанская Сызрань 1090

6 Богоявленская Ново-Девиченский 185

1 Подмарицын А.Г. Уполномоченные совета по делам Русской Православной Церкви при 
СНК/СМ СССР по Куйбышевской области в 1943–1965 годах // Социум и власть. 2013. 
№ 3. С. 111-115.
2 ЦГАСО. Ф. Р-4187. Оп. 2. Д. 10. Л. 25; Д. 12. Л. 8.
3 Подмарицын А.Г. Благочиния в системе епархиальных структур на Средней Волге 
в послевоенный период (40-е - 80-е гг. ХХ века) // Религия и общество - 11 сборник 
научных статей XI Международной научно-практической конференции. Могилевский 
государственный университет имени А.А.Кулешова. 2017. С. 131-133.
4 Архив автора. Док-ция консультанта администрации Самарской области по религиозным 
вопросам Фёдорова М. Г.
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7 Богородично-Казанская Сергиевский 176

8 Богородично-Казанская Борский 336

9 Свято-Троицкая г. Ставрополь 900

10 Михайло-Архангельская Подбельский 326

11 Михайло-Архангельская Кинельский 400

12 Михайло-Архангельская Елховский 139

13 Михайло-Архангельская Алексеевский 352

14 Михайло-Архангельская Пестравский 500

15 Михайло-Архангельская Клявлинский 187

16 Св. князя Владимира Хворостянский 360

17 Троицкая Ново-Буянский 242

18 Покровская Колдыбанский 195

19 Мало-Ишуткинская Исаклинский 135,5

Однако в 20 районах действующих церквей не было. Нехват-
ка храмов приводила к тому, что во многих районах области: Ел-
ховском, Сосново-Солонецком, Пестравском и других литургии 
совершались в неприспособленных помещениях не имеющими 
никакого сана лицами и даже женщинами, что по каноническим 
правилам недопустимо1.

Всего же на учёте уполномоченного имелось 230 уцелевших 
зданий недействующих церквей, из них 70 было переоборудова-
но под культурные учреждения и промышленные предприятия2.

В октябре 1946 г. открылась Петропавловская церковь. Не-
смотря на то, что в целости от неё остались одни стены, община 
верующих в течение полутора месяцев привела храм в порядок. 
За это время церковным советом было собрано 600000 рублей, 
верующими приносились золотые вещи и церковная утварь3.

Следует отметить, что за 40 последующих лет епархиаль-
ным архиереям больше не удалось открыть ни одной церкви. Во 
всех храмах епархии в 1947 г. служило 32 священника, 5 диаконов 
и 1 псаломщик. Подавляющее большинство из них пребывали в 
преклонном возрасте, многие были посвящены в сан ещё до рево-
люции4. Только 1 священнослужитель имел высшее богословское 
1 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 10. Л. 22-23.
2 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 20. Л. 97.
3 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 10. Л. 69 об.
4 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 12. Л. 4, 14.
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образование, 1 – высшее светское, 16 человек окончили духовные 
семинарии, 14 имели среднее светское образование. 5 священнос-
лужителей не имели богословского образования, а 7 получили 
только начальное светское образование1. 

Доход священника колебался от 3500 до 5000 рублей в месяц, 
архиепископ получал 20000 рублей в месяц. Регент кафедрально-
го собора получал 3500 рублей, псаломщик – 3000 рублей, цер-
ковный староста и казначей – 20002. Налоги с заработной платы 
священно- и церковнослужителей достигали 35%. Следствием 
этого было повсеместное распространение т. н. «чёрных касс». 
Они образовывались от продажи неучтённых свечей и просфор, 
а также за оплату верующими молебнов и треб. Средства из этих 
касс не облагались налогами и использовались как дотация к зар-
плате3.

Среднемесячная зарплата рабочего составляла в то время 
700 рублей4, а председателя Совета по делам РПЦ (по рангу при-
равнивался к министру) – 3900 рублей5. 

К концу войны заметно оживилась религиозная жизнь г. 
Куйбышева. Динамика увеличения церковной обрядности двух 
куйбышевских церквей: Покровской и Петропавловской (с 1946 
г.), видна на следующей таблице6.

Резко увеличилось посещение церквей в дни религиозных 
праздников гражданами в возрасте от 20 до 40 лет, активно посе-
щали храмы интеллигенция и школьники. Ввиду пере пол нения 
народом Покровского собора священнослужители совершали 
там в воскресные дни по две литургии, а в двунадеся тые и пре-
стольные праздники – по три. В те же дни проводились утренние 
и вечерние богослужения. Такое же посещение церквей наблю-
далось и в других храмах епархии7. На Пасху 1946 г. в Покровский 
собор пришло свыше 20000 человек, поэтому утренняя служба 
1 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 10. Л. 16.
2 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 10. Л. 51-52; Д. 12. Л. 54.
3 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 10. Л. 69-69 об.
4 Зима В. Ф. Голод в России//Отечественная история. 1993. №1. С. 49.
5 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 5. Л. 1-6.
6 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 44. Л. 24; Д. 16. Л. 30.
7 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 12. Л. 119-120.



Н
А

У
К

О
В

І 
ЗА

П
И

С
К

И
 Б

ІН
Д

Ц
 №

6,
 2

01
9

736

совершалась на площади при входе в храм1.
По отчётам уполномоченного, религиозность населения 

Куйбышевской области в конце 40-х гг. проявлялась в том, что:
1. в большие религиозные праздники комсомольцы и члены 

семей коммунистов посещали церкви;
2. в домах у некоторых коммунистов имелись иконы;
3. у многих школьников, в том числе и у детей коммунистов, 

имелись нательные крестики;
4. некоторых коммунистов хоронили с отпеванием;
5. повсеместно проходили молитвенные собрания верую-

щих по домам;
6. некоторые коммунисты отмечали религиозные праздни-

ки;
7. Великим постом сельская молодёжь не посещала ни клу-

бы, ни кино;
8. бывшие председатели сельсоветов ходатайствовали об от-

крытии церквей2.
Вместе с тем в начале 50-х гг. наблюдалось незначительное 

снижение религиозности населения. Годы гонений на кон фес-
сио нальные общества не могли не сказаться на количестве веру-
ющих3. Так, на Пасху 1951 г. в Покровскую и Петропавловскую 
церкви г. Куйбышева пришло 15000 человек4. Это объяснялось 
как возобновлением антирелигиозной пропаганды, так и посте-
пенным преодолением страданий от потерь войны, налаживани-
ем мирной жизни5.

В военные и первые послевоенные годы в куйбышевских хра-
мах были самые лучшие хоры в России. В войну в Куйбышев эваку-
ировались многие столичные театры, в том числе Большой театр. 
В храмах Куйбышева пели Козловский, Михайлов, другие заме-
1 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 10. Л. 22-23; Д. 24. Л. 11.
2 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 20. Л. 38-39.
3 Чирков М.С. «Религия вносит в народ облагораживающее чувство»: возрождение 
православия в Поволжье (1945-1949 гг.) // Культурно-исторические исследования 
в Поволжье: проблемы и перспективы. Материалы III Всероссийского научно-
методологического семинара. Самара: СГИК, 2015. С. 287.
4 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 24. Л. 11.
5 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 20. Л. 79.
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чательные певцы. Когда война окончилась и театры вернулись в 
Москву, оставалась их школа церковного пения. Сам архиепископ 
Алексий был очень музыкален, прекрасно пел, читал Евангелие. 

Несмотря на трудные времена церковный хор Покровского 
кафедрального собора насчитывал 46 человек1. Он был состав-
лен из артистов оперного театра, а его регентом был член Союза 
композиторов СССР Леонид Филиппович Другов2. Наряду с по-
стоянным хором в соборе действовал ещё и любительский хор, 
деятельность которого всячески поощрялась.

В Покровском и Петропавловском храмах хоровому пению 
был придан традиционный церковный характер. Архиепископ 
Алексий говорил: «В церкви должно быть такое пение, которое 
бы заставляло верующих плакать». В Покровском соборе наибо-
лее важные молитвы пелись всеми присутствующими3.

В послевоенные годы верующие старались благоустроить 
свои храмы: отремонтировать, расписать, заменить иконостасы. 
Собственных средств не всегда хватало на эти цели, приходилось 
брать взаймы у священнослужителей. Так, в 1949 г. Покровский 
кафедральный собор обратился с просьбой к настоятелю Казан-
ского собора г. Сызрани протоиерею Борису Михайловичу Ана-
стасиеву дать взаймы 300000 рублей. Учитывая значение кафе-
дрального собора для церковной жизни всей епархии отец Борис 
не смог отказать, за что был на 7 месяцев заключён под стражу. 
В феврале 1950 г. Верховным судом он был оправдан со снятием 
судимости и правом занять своё место по службе4.

Летом 1947 г. в Ставрополе-на-Волге с разрешения исполкома 
райсовета прошли массовые крестные ходы верующих с молеб-
ствиями о прекращении засухи. В Сызрани крестный ход за реку 
Сызранку в память о явлении Фёдоровской иконы Божией Мате-
ри возглавил протоиерей В. М. Афанасьев, настоятель Богородич-
но-Казанского собора. В этом мероприятии, организованном без 

1 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 14. Л. 15.
2 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 4. Л. 27.
3 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 20. Л. 86.
4 Подмарицын Алексий, диакон. Биографии духовенства… С. 17.
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разрешения местных властей, участвовало свыше 5000 человек1.
Церковные власти высоко ценили архиепископа Алексия, 

выдвигали его на высшие церковные посты, в том числе экзархом 
Украины и постоянным членом Священного Синода. Однако всегда 
на эти предложения получали отказ. Власти считали архиепископа 
Алексия нелояльным к Советской власти. В Госархиве РФ сохранил-
ся список архиереев Русской Православной церкви, не приславших 
поздравительных телеграмм в связи с 30-летием октябрьской рево-
люции2. Одним из первых в этом «черном списке» стоит имя влады-
ки Алексия. Архиепископ уклонялся от служб и в дни революцион-
ных праздников под предлогом болезни3.

Архиепископ Алексий планировал организовать миссио-
нерс кую деятельность в своей епархии, рекомендовав священ-
ника П. А. Левитского на должность епархиального миссионера. 
Однако сразу же инициатива архипастыря была встречена мест-
ными властями в штыки4. Владыка неоднократно ставил вопрос и 
об увеличении численности церковных причтов5.

Эти попытки вызывали опасения и тревогу уполномочен-
ного С. Гасилина. Он неоднократно писал вышестоящему на-
чальству о том, что архиерей вовлекал в Церковь народ. Само-
стоятельность же и твердость архиепископа в этих вопросах он 
объяснял психическим заболеванием и просил своё руководство 
избавить Куйбышевскую епархию от «излишне» деятельного ар-
хиерея6. Однако времена открытых гонений на Церковь прошли, 
и тот патриотический подъем, который переживала Куйбышев-
ская епархия в годы Великой Отечественной войны, заставлял 
центральные власти закрывать глаза на пастырскую деятельность 
«беспокойного архиерея».

Более конструктивные отношения сложились у владыки Алек-
сия со ставшим в 1947 г. уполномоченным Совета по делам Русской 

1 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 12. Л. 30, 54, 72.
2 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 4. Л. 70.
3 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 10. Л. 4.
4 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 14. Л. 81.
5 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 20. Л. 87.
6 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 9. Л. 177.
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Православной церкви С. П. Алексеевым. Обычно встречи архиепи-
скопа с уполномоченным проходили в здании облисполкома раз в 
месяц по инициативе архиерея. Только 1 раз, в 1947 г., сразу после 
вступления в должность, С. П. Алексеев побывал в гостях у владыки 
Алексия по его приглашению. Перед этим уполномоченный полу-
чил разрешение от Совета по делам Русской Православной церкви, 
поставил в известность первого секретаря обкома партии, предсе-
дателя облисполкома и секретаря парторганизации облисполкома. 
Другой раз С. П. Алексеев приехал в канцелярию епархиального 
управления по деловым вопросам в 1950 г. Тогда архиепископ Алек-
сий по состоянию здоровья не мог подняться к уполномоченному 
на пятый этаж1. Проживал архиепископ Алексий в частном доме 
по адресу: ул. Дурова, 10.

В Куйбышевской епархии в к. 40-х – начале 50-х гг. очень 
активную деятельность проводил настоятель цер кви в с. Влади-
мировка М. А. Рыбаков. Он занимался благо творительностью, по 
просьбам односельчан давал деньги на покупку семенного карто-
феля, семена и т. п. М. А. Рыбаков часто посещал тракторную и 
полеводческую бригады, со знанием дела указывая на недостатки 
в их работе. Это положительно влияло на колхозников, они стали 
регулярно исповедоваться и причащаться. Однако о столь актив-
ной деятельности вскоре узнал уполномоченный, и архиепископ 
Алексий был вынужден перевести М. А. Рыбакова в другой при-
ход2.

В послевоенные годы в Куйбышевской области имелись 
многочисленные явления затворничества, юродства. Эти люди 
не вписывались в рамки «социалистического общежития». И к 
ним, естественно, применялись «строгие меры». Нормальная 
церковная жизнь в те годы была ещё не доступна для большин-
ства народа. Священников и церквей не хватало. И как следствие 
этого возрождались немыслимые языческие суеверия. Появля-
ются «святые письма». Одичавшие за годы безбожия люди стали 
ходить к всевозможным знахаркам, совершающим магические 

1 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 20. Л. 94.
2 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 20. Л. 98.
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обряды. Это тоже вызывало обеспокоенность уполномоченных. 
По-своему трезво рассудив, они осознали, что лучше иметь дело 
с зарегистрированными священниками, чем с малограмотной ке-
лейницей или юродивым, а то и колдуном. Были и случаи откро-
венного кликушества. Архиепископ Алексий всегда с осторожно-
стью советовал относиться к такого рода фактам.

Пышные, торжественные службы архиепископ Алексий 
часто пропускал, предпочитая им скромные будничные бого-
служения, проповедей он произносил мало1. 

Последние два года архиепископ Алексий болел и врачеб-
ный режим иногда подолгу приковывал его к постели. Скончался 
он в апреле 1952 года. По распоряжению патриарха Алексия I на 
погребение усопшего архипастыря прибыл епископ Уфимский 
и Башкирский Арсений (Крылов)2. Похоронен он в Покровском 
кафедральном соборе. 

Последние годы епископства Алексия (Палицына) были от-
мечены некоторым спадом церковной жизни и понижением ре-
лигиозности населения. Снизилось число посещающих храмы. 
Так, в двух церквах Куйбышева (Покровской и Петропавловской) 
на Пасху 1952 года было не более 15 тысяч человек. Из них в самих 
церквах старухи составляли 57%, старики 20%, женщины и муж-
чины 20-40 лет – 20%, подростки – 3%. В ограде церквей старики 
составляли 30%, женщины и мужчины 20-40 лет – 40%, юноши и 
девушки – 20%, дети 10-15 лет – 10%. В тот день у церквей были 
замечены офицеры и финансовые работники. В Богородично-Ка-
занскую церковь г. Сызрани на Пасху пришло 6 тысяч человек. 
В сельской местности из-за распутицы службы были ещё менее 
многолюдны. Во всех 15 сельских церквах было 12 тысяч человек. 
В большие праздники 1952 года Покровский кафедральный со-
бор  посещало от 800 до 2000 человек, в воскресные дни – 500-700, 
а в будни – 50-150 человек.

В Куйбышевской епархии в 1952 году служило 7 диаконов и 
31 священник. Подавляющее большинство из них было старше 

1 ЦГАСО. Ф. 4187. Оп. 2. Д. 12. Л. 55.
2 Журнал Московской Патриархии. 1952. №5. С.11.
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55 лет. Несмотря на то, что в 20 районах области действующих 
церквей не было, все ходатайства об их открытии отклонялись 
уполномоченным Совета по делам Русской Православной церк-
ви в Куйбышевской области С. П. Алексеевым1. Вместе тем, на-
ступление на церковь имело волнообразный характер. Напри-
мер, в 1952 году практически прекратилась антирелигиозная 
пропаганда2.

Более низкая посещаемость храмов по сравнению с преды-
дущим периодом (1944-1948 гг.) объяснялась С. П. Алексеевым 
следующими причинами:

• Внутрицерковной борьбой различных группировок за 
овладение доходными местами в церквах. Подчас в этой 
борьбе использовались все средства: жалобы, анонимные 
письма о безобразиях в церквах, попытки добиться смены 
духовенства, выдвижения «своих» священников из заштат-
ного духовенства.

• Продолжительной болезнью архиепископа Алексия (Палицы-
на) в 1950-1952 гг. и в связи с этим его невозможностью принимать 
безотлагательные решения по многим епархиальным делам.

• Почти полным отсутствием проповедей во время богослу-
жений.

• Ухудшением качества церковного пения.
• Усилением антирелигиозной пропаганды.
• Неприятием сложившихся отношений меж ду Цер ковью и госу-

дарством (слухи о том, что Церковь «продалась» государству).
• Непопулярными распоряжениями архиепископа Алексия 

1 ЦГАСО. Ф. 4187. Опись 2. Дело 28. Л. 5-50.  
2 Чирков М.С. «Церковь Христова... испытывает нападки и порицания»: трансформация 
государственно-конфессиональных отношений в СССР (1949-1958 гг.) // Модернизация 
культуры: от культурной политики к власти культуры Материалы IV Международной 
научно-практической конференции: в 2 ч. Ч.1. Самара: СГИК, 2016. С. 443.

Годы Крещения Венчания Отпевания Доходы

1945 12932 1464 6101214

1946 14000 2300 5597976

1947 13487 2196 1676 4936490

1948 13724 1959 1368 3168601
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(Палицына), принятыми под давлением государственной 
власти (о запрещении церковной благотворительности и др.).

Все это вместе взятое привело к снижению уровня посеща-
емости церквей на 20-30% по сравнению с уровнем 1948 года, а 
значит и к снижению церковных доходов.

Выводы. 
В годы Великой Отечественной войны в Куйбышевской 

епархии, как и во всей стране, началась активная патриотическая 
деятельность духовенства и верующих. Государство изменило от-
ношение к Русской Православной церкви как в центре, так и на 
местах. Великая Отечественная война показала советской власти, 
что и духовенство, и верующие являются искренними патриота-
ми своей родины, а потому бороться с ними нет никакого смыс-
ла, напротив, намного выгоднее их религиозное чувство поста-
вить под жёсткий государственный контроль. Власть оставила 
Церкви свободу только в богослужебной деятельности. Вместе с 
тем власть сохранила за собой право контроля за внутрицерков-
ной жизнью, но иначе в те времена и быть не могло: контролиро-
вались все общественные институты в равной мере. Следствием 
Великой Отечественной войны было возрождение Церкви, укре-
пление её позиций в государстве. Именно возврат к духовным 
ценностям прошлого стал одним из слагаемых великой Победы1. 
Верующие, духовенство перестали с той поры быть изгоями об-
щества, став его полноценными гражданами.

В послевоенные годы продолжался процесс укрепления по-
зиций Русской Православной церкви в Куйбышевской области. 
За 1945-1947 гг. было открыто 12 церквей, заметно увеличилось их 
посещение. Религиозность на бытовом уровне отмечалась даже в 
семьях коммунистов и комсомольцев. Вновь открытые храмы ре-
монтировались и благоустраивались. И всё-таки, несмотря на то, 
что к православным относило себя большинство верующего на-

1 Чирков М.С. Духовно-нравственные ценности в контексте изучения истории в вузах 
культуры // Образ Родины: содержание, формирование, актуализация. Материалы III 
Международной научной конференции. Москва: МХПИ, 2019. С.481.
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селения Куйбышевской области, чувствовался дисбаланс между 
открытыми храмами и количеством прихожан. Начиная с 1947 
г. власти не позволили открыть ни одного православного храма. 

Благодаря деятельности правящего архиерея архиепископа 
Алексия (Палицына) в Куйбышевской епархии удалось сохра-
нить костяк духовенства, рукополагать новых священнослужите-
лей, посылать молодёжь на учёбу в духовные семинарии и ака-
демии, открывать новые храмы. Это дало возможность Церкви 
пережить хрущёвские гонения и найти импульс для своего воз-
рождения в конце 80-х гг. ХХ в. Об этом церковном возрождении 
мечтало в те далёкие годы и духовенство и верующие. Сын слу-
жившего в 1952-1955 гг. в Троицком соборе Ставрополя священ-
ника Михаила Решетникова Сергей Михайлович Решетников 
вспоминал позже: «Не забуду, как наш регент… с вдохновением 
говорил, что уже недалеко то время, когда церковная музыка не 
будет подвергаться гонениям, а произведения Бортнянского, Рах-
манинова, Глинки, Чайковского зазвучат на концертах духовных 
песнопений даже в больших театрах»1.

РЕЗЮМЕ
Исследуется изменение положения Куйбышевской епархии 

Русской Православной церкви во время и после Великой Отече-
ственной войны, выразившееся в открытии новых храмов, назна-
чении в них священников, увеличении церковных обрядов, через 
призму деятельности правящего архиерея, архиепископа Алек-
сия Палицына

Ключевые слова: Куйбышевская епархия, Русская право-
славная церковь, религия, храмы, соборы, церкви, монастыри, 
духовенство, архиереи.

SUMMARY
KUIBYSHEV ORTHODOX DIOCESE IN 1942-1952 

THROUGH THE PRISM OF THE ACTIVITIES 
OF ARCHBISHOP ALEXY PALITSYN

1 Бедула Олег. Служил Богу верой и правдой//Благовест. 12.03.2009.
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We study the change in the position of the Kuibyshev diocese 
of the Russian Orthodox Church during and after the Great Patriotic 
War, expressed in the opening of new churches, the appointment of 
priests in them, the increase in church rites, through the prism of the 
activities of the ruling bishop, Archbishop Alexei Palitsyn.

Keywords: Kuibyshev diocese, Russian Orthodox Church, 
religion, churches, cathedrals, churches, monasteries, clergy, bishops.



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

В журналі публікуються наукові статті, що відображають 
широкий спектр проблем сучасної гуманітарної науки. До 
публікації приймаються раніше не опубліковані рукописи. Обсяг 
статей – від 0.5 авторського аркуша (12 сторінок) до 1-1.5 авторського 
аркуша (24-36 сторінок). В окремих випадках редакція може 
прийняти більші за обсягом тексти. Редакція залишає за собою 
право вносити в статті редакційні зміни, що не змінюють їх змісту.

Представлена   автором стаття проходить обов’язкове рецен-
зування на розсуд редакції. Приблизний термін рецензування 
– до 2 місяців. На підставі отриманої рецензії редакція 
приймає статтю до опублікування в журналі, або відправляє 
статтю автору на доопрацювання з перспективою подальшої 
публікації, чи відмовляє в публікації. У разі відмови в публікації 
статті редакція журналу не вступає з авторами в дискусії. 
Автор гарантує, що всі використані дані в його статті реальні і 
автентичні, його стаття не є плагіатом. Автор зобов’язується в 
разі необхідності надавати спростування і виправляти помилки.

До друку приймаються лише статті, які мають наступні 
елементи:

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями;

• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор;

• виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується означена стаття;

• формулювання цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням 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.
До статті обов’язково додаються:

• УДК;
• переклад назви статті англійською мовою;
• анотація (Резюме) українською та англійською мовами 

(обсяг анотації 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 (навчан-
ня), посада, мобільний телефон, e-mail.

Послідовність розміщення елементів статті: УДК; прізви-
ще 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 ан-
глійською мовою.

Редакція надає перевагу оформленню посилань, що мають 
наскрізну нумерацію по всій статті і розташовуються внизу кож-
ної сторінки. Однак, автори можуть використовувати й інші си-
стеми оформлення статей. 

Список джерел та літератури оформлюється відповід-
но до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліо-
графічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». 
Можна ознайомитися за посиланням: http://knmu.kharkov.ua/
attachments/3659_8302-2015.PDF

Статті приймаються різними мовами за узгодженням з ре-
дакцією.

«Наукові записки БІНДЦ» виходять не менше 1 разу на рік. 
Рукописи просимо надсилати до 1 травня кожного року.

Тексти просимо надсилати на e-mail: jurijdanilec@gmail.com
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Статті друкуються в авторській редакції
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Папір офсетний. Друк офсетний.
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Гарнітура Palatino Linotype.
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Серія ЗТ № 14 від 09.07.2001 року.
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