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Сьогодення у Церкві є різним, часом кардинально різним, а інколи діаметрально протилежним Її вченню, постулатам та переконанням. Проте, навпаки Церква в сьогоденні завжди є однаковою. Її місія – це перетворення
людини від зла до добра.
Прояв служіння Церкви світу є різним. Одним із них
є наукове служіння. Служіння, яке не просто теоретично
цікавиться минулим Церкви, а взагалі поширює і скрупульозно вивчає, аналізує і дає рецепцію історії, культурі,
автентиці, духовній спадщині і т.д.
У Святому Письмі є чудові слова апостола Павла про
те, як людина повинна відноситися до того, що ї оточує у
світі: «Все мені дозволено, та не все корисно. Все мені дозволено, але ніщо не повинно володіти мною» (1 Кор. 6:12).
Керуючись принципом такої «потрібності», сучасна Церква не стоїть осторонь сучасних, як інформаційних технологій, які використовуються Нею заради поширення місії
добра і справедливості у світі, так і розвитку науки.
У контексті наукового розвитку Мукачівська єпархія є
однією з перших, а можливо і єдиною в Українській Православній Церкві, де вперше почала активно розвиватися
саме церковна, історично-дослідницька наука.
У 2008 році при єпархії була створена унікальна платформа під назвою «Богословсько-історичний науково-дослідний центрі імені архімандрита Василія (Проніна)»
(скорочено – БІНДЦ.). Центр є тим простором, де актуалізовується принцип науки в Церкві і навпаки. Де є можливим об’єктивно, незаангажовано, неупереджено досліджувати та інтерпретувати церковну історію Мукачівської
єпархії зокрема та загальну історію Церкви загалом.
Ми з радістю декларуємо, що станом на 2020 рік
БІНДЦ має європейське визнання. Ми плідно співпрацюємо з потужними церковними центрами, інститутами та
дослідницькими закладами Сербії, Польщі, Чехії, Словаччини, США, Угорщини, тощо.
Видання, яке Ви тримаєте у руках, має свідоцтво про
державну реєстрацію друкованого засобу масової інфор-
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мації та є проіндексовано в наукометричній базі Index
Copernicus International. Всі випуски нашого проекту в
електронному варіанті є у вільному доступі на офіційній
сторінці Мукачівської єпархії (https://m-church.org.ua) в
рубриці БІНДЦ. Ці факти додають нам сил і впевненості
у завтрашньому дні і говорять про те, що знаходимося на
правильному шляху.
«НАУКОВІ ЗАПИСКИ БІНДЦ» – це проект, який покликаний збирати, відтворювати та аналізувати документальну та дослідницьку спадщину з історії Мукачівської
єпархії, Закарпаття та суміжних регіонів. Тому статті, що
презентовані у збірнику, безумовно будуть сприяти поповненню і оновленню наукової бази про свою церковну минувшину, яка внесла свій відбиток в загальну історію.
Завдяки заснуванню цього наукового проекту ми не
лише отримали першу в історії православних єпархій
України локаційну інституцію, де вивчається теологія, історія, культура і церковна спадщина окремої єпархії, але
й почали реалізовувати довгоочікувані бажання кліру, мирян та духовенства єпархії мати на Закарпатті окремий історично-богословський центр.
Сьогодні науковий проект під назвою БІНДЦ – це команда потужних науковців, які динамічно працюють в напрямі церковної історії, теології, архівознавства та інших
дисциплін. Наукові співробітники центру беруть жваву
участь у різноманітних науково-суспільних конференціях
та заходах, де на відповідному науковому рівні представляють Мукачівську Православну єпархію.
Сподіваємося, що ознайомлення з матеріалами чергового, сьомого випуску нашого збірника, буде Вам цікавими і потрібним. Якщо Ви дізнаєтеся щось нове з історії
Церкви прочитавши наші публікації, ми будемо вважати
нашу місію виконаною.
Бажаємо Вам приємного і корисного читання та щиро
запрошуємо до співпраці. Нехай Боже благословення перебуває на всіх Вас!
Митрополит Мукачівський і Ужгородський
ФЕОДОР
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TEOLOGICKÉ A EMPIRICKÉ VÝCHODISKÁ
PRAVOSLÁVNEHO DUCHOVNÉHO ŽIVOTA

12

Miroslav Župina,
protojerej, doc. ThDr., PhD., vedúci Katedry praktickej
a systematickej teológie na Pravoslávnej bohosloveckej
fakulte Prešovskej univerzity, Prešov, Slovensko
Е-mail: miroslav.zupina@unipo.sk
Úvod
V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime objasniť otázku
východísk pravoslávneho duchovného života tak, aby sme
poukázali na jeho správny teologický a empirický základ.
Našou snahou tak bude ozrejmiť, prečo pravoslávne chápanie
duchovného života je v istom zmysle špecifické – nielen prísne
biblické a svätootcovské, ale aj postavené na empirickom
a mystickom základe. V neposlednom rade chceme poukázať
na skutočnosť, prečo pravoslávny duchovný život predstavuje
nielen správnu cestu k spáse, ale aj na základe všeobecnej
duchovnej tradície i osobnej skúsenosti mnohých svätých
prináša empirické okúsenie stavu zbožštenia človeka už počas
jeho pozemského života.
Charakteristika duchovného života
Duchovný život človeka podľa pravoslávnej teológie
je pôvodným a autentickým mystickým životom človeka
v spoločenstve s Bohom. Jeho ťažisko spočíva v novom
transcendentálnom
a
metafyzickom,
ontologickom
i eschatologickom základe a súčasne novej perspektíve
a orientácii života človeka. Takto chápaný duchovný
život je prirodzene teocentrický a christocentrický s konzekvenciami v kozmologickej, antropologickej, ekleziologickej
a soteriologickej rovine. Veľmi výstižne o pravoslávnom
duchovnom živote hovorí významný grécky teológ

Teologické východisko
Našu pozornosť teraz sústredíme na objasnenie veľmi
dôležitej skutočnosti, ktorá charakterizuje pravoslávne
chápanie duchovného života v kontexte vzťahu medzi Bohom
a človekom. Povedané inými slovami, sústredíme sa na otázku
ontologického odlíšenia medzi stvoreným a nestvoreným,
a z pohľadu pravoslávnej teológie načrtneme možnosť
a reálnosť ich vzájomného vzťahu, aby sme následne dokázali
chápať, prečo duchovný život človeka podľa pravoslávnej
tradície kulminuje v zbožštení človeka.
Boh ako nestvorená Bytosť a človek ako bytosť stvorená
– to sú dve základné podotázky skúmanej problematiky.
Základná
dogma
pravoslávnej
teológie
vychádza
z ontologického odlíšenia medzi stvoreným a nestvoreným,3
1) Καρδαμακης, Μ. Ορθόδοξη πνευματικότητα. Ν. Σμύρνη: Εκδόσεις Ακρίτας, 1993. S. 14.
2) O mieste askézy v duchovnom živote človeka pozri Župina, M. Askéza a duchovný život. //
Nipsis. Roč. III, č. 5. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Rektorát, 2008. S. 14-21.
3) κτιστό – άκτιστο
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M. Kardamakis: „Pravoslávna duchovnosť nie je vedeckým
odvetvím alebo disciplínou, ani lekciou školskej alebo scholastickej
teológie. Je náukou alebo umením duchovných zápasov. Je to osobitý
spôsob života a chápania vecí vo Svätom Duchu.“1
O pravoslávnom duchovnom živote platí, že odráža
skúsenosť človeka v dynamickosti života Cirkvi v jej teandrickej plnosti, na ktorej človek participuje účasťou na tajinách (sviatostiach) i vlastným asketickým úsilím,2 teda spoluprácou Božej blahodate a ľudskej slobody. Základné znaky
pravoslávneho duchovného života, ktoré vyjadrujú základné
rozmery života, svedčia o vnútornej skúsenosti a dynamike
metamorfóznej sily pravoslávia, pričom vychádzajú
z biblickej zvesti a tradície. Tie tvoria pevný teologický základ,
na ktorom je vybudovaný triadologický, christologický,
pneumatologický, ekleziologický, soteriologický a eschatologický charakter duchovného života. Ak si plne uvedomíme
skutočnosť neoddeliteľnosti Božej blahodate od ľudskej
slobody, teórie od praxe, ortodoxie od ortopraxie, nevyhnutne
prichádzame k záveru, že pravoslávny duchovný život má
aj sviatostný, liturgický, eucharistický a filantropický, teda
sociálny charakter.
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medzi Bohom a stvorením, teda aj človekom. Táto schéma
(stvorené – nestvorené) vychádza zo svätootcovskej tradície.1
„Vymedzuje dva integrálne a nedeliteľné prvky skutočnosti
bez toho, aby dochádzalo k ich polarizácii. Hoci zachováva
ich odlišnosť, napriek tomu súčasne upozorňuje na ich
vzájomný vzťah. Odlišnosť nespôsobuje rozštiepenie a rozdiel
nie je vystupňovaný do neprekonateľných rozmerov.“2 Boh je
jedinou nestvorenou Bytosťou, od ktorej závisí všetko ostatné,
ktoré je stvorené buď ako osobná bytosť, alebo ako neosobná
existencia. Celý stvorený svet má svoj pôvod a počiatok –
nestvoreného Boha, ktorý sa v stvorenom svete nenachádza
podľa podstaty (bytnosti),3 ale prostredníctvom svojej
energie.4 V duchu pravoslávnej teológie sa dá povedať, že
samotná existencia ontologického rozdielu medzi stvoreným
a nestvoreným ešte neznamená nereálnosť existencie vzťahu
a spoločenstva.
Boh, ktorý je podľa podstaty nepoznateľný, zjavuje sa vo
svete cez svoje energie, ktoré odhaľujú jeho nestvorenú a pre
človeka neprístupnú podstatu. Teda hoci podľa podstaty
medzi Bohom a človekom existuje nikdy nepreklenuteľná
ontologická priepasť, človek vďaka Božej blahodati ako
nestvorenej Božej energii môže Boha spoznávať. Túto
skutočnosť potvrdzuje aj Irinej Lyonský, podľa ktorého človek
cez zjavujúce Božie energie vo svete môže spoznať jediného
pravého Boha, ale nie Jeho podstatu.5 To, že človek môže Boha
spoznávať, znamená, ako sme už uviedli vyššie, že medzi
stvoreným a nestvoreným, teda aj človekom a Bohom, môže
existovať vzájomné spoločenstvo.6 To znamená, že zatiaľ
čo Božia podstata je pre človeka neprístupná, nedeliteľná
a neparticipovateľná, teda nie je možné mať na nej účasť, Božie
1) Pozri napríklad Βασίλειος ο Μέγας. Κατά Ευνομίου 3. PG 29, 660Α. Ιωάννης Δαμασκηνός.
Έκδοσις ακριβής της ορθοδόξου πίστεως 1, 3. PG 94, 796ABC. Porovnaj s Ματσούκας, Ν.
Α. Δογματική καί Συμβολική Θεολογία Β΄. Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναρά, 1992. Ρωμανίδης, Ι.
Πατερική θεολογία. Θεσσαλονίκη: Παρακαταθήκη, 2004.
2) Župina, M. Vzťah teológie a technológie v oblasti etiky. // Pravoslávny teologický zborník.
Zv. XXI (6). Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 1998.
S. 127.
3) κατ´ ουσίαν
4) κατ´ ενέργιαν
5) Pozri Ειρηναίος. Adversus haereses III, 24, 2. PG 7, 967.
6) Dvořáček, M. Biblická interpretace učení o theosi (zbožštění). // Pravoslávny biblický
zborník. Zv. I-III/2010. Gorlice: Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS, 2010.
S. 68.

1) Pozri 2Pt 1, 4.
2) Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης (ψευδ.). Περί θείων ονομάτων. PG 3, 645.
3) Krivochéine, B. Asketické a theologické učení sv. Řehoře Palamy. // Orthodox revue. Č. 1.
Praha: Orthodoxia – vzdělávací centrum, 1997. S. 94.
4) Γρηγόριος ο Παλαμάς. Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων 3, 1, 25. Εκδ. Π. Χρήστου, Τόμος Α.
Θεσσαλονίκη, 1962. S. 637.
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energie sú prístupné a predovšetkým sú participovateľné, čo
znamená, že človek môže mať účasť na Božích energiách, teda
Božej blahodati. To je pozícia pravoslávnej teológie, ktorá
vychádza z biblického a svätootcovského učenia a tradície.
Odlíšenie Božej podstaty od energií nie je teologickým
pedantstvom alebo malichernosťou, či banálnosťou. Toto
odlíšenie predstavuje dogmu, ktorá predstavuje základný pilier
pre priblíženie tajomstva spásy a teda aj základ pre duchovný
život človeka. Centrom pravoslávnej soteriológie a „srdcom“
pravoslávnej duchovnosti je participácia človeka na Božom
živote prostredníctvom účasti na Božích energiách, alebo ako
hovorí apoštol Peter, spoločenstvo Božej prirodzenosti,1 čo
v podstate znamená spoluúčasť na tajomstve zbožštenia.2
V praktickom duchovnom živote môže človek dosiahnuť
spoločenstvo s Bohom predovšetkým cestou dodržiavania
Božích prikázaní. Keď ich človek zachováva, „približuje sa
k jednote s Bohom a k jeho poznaniu do tej miery, ktorá je
pre neho ako stvorenú bytosť dostupná.“3 Hlavný význam
dodržiavania Božích prikázaní spočíva vo vnútornom očistení
človeka od vášní. Táto cesta očisťovania, pokánia a pokory
človeka je v podstate napodobňovaním Boha a predstavuje
základ pravoslávneho chápania duchovného života, pričom
v tomto procese zdokonaľovania mu pomáha a spolupôsobí blahodať Svätého Ducha, pretože len tak môže prijať
zbožšťujúci dar a stať sa samotným „bohom podľa blahodate“.4
Svätý Duch sa pri spolupráci s človekom a jeho
obnovení nepodieľa samostatne a zvrchovane. Jeho účasť
na vykupiteľskom a obnovujúcom diele vychádza z ikonómie celej Svätej Trojice, ktorú raz a navždy pre celé ľudské pokolenie uskutočnil vtelený Boží Syn – Bohočlovek
Isus Christos. Tento Christov dar ako Boží dar je ponúkaný
osobne každému človeku. Zbožštenie ľudskej prirodzenosti znamená zbožštenie jednotlivých osôb s cieľom vytvorenia
„spoločenstva teozisu“. Boží Logos tak naveky zostáva
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hypostaticky spojený s ľudskou prirodzenosťou, ktorú prijal
a zbožštil. S každým človekom je Boží Syn spojený na základe
energie, teda blahodate.
Duchovný človek, ako hovorí Gregor Palama, „pozostáva
z troch častí: blahodate Svätého Ducha, rozumnej duše a pozemského tela.“1 Duchovný život sa teda bezprostredne dotýka aj ľudského tela a môžeme povedať, že aj ono je duchovné,
samozrejme, za podmienky jeho spoluúčasti na nestvorenej
blahodati Svätého Ducha. Na druhej strane platí, že aj ľudská
duša môže byť neduchovná alebo telesná, pokiaľ neparticipuje
na nestvorenej Božej blahodati. Tá je v procese zbožštenia
človeka rozhodujúca, pretože ako hovorí Gregor Palama,
zbožštenie človeka znamená prijatie, osvojenie si a pôsobenie
nestvorenej blahodate, teda energie Svätého Ducha.2 Ako
hovoril aj Serafim Sarovský, podstatou a cieľom duchovného
života je získanie Svätého Ducha. Od človeka sa však vyžaduje
jeho aktívna spolupráca – synergia.
Ale aj o živote človeka (alebo priamo o človeku) platí, že
je duchovný, ak jeho život je určovaný alebo usmerňovaný
blahodaťou Svätého Ducha. Pokiaľ sa človek ohraničuje a vymedzuje len na základe stvorenej prirodzenosti, nemôže žiť
duchovne. Povedané inými slovami, ak sa človek opiera len
o svoje vlastné sily, či poznanie, zostáva stále telesný, pretože
duchovný život nie je výsledkom, ktorý sa rodí z ľudských
úspechov. Duchovný život človeka nepredstavuje plod
jeho rozumových schopností, ani čisto morálnych kvalít, či
emocionálnych zážitkov. Skutočný duchovný život má jasný
a zreteľný dynamický charakter, ktorý spočíva v skutočnosti,
že jeho pôvod a prameň je v Bohu, ponúka sa na základe
Božej blahodate, ktorá bola odhalená a zjavená v Christu
a prejavuje sa ako plod Svätého Ducha. Z vyššie uvedeného
vyplýva, že duchovný život človeka nemôže byť chápaný
ináč, ako spoluúčasť stvoreného na živote nestvoreného, teda
stvoreného človeka na živote nestvorenej Svätej Trojice.

1) Γρηγόριος ο Παλαμάς. Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων 1, 3, 43. Εκδ. Π. Χρήστου, Τόμος Α.
Θεσσαλονίκη, 1962. S. 454.
2) Γρηγόριος ο Παλαμάς. Περί θεοποιού μεθέξεως 3. Εκδ. Π. Χρήστου, Τόμος B. Θεσσαλονίκη, 1966. S. 138-139.

1) Γρηγόριος ο Θεολόγος. Λόγος 27. PG 36, 13C.
2) Γρηγόριος ο Θεολόγος. Λόγος 27. PG 36, 13D.
3) Γρηγόριος ο Θεολόγος. Λόγος 27. PG 36, 16A.
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Empirické východisko
Pravoslávna teológia, a teda aj pravoslávny duchovný
život, majú byť v prvom rade chápané ako skúsenosť Cirkvi vo Svätom Duchu, ktorá je vyjadrením apoštolskej
a svätootcovskej tradície ako jej pravda a život. Takáto
empirická a charizmatická teológia ako autentická teológia
predstavuje vyjadrenie a interpretáciu zjavenia (teofánie)
Božej slávy jej priamymi a očitými svedkami. Predstavuje
vyjadrenie osobnej a existenčnej skúsenosti nestvoreného
(Boha) stvoreným (človekom). Tak charizmatická a empirická
teológia je nevyhnutne podmienená teoptiou, teda „Božím
videním“. Takáto pravá teológia je neustále prítomná a živá
v Christovej Cirkvi a jej vyjadrenie je možné slovom i životom
– v písanej alebo obraznej forme (ikone). Empirická teológia
predstavuje stvorené vyjadrenie, formuláciu a interpretáciu
zjavenia sa nestvoreného Boha v konkrétnej historickej realite.
Pretože skúsenosť nestvoreného Boha je možná len vo
Svätom Duchu, vyjadrenie takejto skúsenosti nemôže byť
mylné. Práve v tejto skutočnosti sa nachádza autentickosť,
originalita, jedinečnosť, výnimočnosť a nenahraditeľnosť
empirickej teológie, ktorá tým, že má zreteľný pneumatologický charakter, vylučuje akúkoľvek možnosť omylu. Takáto
teológia je vo svojej podstate neomylná.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že empirická teológia, ako
hovorí v poradí druhý teológ Cirkvi po svätom Jánovi Teológovi
– svätý Gregor Teológ, nie je pre každého a tým viac nie pre
tých, ktorí sa nachádzajú v duchovnej nečistote a sú podrobení
vášňam. Je len pre niektorých, aj to len za podmienky splnenia
duchovných predpokladov.1 Charizmatická teológia je autentická len v tom prípade, ak sa myseľ človeka nachádza v duchovnom stave osvietenia.2 Len za splnenia tejto podmienky
dokáže človek hovoriť o Bohu pravdivo a v pravde Ho aj
spoznávať.3 V inom prípade nie je možné hovoriť o pravej
teológii. Nakoniec celá podstata teológie spočíva v istote,
že Boh „schádza“ k človeku a odkrýva sa mu úmerne jeho
možnostiam a vynaloženému úsiliu o pravdivé stretnutie,
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čoho výsledkom je skúsenosť z takéhoto stretnutia nestvoreného so stvoreným,1 ktoré je možné jedine vďaka Božej blahodati (energii).2
Cieľom pravoslávnej svätootcovskej charizmatickej a empirickej teológie i duchovného života nie je priviesť človeka
k teoretickému poznaniu Boha, ale doviesť ho do spoločenstva
s Bohom. Povedané inými slovami, skutočná a pravdivá
teológia nie je slovom o Bohu – ako sa to často nesprávne
interpretuje. Teológia nie je náukou „o Bohu“, ale poznaním
„od Boha“, čím je jednoznačne poukázané na skutočnosť, že
pravá, autentická teológia nie je náukou alebo vedou o niekom alebo niečom, ako je to v prípade ostatných vedeckých
disciplín, ale živým dialógom medzi človekom a Bohom – neustálou modlitbou. Boh a jeho existencia nie sú obyčajným
objektom teológie, ale jej prameňom. Božie zjavenie ako neustále a permanentné odhaľovanie sa Boha predstavuje pre
človeka a jeho „teológiu“ ničím nenahraditeľný základ, na
ktorom je vybudovaná teológia ako synergická spolupráca Boha a človeka – Boha, ktorý je „cestou, pravdou i životom“,3 a človeka, ktorý tieto pravdy prijíma, dokáže ich interpretovať a predovšetkým dokáže podľa nich aj žiť. Teológia je
bez živého spoločenstva človeka s Bohom nereálna,4 v prípade
absencie takéhoto úzkeho spoločenstva ide o naivnú, iluzórnu
a márnu snahu človeka.
Vo svetle vyššie uvedeného teologického myslenia je
možné vidieť pravoslávnu teológiu vrátane duchovného
aspektu v živom vzťahu a spojení s ekleziologickým vedomím,
cirkevnou tradíciou a skúsenosťou. Len za tohto predpokladu
môže si teológia so svojím empirickým charakterom zachovať
originalitu živej tradície v každej dobe, bez toho, aby ustrnula
v konzervatívnom uzatvorení sa do vlastného geta,5 alebo sa
nechala uniesť konzumným a sekulárnym spôsobom života, či
1) Γρηγόριος ο Θεολόγος. Λόγος 27. PG 36, 16B.
2) Kochan, P. Božie energie. // Pravoslávny teologický zborník. Zv. XXXIV (19). Prešov:
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009. S. 110-118.
3) Jn 14, 6.
4) Pružinský, Š. Patristické chápanie teológie a učiteľskej služby Cir kvi. // Acta Patristica. Č.
1/2010. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010. S.
39-44.
5) Ježek, V. Transcendentální christologie v kontextu byzantské teologie. Prešov: Prešovská
univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2006. S. 71.

Cieľ duchovného života – zbožštenie človeka
Pravoslávne učenie o zbožštení človeka nie je len
abstraktnou teóriou. Zbožštenie človeka ako celková premena
človeka sa bezprostredne týka aj premeny ľudského tela.
Svätootcovská empirická tradícia jasne svedčí o skutočnom
a praktickom, teda reálnom zbožštení človeka, čoho dôkazom
je skutočnosť a prítomnosť zbožšťujúcich nestvorených Božích
energií tak u svätých počas ich pozemského života, ako aj
u ostatkov svätých. Božia blahodať tak aj napriek skutočnosti
dočasného odlúčenia duše od tela neopúšťa telá svätých, ale
z týchto ostatkov si činí príbytok, teda chrám Svätého Ducha.
Sväté ostatky, ktoré zostávajú neporušené, nachádzajú sa
v stave medzi rozkladom a neporušenosťou, a očakávajú
dokonalú neporušenosť, nesmrteľnosť, vzkriesenie a úplnú
premenu po dočasnom oddelení duší od tiel a teda ich
opätovnom spojení pri druhom a slávnom Christovom
príchode. Ostatky svätých sú vo svojej podstate dôkazom Božej
existencie a súčasne svedčia o reálnosti zbožštenia človeka,
ktorý asketickým úsilím vďaka synergii Božej blahodate cez
očistenie, osvietenie došiel až do teoptie a zbožštenia. Ako
zbožštenie človeka je jediným správnym zmyslom a cieľom
existencie človeka, tak existencia svätých ostatkov je jedinou
správnou odpoveďou na všetky antropologické, duchovné,
etické, ale aj sociálne, ekologické či kozmologické problémy
1) Μαντζαρίδης, Γ. Η εμπειρική θεολογία στην οικολογία και την πολιτική. Θεσσαλονίκη: Π.
Πουρναρά, 1994. S. 17.
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neoliberálnym prúdom postmodernej doby.
Empirická teológia, ktorá bola vždy autentickou teológiou
Christovej Cirkvi,1 predstavuje stabilný základ a oporu aj pre
súčasnú zložitú a mnohorozmernú krízu. Mnohí vedci a odborníci sa zhodujú v názore, že jej spúšťajúcim mechanizmom
bol práve chorý duchovný a etický stav dnešného človeka
zahľadeného a upriameného na egoistické ciele svojho života. Je jedno, či človek vlastné problémy nazýva problémami
politickými, ekonomickými, spoločenskými, etickými alebo
sociálnymi, pretože z pohľadu empirickej pravoslávnej teológie spoločným „menovateľom“ všetkých problémov je duchovný stav a život človeka.
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človeka.1 Tu sa nachádza naplnenie známej pravdy: Boh sa stal
človekom, aby sa človek mohol stať bohom (nie podľa podstaty, ale
podľa blahodate). Človek už nie ako padlý človek, ale ako obnovený človek, ktorý je „bohom“ – to je jasná, už nie utopická,
ale reálna vízia budúcnosti a perspektívy človeka, ktorú sa
snaží ponúknuť pravoslávne chápanie duchovného života.
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RESUMÉ
Príspevok prináša pohľad na duchovný život človeka, ktorý je
podľa pravoslávnej teológie prirodzene teocentický a christocentrický,
pričom odráža teologické učenie a skúsenosť človeka v dynamickosti
života Cirkvi. Poukazuje na skutočnosť, že takýto život sa prejavuje
ako participácia človeka na Božom živote prostredníctvom účasti na
Božích energiách. Osobitý dôraz je kladený na to, že jeho kulmináciou
je zbožštenie človeka, ktoré je jediným správnym zmyslom a cieľom
existencie človeka.
Kľúčové slová: duchovný život, blahodať, energie, participácia,
spoločenstvo, Svätý Duch, tradícia, vzťah, zbožštenie.
SUMMARY
THEOLOGICAL AND EMPIRICAL BASIS
OF ORTHODOX SPIRITUAL LIFE
This paper provides an insight into the spiritual life of man,
which is according to Orthodox theology naturally Theocentric
and Christocentric, and which, at the same time, reflects theological
teaching and the human experience in the dynamic life of the Church.
It refers to the fact that this life is expressed as a human participation
in the God´s life through the participation in God´s energies. The
particular emphasis is placed on the fact that its culmination is
the deification of man, which is the only appropriate meaning and
purpose of human existence.
Keywords: spiritual life, grace, energy, participation,
community, Holy Spirit, tradition, relationship, deification.
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РЕЗЮМЕ
БОГОСЛОВСЬКИЙ ТА ЕМПІРИЧНИЙ КОНТЕКСТ
ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВНОГО ЖИТТЯ
Ця стаття дає уявлення про духовне життя людини, яке
згідно з православною теологією є природно теоцентричним та
христоцентричним, і в той же час відображає теологічне вчення та досвід людини в динамічному житті Церкви. Це стосується того факту, що це життя виражається як участь людини у житті Бога через участь у Божих енергіях. Особливий
наголос робиться на тому, що його кульмінацією є обожнення
людини, яка є єдиновідповідним змістом і метою людського
існування.
Ключові слова: духовне життя, процвітання, енергія,
участь, спілкування, Святий Дух, традиція, стосунки, обожнення.

УДК 321:316.77
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ
КЛЮЧОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ СУЧАСНОСТІ

Інформаційна картина сучасності надзвичайно багатоманітна й поліаспектна. Її тематична розлогість щоразу
ускладнюється, набуває все більш багатоманітних структурно-системних ознак. Перспективи ефективного функціонування в комунікативному просторі перебувають у
безпосередній залежності передовсім від перманентного
підвищення рівня комунікативної культури, засвоєння
ключових комунікативних маркерів і алгоритмів, напрацювання навичок комунікативної взаємодії.
Значну увагу особливостям і загрозам, притаманних
інформаційній картині сучасності, присвячено бестселер
Ювала Ноя Харарі «21 урок для XXI століття» [9]. 17-й урок
(розділ) його книги стосується аспекту пост-правди: автор
зазначає, що поширений у наш час термін постправди
є діагностично некоректним і науково неточним хоч би
тому, що людство завжди в тій чи іншій мірі вдавалося до
аргументаційного інструментарію пост правди як міфологізованого пояснення того, що є найскладнішим. На думку Ю. Н. Харарі, генеалогічна особливість представників
Homo sapiens полягає в тому, що вони мислять не фактами, цифрами чи математичними формулами, а версіями
подій і явищ – точніше, версіями якомога простішими й
переконливішими. Ці версії де-факто міфологічні. Ефективність того чи іншого сегмента виду Homo sapiens дотепер завжди залежала від ефективності створюваних і поширюваних міфів. Зрештою, як зазначає Харарі, міфи не
варто недооцінювати, адже саме завдяки тому, що люди
вірили в одні й ті ж міфи, вони продуктивно взаємодія-
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ли, створювали суспільства, культури і цивілізації. Постправда міфів упродовж усієї історії людства була чи не
основним інтегративним і світоглядно гомогенізацій ним
чинником [9, c. 294-295].
Цілком об’єктивно й закономірно, що інформаційне
суспільство головним фактором свого розвитку визначає
виробництво і застосування інформації. Більшість дослідників виходять з тих міркувань, що концепція інформаційного суспільства є різновидом теорії постіндустріального суспільства (в особі її фундаторів Е. Тоффлера та
З. Бжезинського). Апологети й концептуалісти теорії інформаційного суспільства пов’язують його перспективи
з домінуванням інформаційного сектора економіки. На
їхню думку, капітал і праця як атрибути індустріального
суспільства в умовах інформаційного суспільства поступаються місцем інформації та знанню. Власне, таке переакцентування постає ключовим критеріальним маркером
інформаційного суспільства.
Інформатизація всіх сфер суспільного життя призвели до глобальних змін не лише світу, а й наших уявлень
про нього. Сукупність поліаспектної інформації відкриває
можливість отримати доступ до будь-яких ідей, поглядів
та цінностей. Інформаційна парадигма, що опанувала
сферою комунікацій в поєднанні з іншими підходами, відкриває широкі можливості для створення моделі суспільства, організованого на ефективних комунікаційних принципах [10].
Як слушно зауважує А. Костіна, «Бодрійяр виявив парадокс розвитку «суспільства знання», довівши, що збільшення кількості інформації, ізоляція від якої практично
неможлива, призводить не до поінформованості як накопичення знань людини про світ, а до поверховості – спочатку сприйняття, а потім і мислення. Людина втрачає
здатність оперувати завершеними текстами і логічними
конструкціями, формуючи уявлення про реальність із
фрагментів вражень і уривків текстів» [3, с. 81]. Це надзвичайно істотний проблемний аспект, який загрожує самим
основам суспільства сучасного формату, адже поверховість
світосприйняття й мислення фактично запускає механізм
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деградації соціальності, еволюціонування суспільної свідомості в напрямку спрощення й дегенератизму.
Інформаційне суспільство постає соціумом, у якому сама ефективність соціального розвитку залежить від
ефективності оперування інформаційним інструментарієм [7]. Принаймні один з основних чинників інформаційного суспільства можна виокремити, не вдаючись до поліаспектного теоретичного аналізу. Йдеться про боротьбу
еліт за контроль над виробництвом і розподілом інформації в соціумі, яка стала такою ж стратегічною домінантою,
як продукти харчування для аграрного суспільства або як
матеріальні й енергетичні ресурси – для індустріального.
На думку багатьох аналітиків, що досліджують зайнятість і соціодемографічну активність населення, в найближчі 20–30 років кількість робочих місць у сфері обслуговування, послуг і нематеріального виробництва підвищиться на 40%, а в зв’язку з розвитком промислового
роботобудування та комп’ютерної організації технологічного процесу в індустріальному секторі кількість робочих місць скоротиться до 30%. Картина стрімких змін в
інформаційно-комп’ютерних технологіях на початку ХХІ
століття вражає: кількість користувачів, що мають адресу
в Інтернеті, зростає на 1 мільйон упродовж кількох тижнів;
обсяг наявної в Інтернеті інформації збільшується щорічно вдвічі; кожні півтора-два роки вдвоє прискорюється обробка даних мікропроцесором; у три-п’ять разів за півтора року збільшується обсяг пам’яті жорсткого диска і т. ін.
Інформаційно-комунікативна діяльність віддзеркалює
взаємодію, здійснювану між суб’єктами й спрямована на
досягнення мети налагодження комунікативних відносин і забезпечення результату за допомогою створення,
переробки, зберігання і передачі інформації. За великим
рахунком, сучасні процеси соціальної інтеграції можна коректно уподібнити інформаційно-комунікативним
процесам – принаймні, в тому сенсі, що, з одного боку,
інтеграція супроводжується уніфікацією, консенсусом чи,
принаймні, компромісом щодо культурних традицій (чи
пак – конвенцій) на основі інформаційного обміну, а з іншого боку, вона створює необхідні передумови для досяг-
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нення консенсусу думок і дій людей, а відтак і для їх консолідації на основі комунікативної діяльності.
Особливість нашого сьогодення полягає в тому, що
«людство має справу з принципово новою соціальною реальністю, зі становленням інформаційно-комунікативної
діяльності, коли відбувається зміна всіх параметрів соціального життя людей. Колишні економічні форми втрачають свій зміст, а деякі традиційні форми праці маргіналізуються, стаючи долею найменш пристосованих до нових
соціальних реалій людей. Новий уклад соціального життя
цілком несуперечливо поєднується з наростаючою індивідуалізованістю і суб’єктивізованістю соціального буття»
[4, с. 390].
Віддаючи належне численним перевагам інформаційного суспільства, не можна ігнорувати той факт, що воно
відкриває не лише нові можливості, а й концентрує нові
ризики. За великим рахунком, інформаційне суспільство
є соціумом, у якому ефективність соціального розвитку
перебуває в безпосередній залежності від конструювання,
виробництва й поширення інформації. Проблема полягає
в тому, що сучасні комунікаційні технології є інструментом, за допомогою якого можна досягти мети в найширшому діапазоні – від культуроцентричного до відверто
варваризаційного.
Віддаючи належне перевагам інформаційного суспільства, не варто ігнорувати, що воно містить не лише
нові перспективи, а й нові ризики: спотворення інформації, маніпулювування фактами, нав’язування сумнівної
причинно-наслідкової зумовленості подій тощо. Зазначені
комунікативні технології – лише приклади, довільно взяті з широкого діапазону маніпулятивного впливу. Коли
Ф. Машлуп констатував зростання «індустрії знань», а
Е. Тофлер та Д. Нейсбіт в 80-х роках минулого століття писали про посилення «інформатизації суспільства», справжні масштаби й наслідки глобалізації мали ще невиразні
контури. Не цілком очевидні вони й нині, проте деякі негативні й загрозливі тенденції вже не підлягають сумніву.
Інформаційна (чимало дослідників її позиціонують
як інформаційно-комунікативна) ентропія віддзеркалює
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ступінь хаотичності інформації, міру її невизначеності й
непередбачуваності. Можна навести численні приклади,
коли відбувається повне або часткове спотворення інформацією, приховування справжнього характеру фактів, вибіркове подання тих чи інших подій, надання їм тієї чи
іншої причинно-наслідкової зумовленості. Для потреб
технології кумулятивного впливу телебачення вдаються до
інформаційного пресингу з елементами підвищеної частоти трансляції і тенденційного підбору фактів, латентного
примусу до споживання бажаної інформації, сумнівність
якої намагаються нівелювати контекстуальним сусідством
із важливими новинами, очевидними (трюїстичними)
висновками, високим рівнем довіри до персони ведучого
тощо [1].
Інформаційно-комунікативна ентропія віддзеркалює
зниження якості інформації на тлі лавиноподібного збільшення її кількості. Наші сучасники мають справу з інформаційною та смисловою девальвацією: інформаційне насичення сучасного комунікативного середовища парадоксальним чином призводить не до смислового увиразнення
предметів і явищ, які артикулюються засобами комунікативних взаємодій, а до все більшого розмивання смислового й аргументаційного рельєфу. Втім, така ситуація
є парадоксальною лише позірно: насправді ж вона утворює цілком об’єктивний і закономірний наслідок лавиноподібного зростання інформаційного інструментарію,
котрий підпадає під критеріальні ознаки інформаційного
шлаку – мовних засобів, яким не притаманна семантична
виразність і до яких практично неможливо застосувати
принцип фактологічної верифікації.
Інформаційна теорія Клода Елвуда Шеннона (Claude
Elwood Shannon) метою і змістом комунікації вважає
«зниження рівня невизначеності». Цей концептуальний
акцент можна сформулювати і в інший спосіб підвищення рівня визначеності, змістовної виразності, прозорості,
консенсусності, конвенційної прийнятності й т. ін. Математична теорія ентропії Клода Шеннона заклала підвалини розробки теорії інформації, яка використовує поняття
ймовірності. Що стосується поняття ентропії як міри ви-
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падковості, то воно було введене Шенноном у статті «A
Mathematical Theory of Communication», опублікованій в
Bell System Technical Journal у 1948 році [11].
Як зазначає С. Жижек, «множинні «Я» постають тим,
чим «я хочу бути», демонструють каскад ідеальних ego
індивіда. Всередині ж знаходиться порожнеча, топологічно когерентна позиції суб’єкта. Розщеплений суб’єкт не
означає, що існує безліч ego в одному індивіді. Насправді
децентрація є децентрацією порожнечі суб’єкта по відношенню до його змісту; розщеплення – це розщеплення порожнечі і уявної персони. Тому роздвоєння (розтроєння
...) особистості – це не розмежування двох (трьох ...) сутностей-змістів, а диференціація ідентифікаційної ознаки від
суб’єктивної порожнечі, яка ситуативно переміщається
між різними ідентифікаціями. Дерріда не випадково дорікав Лакану за субстантивацію цієї фундаментальної порожнечі» [2, с. 122].
Консенсусним статусом володіє теза про те, шо «комунікація віддзеркалює факт соціальної взаємодії. Йдеться
про те, що ми не можемо задати деякий єдиний спосіб
змалювання і управління комунікацією хоча б з огляду на
те, що в комунікативному процесі великого значення набувають випадкової фактори. З одного боку, комунікація –
це очевидність, з якою ми маємо справу під час оперування
реаліями суспільної буттєвості, з іншого боку, комунікація
визначається факторами, котрі не підлягають управлінню.
Щодо комунікації ми можемо робити висновки лише на
підставі стану і параметрів системи, варіативність яких визначає специфіку сучасної комунікації» [4, с. 390]. Також
варто враховувати, що комунікативна трансляція і обмін
інформаційними повідомленнями керуються метою не
самого процесу передавання, а деяких світоглядно-орієнтаційних впливів за допомогою інформаційно-комунікативних обмінів.
Комунікація постає і функцією, і субстанцією мови,
оскільки призначення самої системи засобів мови є комунікацією. Комунікативний аспект мови – єдиний у кінцевому підсумку аспект розгляду мови, його суттєва й унікальна характеристика, яка поряд з основною функцією
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набуває властивостей внутрішнього (семантичного) і зовнішнього (звукового) характеру.
Комунікація віддзеркалює факт соціальної взаємодії.
Йдеться про те, що ми не можемо задати деякий єдиний
спосіб змалювання і управління комунікацією хоча б з
огляду на те, що в комунікативному процесі великого значення набувають випадкової фактори. Щодо комунікації
ми можемо робити висновки лише на підставі стану і параметрів системи, варіативність яких визначає специфіку
сучасної комунікації.
Комунікація має враховувати емоції й оцінки конкретного партнера. Ця особливість, власне, й надає мові
прагматичного формату, цілепокладаючої акцентованості. Інформаційно-комунікативна діяльність – це взаємодія,
здійснювана між суб’єктами й спрямована на досягнення мети налагодження комунікативних відносин і забезпечення результату за допомогою створення, переробки,
зберігання і передачі інформації. За великим рахунком,
«у реальному процесі мовної взаємодії не відбувається
«передачі інформації». Це – «невдала метафора» спільної
діяльності. Насправді ж, як зазначав М. Мамардашвілі,
не варто намагатися зрозуміти Іншого – натомість краще
(перспективніше, продуктивніше, ефективніше) постаратися разом із Іншим зрозуміти щось загальне» [8, с. 79].
Розвиток і вдосконалення комунікативних структур в
системі соціальної взаємодії можливі лише за умов підвищення рівня комунікативної, творчої культури учасників,
суб’єктів комунікативному простору. Втім, для ефективності інформаційно-комунікативного простору істотне
значення має не лише компетентність у широкому сенсі
слова, а й гуманізація інформаційно-комунікативної сфери взагалі й людської життєдіяльності зокрема (йдеться
насамперед про реалізацію творчого потенціалу особистості).
Сучасний інформаційно-комунікативний простір постає нестабільним, мінливим феноменом, у межах якого
співіснують суб’єкти та об’єкти з різною процесуальністю, динамікою, незавершеністю, що дає їм змогу вислизати з обіймів жорстких причинно-наслідкових зв’язків.
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Зокрема, у фундаментальному тритомному дослідженні
М. Кастельса «Інформаційна ера: економіка, суспільство
і культура» окреслюється роль транснаціональних корпорацій у дискредитації держави «загального добробуту»,
ставляться під сумнів перспективи середнього класу – гаранта стабільності політичної системи другої половини
ХХ століття. Щонайменше один з основних чинників інформаційного суспільства можна виокремити, не вдаючись до складного теоретичного аналізу. Йдеться про боротьбу еліт за контроль над виробництвом і розподілом
інформації в соціумі. Цей цільовий орієнтир став такою
ж стратегічною домінантою, як продукти харчування для
аграрного суспільства або як матеріальні й енергетичні ресурси – для суспільства індустріального.
Процес соціальної інтеграції може бути ототожнений
з інформаційно-комунікативними процесами в тому сенсі, що, з одного боку, інтеграція супроводжується уніфікацією культурних традицій на основі інформаційного обміну, а з іншого, – дозволяє досягти єдності думки і дій
людей, консолідуючи їх на основі комунікативної діяльності. Звичайно, соціальна інтеграція немислима поза інформаційно-комунікативними процесами: саме ефективність інформаційно-комунікативної складової соціальної
інтеграції надає цим процесам необхідного динамізму й
ефективності.
Людство епохи постмодерну і глобалізації має справу
з новою соціальною реальністю, яка за багатьма ознаками
принципово відрізняється від попередньої: колишні економічні форми втрачають свій зміст, традиційні форми
праці маргіналізуються, стаючи своєрідною візитівкою
людей, які найменш пристосовані до нових соціальних реалій. Інформаційне суспільство є соціумом, у якому ефективність соціального розвитку залежить від інтенсивності
циркулювання й ефективності застосування інформації.
Кожне суспільство об’єктивно зацікавлене в спонуканні індивіда до певного поведінкового алгоритму, який
в найбільшій мірі сприяє максимізації суспільних благ і
розкриттю потенціалу всіх і кожного. Ця мета досягається різними способами – шляхом примусу, навіювання,
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маніпулювання свідомістю тощо. Найбільшим ресурсом
впливу володіє неакцентоване, латентне програмування
поведінки. Таке маніпулювання суспільною свідомістю є
причиною і водночас наслідком функціонування сучасних
міфів.
Розвиток комунікативної сфери в умовах ключових
тенденцій сучасності має складний і суперечливий характер, часто породжує кризові ситуації, небезпечні своїми
негативними комплексними чи навіть глобальними наслідками. Разом з тим ці ж процеси генерують нові можливості розвитку людства.
Гуманістична спрямованість комунікативної діяльності в сучасному суспільстві все більше актуалізується,
оскільки соціальні та інші детермінанти культури так чи
інакше виявляються пов’язаними з цим духовним і культурним процесом. Інформаційно-комунікативна діяльність, в основі якої лежить орієнтація на принцип соціального буття, що передбачає моральну орієнтацію особистості, прискорює процес інтеграції культурного і духовного розвитку. Гуманізація культури пов’язана насамперед з
посиленням внутрішніх факторів розвитку духовної культури, а соціальні процеси в цілому залежать від ступеня
комунікативної взаємодії між людьми і в кінцевому рахунку визначаються посиленням взаємодії різних культурних
традицій, самим процесом їх інтеграції.
Згідно з Т. Лавруком, «у загальному розумінні комунікація означає передавання інформації в різних формах,
засобом різних каналів і технологій. Найважливішою
складовою такої трансляції смислів є складна система
ідентифікації різних понятійних відтінків, в яких ключову
роль відіграють смислові субстанції, котрі не можуть бути
зведені до матеріальних носіїв – знаків та електронних
процесів, за посередництво яких відбувається циркуляція
інформації. Також слід мати на увазі, що комунікативна
трансляція і обмін інформацією мають на меті не сам процес передавання, а деякий навчальний або орієнтаційноспрямувальний вплив за допомогою інформації. Комунікація – це завжди обмін інформацією» [4, с. 390].
Схема комунікації Р. Якобсона виокремлює шість
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функцій відповідно до учасників і аспектів комунікації,
шість компонентів комунікативного акту: адресант – повідомлення – контекст – адресат – код – контакт. Вони реалізують шість функцій: експресивну (адресант), референційну (контекст), поетичну (повідомлення), апелятивну
(адресат), фатичну (контакт), метамовну (код). Ці функції
виділені з позицій суб’єкта мовлення, залежно від його комунікативних цілей.
З-поміж багатьох парадигм комунікації концептуальні підходи Ю. Габермаса та Н. Лумана є найбільш резонансними з огляду на дослідницький статус авторів і несумісність аргументацій них наголосів. Зокрема, «на думку
Ю. Габермаса, схема консенсусу визначає динаміку комунікації: суб’єкти прагнуть досягти згоди, і, не дивлячись
на те, що така згода не завжди досяжна сама її інтенція
визначає сутність комунікативного процесу. Засобом досягнення консенсусу є принцип комунікативної раціональності, який передбачає можливість аргументованих
висловлювань. Консенсус як ідеальна модель комунікації
задає особ-ливості соціальної взаємодії в інформаційному суспільстві: згода щодо значущих власних пріоритетів
передбачає згоду відносно зовнішнього світу як горизонту
комунікації, і в цьому сенсі спотворення комунікації розглядається як спосіб заперечення ідеальної моделі. Н. Луман виходить з принципово інших міркувань: комунікація не є цілепокладанням, а консенсус являє собою лише
схему, яка не відображає реальні процеси комунікації»
[4, с. 390].
Поняття комунікативної компетентності передбачає,
що суб’єкти спілкування повинні володіти певним рівнем
знань мовних і комунікативних конвенцій, щоб ефективно вступати в розмову і підтримувати її. Якщо систематизувати цю вимогу за предметними напрямами, то варто
погодитися з тезою, що «попри багатоманітність моделей
комунікації в сучасних соціальних дослідженнях, можна
виокремити дві найбільш значущі, на наш погляд, концепції комунікації – теорію комунікативної дії Ю. Габермаса
та системну теорію Н. Лумана. Вибір цих персоналій не
випадковий: якщо теорія комунікативної дії базується на
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ідеях Франкфуртської школи, то концепція Лумана є своєрідним синтезом системної теорії суспільства і теорії комунікації. Отже, криза соціальної теорії свідчить швидше
про певну трансформацію самого способу соціально-філософського аналізу, ніж про відмову від концептуалізації
суспільства в цілому. Дані моделі комунікації знаменують
собою певний поворот у розвитку соціальної теорії, коли в
якості підстави дослідження постають не репрезентативні
форми соціальної реальності, а механізми комунікації» [6,
с. 83].
Між іншим, спочатку «концепції Лумана і Габермаса
протиставлялися одна одній: опозиція була зумовлена не
лише відмінністю філософських підходів, а й тим, що ці
концептуальні підходи визначають дві основні інтенції в
дослідженні комунікації: комунікація як феномен мови і
комунікація як система. Сучасні моделі комунікації артикулюють різні аспекти даних підходів до комунікації, коли
комунікація інтерпретується або з позиції лінгвістичної
теорії комунікації, або в межах теорії систем. Виникає питання, чи є вичерпними ці підходи до комунікації? І наскільки обгрунтоване протиставлення системної теорії і
теорії комунікації?» [6, с. 83]. Останнім часом фахове середовище все більше схиляється до думки про контрпродуктивність протиставлення наведених підходів, оскільки
з міркувань дослідницьких перспектив значно більше значення має підхід за принципом «і/і», а не «або/або».
В наш час доволі глибоко розкрита роль комунікативних структур в інформаційному просторі, який зазнає
впливу різних факторів глобалізації, але ще не сформована інтегративна теорія з високим ступенем теоретичного
узагальнення, яка володіла б переконливим пояснювальним і соціально-евристичним потенціалом для подальших досліджень цього проблемного поля. Вміле поєднання підходів Лумана і Габермаса є доволі перспективним
для досягнення цієї мети.
В сучасних умовах відбувається своєрідна прагматизація теорії комунікації, яка все більше опосередковується
рефлексією щодо резонансних проблем життєдіяльності
індивіда і суспільства. Пріоритетного значення набуває
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інтерактивна компетенція як здатність встановлювати
інтерсуб’єктивно значущі зв’язки і взаємини між учасниками комунікації.
Також не варто ігнорувати істотність такого інтегративного фактору, як комунікативна культура. Підвидами
цього елемента соціальної системи є особистісна, спеціалізована та масова комунікативні культури. Кожному з
цих типів культури відповідають типи комунікативної діяльності, спрямовані на задоволення відповідних комунікативних потреб [5].
Комунікативна культура – це культура взаєморозуміння. Умовою досягнення смислового конвенціоналізму
в процесі комунікації будь-якого рівня є культура розуміння, яка забезпечує адекватність сприйняття інформації. Культура розуміння – це умова і водночас результат
комунікативних процесів. В часи, коли відбувається ерозія
і деформація комунікативних зв’язків, коли руйнується
культурна спадкоємність, посилюється фрагментарність і
мозаїчність світосприйняття людини, культура розуміння
стає вкрай необхідною, імперативною передумовою функціонування механізмів відтворення соціокультурного досвіду на тлі нових глобальних реалій і мегатенденцій.
Сучасний інформаційний пресинг настільки різноманітний і інтенсивний, що вимагає від споживача все
більш високої культури розуміння. Це тим більше очевидно, якщо врахувати, що в постіндустріальному суспільстві
вплив на масову свідомість здійснюється за посередництва
комунікативних технологій, які уникають прямолінійного
інформаційного пресингу, підміняючи його латентними
замінниками у вигляді «спокуси» (Ж. Бодрійяр) і «машин
бажань» (Ф. Гваттарі, Ж. Дельоз).
Отже, розвитку комунікативної сфери інформаційного суспільства притаманний складний і суперечливий характер. З одного боку, відбувається перманентне нарощування комунікативних можливостей соціальних суб’єктів,
які отримують усе більшу свободу вибору форм і щоразу
ширший діапазон спілкування. Істотною особливістю є
урізноманітнення і взаємозумовленість соціальних процесів, що закономірно зумовлює інтенсифікацію соціальної
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комунікації. З іншого боку, притаманне сучасності інформаційне перенасичення комунікативного простору і лавиноподібне посилення інформаційного пресингу в багатьох випадках призводять не до збагачення, а до змістовної
(смислової, інформаційної, комунікаційної, риторичної
тощо) девальвації соціальних комунікацій, посилюючи
відчуженість суб’єктів один від одного і створюючи екзистенційний дефіцит міжособистісних зв’язків.
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РЕЗЮМЕ
У статті простежується складний і суперечливий характер розвитку комунікативної сфери в умовах ключових
тенденцій сучасності. У інформаційному суспільстві з одного
боку, відбувається перманентне нарощування комунікативних можливостей соціальних суб’єктів, які отримують усе
більшу свободу вибору форм і щоразу ширший діапазон спілкування. З іншого боку, притаманне сучасності інформаційне перенасичення комунікативного простору і лавиноподібне
посилення інформаційного пресингу в багатьох випадках призводять не до збагачення, а до змістовної девальвації соціальних
комунікацій, посилюючи відчуженість суб’єктів один від одного і створюючи екзистенційний дефіцит міжособистісних
зв’язків.
Ключові слова: комунікація, інформаційне суспільство,
інформація, соціальна взаємодія.
SUMMARY
DEVELOPMENT OF THE COMMUNICATIVE
SPHERE IN THE CONDITIONS OF KEY TRENDS OF
MODERNITY
The article traces the complex and contradictory nature of the
communicative sphere's development in the conditions of vital
modern trends. In the information society, on the one hand, there
is a permanent increase in the communicative capabilities of social
actors, who are gaining more freedom of choice of forms and a more
comprehensive range of communication. On the other hand, the
inherent information oversaturation of the communication space
and the avalanche-like increase in information pressure in many
cases lead not to enrichment but a meaningful devaluation of social
communications, increasing the alienation of subjects from each other
and creating an existential deficit of interpersonal relationships.
Keywords: communication, information society, information,
social interaction.

УДК 94(477.87): 291.16.
РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ДОЛИНИ РІЧОК
ВЕЛИКА ТА МАЛА УГОЛЬКА ТЯЧІВСЬКОГО
РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ (XIII – ХІХ СТ.)

Походження назви Угля та перші письмові згадки
про село, монастир і парафіяльний храм.
Назва села «Угля» слов’янського походження. Вона
вказує на те, що засновниками та першопоселенцями села
були слов’яни-русини. Слов’янські назви мають майже всі
інші села Марамороша.
На нашу думку с. Угля, в народі часто кажуть Вугля,
дістало свою назву від того, що на території нашого села є
поклади вугілля. По дорозі на Велику Угольку в урочищах
М’якшово та Балюське збереглися шахти. Вугілля можна
знайти в цих місцях також і на поверхні землі. Його використовували місцеві ковалі. Кузня була також біля самої
шахти.
Крім того, на території нашого села монахи-калугери
займались виготовленням деревного вугілля. Так на території Малої Угольки (урочище «Монастир»), вище теперішньої школи є поле, яке зветься «Вуглярня». На цьому
полі видно великі ями, в яких монахи випалювали деревне
вугілля, і, напевно, не тільки для потреб свого монастиря, а
й для навколишніх храмів. По словам старожилів, деревне
вугілля випалювало і місцеве населення, навіть ще і в минулому столітті. Його відвозили в долину і продавали або
вимінювали на продукти харчування.
Існує цікава версія виникнення поселення Угоча, що
дало назву Угочанському комітату, тепер Виноградівський
район. Діючими особами в цій легенді є угольські жителі.
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Село Угоча, що дало назву комітату, виникло десь у першій
половині XII століття. За народним переказом, поселення
Углича-Угоча було на великому острові, що знаходився
нижче сучасного мосту на Затисянщину. Його заснували
втікачі від жорстокого феодала Дракули із Марамороського села Угля. Ці вугличі випалювали дерев’яне вугілля для
ковалів тирана Дракули1. Згодом на острові було зведено
дерев’яну фортецю, оточену земляними валами та глибокими ровами. Завданням островитян було ловити викрадачів солі із солотвинських копалень. Одного разу велика
повінь змила все, що було на острові. Поселення УгличаУгоча зникло безслідно2.
Але це тільки легенда, яка могла виникнути пізніше
і в якій ми бачимо хронологічну невідповідність – автор
пише, що село Угоча заснували вихідці з Углі у ХІІ ст., але
граф Дракула, від якого вони нібито втекли селяни, жив у
ХV ст. Хоча в цій легенді ймовірно є доля правди. Жителі
Углі дійсно могли займатись випалюванням деревного вугілля. Таким чином, назва нашого села походить від староруського слова «уголь». На нашу думку, це головна версія.
Є ще одна версія що до виникнення назви села Угля,
так-би мовити – географічна. Від одного місцевого старожила з Груників (Петрик, 1934 р. н.) мені довелось почути
гіпотезу, що село дістало свою назву від того, що перший
житель, засновник села, поселився в углі (закутку), тобто
місці, де річки Мала та Велика Уголька зливались. Схожу
версію висловив М. Роман, але на його думку, під углом
треба розуміти всю площу села Углі 3. На території сучасної України та Росії зустрічаються аналогічні місцевості і
назви.
По словам іншого старожила Богдан Петра Васильовича (1929 р. н.), який народився та виріс в с. Угля, а зараз проживає в с. Велика Уголька, у давнину (ХVІІ-ХІХ ст.)
село Угля розміщувалось в углі, а саме там, де зливались
річка Угля та потічок Одаровець, тобто, ближче до річки
1) Граф Дракула жив у XV ст.
2) Біланчук І. Картини з історії міста Виноградів та нашого району // Новини Виноградівщини. – 2013. – 20 липня. – С. 6.
3) Роман М. Карпатські самоцвіти (село Угля в історії Карпат). – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2012. – С. 5; 27.

1) Маркуш А., Шпицер М. По родному краю. Учебник географії. – Ужгород: Книгопечатня «Свобода», 1926. – С. 47-48.
2) Мицюк О. Нариси з соціально-господарської історії бувшої Угорської нині Підкарпатської Руси. – Т. І. – С. 34.
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Тереблі. Але кілька століть назад на цьому місці сходилась
річки Угля та Теребля, бо ще й сьогодні можна бачити сліди старого русла. Про цей факт розповідають углянські
старожили, що підтверджується і документально.
Це підтверджують також і старовинні карти Марамороша, на яких ми бачимо, що всі села Тереблянської долини у давнину розташовувались вздовж річки. Першопоселенні могли підніматись вверх по річці. Дослідники історії
нашого краю на початку ХХ ст. писали: «По обох берегах
Тереблі лежать менші і бульші села. Из них в давных часах велику славу мало село: Угля… Ныні в Угли жиє також
много русинув. Але терплять тым, що не мают доброї дороги и злучення из селами на правум боці Тереблі. Ходят
до села Тереблі через ріку»1.
Цікаво те, що в Україні, та в інших землях, де проживають слов’яни, є багато поселень з тими ж самими назвами, що і в нас. Так, наприклад, в Сарненському районі Рівненської області є село Кричильськ, якому підпорядковані
села – Угли, Убереж, та с. Поляна. Все це підтверджує єдність нашого народу та говорить про спільність культури.
В давнину села в Марамороші були невеликими, і нараховували не більше 10-15 хат, але в сім’ях було багато дітей. Всього могло бути близько 20 членів і більше, разом із
одруженими дітьми та їх сім’ями. Поселення представляли собою укріплені городища. У Вільхівських Лазах одна з
гір називається «Городище». Так, як село Угля поселення
старе, то тут теж у давнину десь повинно було бути городище.
Дослідник О. Мицюк пише, що в Углі над річкою Тереблею десь у ХІІІ ст. був замок2. Якщо це було так, то замок міг бути над Забережом, тому що стратегічно це дуже
вигідне місце. І тоді на руїнах замку у ХVІІІ ст. було відкрито монастир, який діє сьогодні. На цьому місці могло бути
і городище. Можливо автор городищем, де жили давні
слов’яни, називає замком.
Тепер щодо назв Углянського монастиря. У давні часи
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Монастир частіше всього називався Полонинським. Посли Івана Грозного хоча й назвали його Заневським, але
теж відмітили, що він знаходиться «в высоких горах, в
Полонинных», і що «у них полей нет, живут в горах»1. І
тільки починаючи з XVII ст. у документах зустрічається
назва спочатку «Уголский», потім «Угольський», та згодом
«Углянський».
Цікаво також те, що древній Угольський монастир на
печатці і в документах називається «Уголским», тобто, без
м’якого знаку. Місце, де знаходився древній монастир,
дійсно представляє собою в географічному плані угол. Це
місце також було надійним углом та схованкою для монахів-калугерів, котрих переслідували латиняни, татари та
інші інородці та іновірці. Можливо, назва села виникла від
слова «уголь», а назва монастиря від слова «угол», а з часом
вони змішались.
У назві монастиря ми спостерігаємо еволюцію – спочатку монастир називався Полонинським, потім Уголским,
а згодом від назви села та річок Угольським та Углянським.
Під Угольським монастирем слід розуміти давній монастир який знаходився в теперішній Малій Угольці, а під
Углянським – монастир в Углі, на місці якого тепер стоїть
Углянський Свято-Успенський жіночий монастир.
В останній час ведеться дискусія щодо місця розташування давнього Угольського монастиря. Тому зупинимось
на цьому питанні більш детально.
Головний корпус православного давнього Угольського
монастиря до смерті єпископа Досифея (1735 р.) розташовувався у верхній частині села Углі, у теперішній Малій Угольці. Цьому є багато підтверджень. Верхня частина
Малої Угольки дотепер в народі називається Манастирь2.
Одне із урочищ в с. Велика Угольеп називається Монащурське. Ці території в давнину не були заселені людьми,
1) О Занове Угорском // Записки русских путешественников XVI-XVII вв. – М.: Сов.
Россия, 1988. – С. 133.
2) «З літописного уривку пароха Г. Вусяника довідуємося, що за Йосипа ІІ «року 1788
місяця мая мармароскі манастирі унічтожени і монахи со плачом ізгнани»… Факт той,
що на наш час залишаються від них подекуди самі руїни, або назвиська урочищ, або
частин сел, як напр. Манастирець коло Горінчова. «Я знаю» – говорить угро-руський
учений Стрипський – «про існування якихось 20 ораниць у нас з назвою «Манастирь»;
це красномовний доказ, що там колись стояв манастирь». Мицюк О. Нариси з соціальногосподарської історії бувшої Угорської нині Підкарпатської Руси. – Т. ІІ. – С. 122.

1) Історичний документ з першої половини XVIII ст., в якому описуються Мараморошські православні обителі. В останній час цей документ було опубліковано з дешифровкою у «Науковому збірнику Закарпатського краєзнавчого музею» Списание обителей
Марамороскых древле бывших // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею.
– Випуск ІХ-Х. – Ужгород «ІВА» 2010 – С. 256-320. Далі коротко «Списаніє…».
2) Списание обителей Марамороскых древле бывших // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. – Випуск ІХ-Х. – Ужгород «ІВА» 2010 – С. 256-320.
3) Хроніка села Угля // Роман М. Карпатські самоцвіти (село Угля в історії Карпат). –
Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2012. – С. 57-63.
4) Маркуш А., Шпицер М. Вказ. праця. – С. 47-48.
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бо село Угля було невелике, нараховувало кілька десятків
дворів та розміщувалось біля річки Тереблі – теперішній
Нижній Кінець та Бокочі. А у верхній частині села проживали монахи, і це були монастирські території. Про
це читаємо в документі, що зветься «Списание обителей
Марамороскых древле бывших»1: «Обитель Уголска иначе Занева, сія обитель когда ся почала знати немож… Повідают люде, иже разом з селом создана єсть. Село місто
под него дало обширноє под полонинами, майже на мілю
землі отстоит и нині никто к тому не своится, но точію
Монастырским называется, и есть Церков деревяна на
Красной горі, той дерево доброе покрыття пак і обновленія жадает…»2.
«Монастир (теперішня Мала Уголька) майе свойе
имня од того, што там з перед николькома стороками быв
великій монастир», – читаємо в «Хроніці села Углі»3.
Давній Угольський монастир знаходився саме в цих
місцях. «В Угли быв давно великий монастырь. Быв час,
коли жило тут понад 300 монахув. Они мали велике газдувство по долині Малої і Великої Угольки та на полудневум
збочи Менчула. В один час Угля была осідком епископув
Мараморощины. Ныні в Угли жиє також много русинув»4,
– пишуть дослідники історії нашого краю в 1926 р., теж
даючи нам точні координати розміщення давнього Угольського монастиря.
Частина полонини, яка прилягала до монастирських
земель, належала монастирю. Називається вона й дотепер
– Калугерське, тобто, в значенні «монашеські землі». Там
монахи випасали свою худобу. Інші полонинські землі використовували селяни. Вживання грецького терміну «калугер», говорить про те, що на наші території поширювався вплив візантійської православної культури. Монахи,
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які проживали тут, були строгими аскетами та ісіхастами.
Угольський монастир у давні часи був економічно незалежним, тобто монахи самі себе забезпечували всім необхідним для життя.
Угольський монастир, як і всі давні монастирі, спочатку був печерним. У горах, вище храму, є десятки печер, в
яких і проживали монахи. Печери мають схожість з іншими печерними монастирями візантійського періоду, наприклад в Болгарії та Румунії. Пізніше монахи залишили
печери і почали проживати у звичайних житлах. Хоча відлюдники могли бути завжди. І тепер між жителями Углі
ходить легенда, що в печерах проживає монах.
Цю місцевість описують і посли царя Івана Грозного
– карстовий міст, буркути, сталактити та інше. «А пашня ту у них лешая, сеют просо на кашу, потому что у них
полей нет, живут в горах»1, – записали посли. Це велике
поле, в лісі, недалеко від полонини, що зветься Чертіж,
а також інші поляни. Назва підтверджує це. В церковнослов’янському словнику Григорія Дяченка записано: «Чертити землю – взрезывать, пахать, орать»2.
Всі ці доводи підтверджуються картами з ХVІІ та ХVІІІ
ст., а також багатьма іншими даними, про що йтиметься
нижче. Плутанина з місцезнаходженням та історією давнього Угольського і нового Углянського (з ХVІІІ ст.) монастирів виникла у ХХ ст., коли вони обидва вже довгий час
стояли в руїнах.
В «Іпатівському літописі»3 під 1262 роком є перша
письмова згадка про монастир у Полонинах, під яким
дослідники (Я. Головацький) розуміють Угольський. У
Хмельницькій області є місто Полонне, але немає історичних даних, що там у давнину був монастир. Згідно з
літописом, син литовського князя Міндовга – Войшелк, що
був жорстоким язичником, прийняв християнство і заявив
про намір прийняти монаший чин. Прийшов до монасти1) О Занове Угорском // Записки русских путешественников XVI-XVII вв. – М.: Сов.
Россия, 1988. – С. 133.
2) Дьяченко Г, свящ. Полный церковно-славянский словарь. 1900 г. Репринт. – М.: Издательський отдел Московского Патриархата, 1993. – С. 817.
3) Франчук В. Іпатіївський літопис // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.:
В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. – К. : Наук. думка,
2005. – Т. 3 : Е-Й. – С. 531.

1) Повесть временных лет по Ипатскому списку. – Санкт-Петербург: Археографическая
комиссия, 1871 // https://dlib.rsl.ru/viewer/01003601438#?page=9
2) Василий (Пронин), архимандрит. Собрание трудов. – Т. І. – С. 257- 258.
3) Сергий (Цьока), иеромонах. Православие и иноческая жизнь в Закарпатье в первой
половине ХХ столетия. – Липча: Женский монастырь Рождества Пресвятой огородицы,
2013. С. 17.
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ря у Полонині до святого старця по імені Григорій.
Літописець повідомляє: «Войшелк крести Юрия
Львовича; тоже потом иде в Полонину ко Григорьеви в
монастырь, и пострижеся в черньце, и бысть в монастыри
у Григорья три лета, оттоле же пойде во Святую Гору, прием благословение от Григорья. Григорий же бяше человек
свят, акого же не бысть перед ним и по нем не будет»1. В
літописі є ще декілька згадок про монастир у Полонинах.
Архімандрит Василій (Пронін) пише: «Можно ли
принять мнение Головацкого, что Ипатьевская летопись
говорит об Угольском монастыре? В описании Угольского
монастыря 1749 г., в известной рукописи «Списание обителей Мараморошских», пишется об Угольском монастыре:
«Сия обитель когда ся начала, знати не мож. Поведают
люди иже разом из селом создана. Село мисто под него
(т.е. монастырь) дало обширное, под полонинами»2. Як
бачимо, отець Василій акцентує увагу на тому, що в цьому документі місце розташування Угольського монастиря
теж прив’язується до полонини.
Отже, в ХІІІ столітті на території села Углі в Полонині
існував православний монастир. В ті часи обитель дійсно
могла бути на полонині, тому що монахи шукали усамітнення, щоб їм ніщо не заважало нести духовні подвиги.
Письмову згадку про монастир у Полонинах в «Іпатівському літописі» під 1262 роком можна вважати першою,
поки-що, знайденою письмовою згадкою про територію
с. Угля. У літописі згадується Галицький князь Юрій Львович.
Ієромонах Сергій (Цьока) говорить, що в церковному
відношенні Карпатська Русь підкорялася тоді галицьким
єпископам. «Приняв св. Православную веру, наши закарпатские славяне оставались таковыми долгое время,
и находились в зависимости от галицких православных
епископов»3. Архімандрит Василій (Пронін) вважав, що в
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цей період між Галичиною та Закарпаттям були тісні стосунки і що – «население Русской Крайны часто общалось
с галицким»1. Територіально Закарпаття (без Марамороша), аж до Шариського комітату, навіть входило до складу
Галицького князівства (1281–1321 рр.)2. Це була одна територія. Народ, що проживав на цих землях, був однієї віри
та національності.
Поступово мадяри почали захоплювати все більше
територій, на яких проживали русини. Марамороський
комітат, із-за віддаленості, пізніше інших був захоплений
Угорщиною. З цього часу і аж до середини ХХ ст. підкарпатські русини були відірвані від своїх братів за Карпатами.
Назва Марамарош зустрічається в джерелах з 1199 р.
Щодо походження назви «Мараморош» існують різні версії. По роз’ясненню О. Н. Трубачева, назва «Мараморош»
«восходит к позднему праславянскому «mor'e mьrъše» –
«умершее море». Дослідники відзначають існування в Потиссі, навіть до недавнього часу, району підтоплення3.
Інший дослідник пише: «Maramure по-румынски:
ущелье. Такъ названа столица по тремъ ущельямъ около
г. Густа, ведущимъ в Польщу, Галичину и въ Молдавию.
Мадьяры зовут эти ущелья vas-kapu (porta ferrea)». Отъ
А. И. Яцимирскаго мы узнали, что въ румынскомъ языке
нет слова maramure; м. б. это искажение выражения «mare
muru», что значит, «великая стена»4.
У 1303 році Мараморош був приєднаний до Мадярщини (призначений перший comes). Тому, від цього часу, почастішали письмові згадки про ці території у мадярських
джерелах. Але «Мараморошський комітат в його горяних
південно-східних частинах ще на три-чотири століття від
початку офіційного заснування уявляв з себе фактично
бездержавні простори»5.
1) Василий (Пронин), архимандрит. История Православной Церкви на Закарпатье. – Мукачево: Свято-Николаевский Мукачевский монастир, 2005. – С. 97.
2) Пап С. Історія Закарпаття. – Івано-Франківськ: Видавництво «Нова Зоря», 2001. – Том
І. – С. 370-371.
3) Трубачев О. Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии
и ономастики // Вопросы языкознания. – 1982. – № 4. – С. 10-26.
4) Петров А. Старая вера и уния в ХVII – ХVIII. – С.-Петербург, 1905. – Т. І. – С. 15.
5) Мицюк О. Нариси з соціально-господарської історії бувшої Угорської нині Підкарпат-

ської Руси. – Т. І. – С. 26.
1) Марина В. Первые письменные упоминания о населенных пунктах Мараморошского
комитата // Carpatika: Карпатика. – Ужгород, 2002. – С. 99-101. Також дивись грамоти
по Мараморошу в книзі: Ioan Mihalyi de Apșa. Diplome maramureșene din secolele XIV și
XV. – Sighet, 1900.
2) Belay V. Máramaros megye társadalma és nemzetiségei. – Budapest: Sylvester Nyomda RT,
1943. – old. 79.
3) Гаджега В. Додатки к истории Русинов и руських церквей в Марамороши // Науковий
збірник товариства «Просвіта». – Ужгород, 1922. – С. 225.
4) Гаджега В. Додатки к истории Русинов и руських церквей в Марамороши. – С. 156.
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Перша, поки що, віднайдена письмова згадка про існування села Угля – 1389 рік1. Цю дату подають і угорські
історики2. Названий рік не є датою заснування села. Більш
ранні дані потрібно шукати ще і в староруських літописах,
як й у випадку з монастирем.
В 1922 р. в Ужгороді у Науковому збірнику товариства
«Просвіта» було опубліковано дослідження Василя Гаджеги «Додатки к истории Русинов и руських церквей в Марамороши». Там знаходимо деякі відомості від найдавніших
часів і до XX ст. про Православний храм в с. Угля.
Збереглися протоколи упорядкування парафій в
1798 р. і додаткове упорядкування в 1801 р. в Марамороші.
Про Угольську парафіяльну церкву там записано: «Угля
має Церков збудовану от непамятных часов»3. Відповідно,
можна сказати, що Православна Церква існувала в селі від
початку його заснування.
Перші віднайдені документальні свідчення про приходську церкву в Углі містяться в історика А. Годинки. Він
приводить документи, в яких у 1438 р. згадується церква
в Углі, котра була посвячена в честь святителя Миколая4.
Можна припустити, що цей храм, як і більшість в той час,
був дерев’яним.
«Из рока же 1479 позостали судові процеси против
Фоми из Углі, что украв из парахіальної церкви священничеські снаряды», – пише далі Годинка. Таким чином, завдячуючи злодієві збереглося в судових протоколах важливе
свідчення із глибини віків про існування храму в с. Угля.
Звичайно, що ця церква була, без сумніву, православною,
тому що унію в Марамороші почали вводити починаючи
тільки з першої половини XVIII ст. Хоча, як свідчать історичні дані, у віддалених гірських селах унія зовсім не приживалась.
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Є відомості, що в Углі була збудована між 1600-1650 рр.
православна кам’яна церква. Вона була посвячена в честь
св. Параскеви1. Це була східна свята, яку дуже шанували
православні віруючі. Багато православних храмів Марамороша було посвячено в її честь. З записів єпископа Михаїла Мануїла Ольшавського, це наступні села: Луг, Дулово,
Уйбаріово, Салдобош, Шандрово, Селище, Нанково (де
плакав образ Пречистої Діви Марії)2, Полянка, Ізки, Розтока, а також Угля.
В минулих століттях храм в Углі був посвячений в
честь свт. Николая і скоріш за все він був дерев’яним. Можна припустити, що коли дерев’яна церква була замінена
кам’яною, то тоді вона була і перейменована на честь св.
Параскеви. І, зрозуміло, що церква в Углі могла бути тільки православна, раз була посвячена в честь східної православної святої. Свята Параскева жила у ІІІ ст. в Іконії у Малій Азії. Її побожні батьки щиро молилися до Бога і кожної п’ятниці роздумували над муками Христа. Коли у них
народилася донечка, то вони назвали її Параскевою, тобто
П’ятницею. Параскева проводила богоугодне життя, чим
навернула багатьох язичників до христової віри. Розлючені жреці закрили її в темниці. Постраждала свята у часи
переслідування християн імператором Діоклетіаном (284305 рр.)3. За церковними віруваннями, свята Параскева
покровителька полів та худоби, а також зцілює людей від
найважчих душевних та тілесних мук. Відомо, що у минулому наші предки жили за рахунок землеробства та скотарства, тому й користувалась ця свята мучениця такою
великою шаною у них.
1) Там само. – С. 224.
2) На богослужебній книзі с. Угля з 1663 р. видання зберігся запис про плач ікони Пресвятої Богородиці у с. Нанкові у 1729 р.: «Року 1729 образ Пресвятой Богородиці плакал
страстной седмиці у селі Нанкові, і земля тряслася того року…». Триодион. Тщанїєм и
иждивенієм Братства, при храмі Успенїя Пресвятыя Богоматере, в типографии издадеся.
– Львів, 1663. «Относительно села Нанкова предание, дошедшее до сегодняшнего дня,
рассказывает, что там плакал образ Пречистой Девы. Один из священников желал его
отвести, видимо в Вену, но когда икону поставили на воз и запрягли двух волов, то они
не были в силах ее отвести. Икона не желала уходить из села. Тогда впрягли еще двух
волов, и только так, с большим трудом, удалось иерею отвести икону». «А если бы икона
осталась в селе, то большой бы был построин там монастырь», – обычно заканчивает
повествование рассказчик». Василій (Пронин), архимандрит). История Православной
Церкви на Закарпатье. – С. 305.
3) Параскева // Українська мала енциклопедія : 16 кн. : у 8 т. / проф. Є. Онацький. – Буенос-Айрес, 1962. – Т. 5, кн. X : Літери Ол – Пер. – С. 1296.

1) Ясси – колишня столиця Молдовського князівства, економічний, культурний і освітній
центр Румунської Молдови.
2) Преподобная Параскева Сербская // http://days.pravoslavie.ru/Life/life1738.htm
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Але була ще й свята Параскева Сербська, яка жила у
ХІ ст. і яку особливо вшановували на Балканських землях.
Вона народилась у селі Епіват, яке знаходилось на північному заході Мармурового моря. Мала брата – святителя
Єфимія, єпископа Мадітоса. Свята Параскева вела тихе і
побожне життя. Після смерті батька вона помандрувала
до Єрусалима і відвідала святі місця. Згодом поселилася в
пустелі, де на самоті провела довгі роки посвяченого Богові життя. За два роки до смерті вона повернулася до родинного села, і, наче вбога чужинка, провела решту свого
життя при місцевій церкві. Коли Параскева померла, її
поховали на місцевому цвинтарі. Через якийсь час Бог чудесним образом показав людям нетлінні мощі св. Параскеви. Згодом святі мощі, при яких діялися численні чудеса,
перенесли до місцевої церкви.
У 1238 році мощі були перенесені до Болгарії у місто
Тирновград. Після захоплення Болгарії турками мощі святої перенесли у Валахію, а коли і вона була захоплена, то
на прохання сербської княгині Миліци (1335-1405 рр.) їх
перенесли у Белград. Коли у 1521 році Сулейман І захопив Белград, то разом з іншими цінностями вивіз і мощі
святої Параскеви. У 1641 році на прохання молдавського
господаря Василія, мощі святої перенесли у місто Ясси1, де
вони знаходяться і по сьогоднішній день. Свята Параскева
вважається покровителькою Молдавії2.
Будівництво в Углі кам’яного храму між 1600-1650 рр.
та перенесення мощей святої Параскеви Сербської (1641 р.)
співпадають у часі. З перенесенням мощів святої відбулось
духовне піднесення у віруючих. Тому велика вірогідність
того, що новий храм в Углі та в інших селах Марамороша,
освячували саме в її честь. Хоча у народі на святу Параскеву Сербську міг бути перенесений образ святої Параскеви,
яка постраждала при імператорі Діоклетіані.
Якщо православні віруючі вшановували святу Параскеву та інших православних святих, то католицька влада
в часи Австро-Угорщини робила навпаки. Із наступного
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запису зробленого на початку ХХ ст. видно як велась боротьба проти східного обряду: «О. Е. Меллеш уклав довгий список закидів проти українських церковних книг і
вислав його від імені Крайового Комітету до міністерства
культу. Комітет домагався: заборонити довіз літургічних
книг зі Львова; у «вірую» замінити слово «соборна» на «католическая»; в ектеніях слово «імператор» замінити «апостольський король»; свято Покрова й богослужби деяких
Святих (напр. св. Параскевії, св. Бориса й Гліба, св. Кирила й Мефодія, св. Володимира, св. Феодосія й Антонія Печерських,) викреслити з мінеї, бо вони «не мають нічого
спільного з Закарпаттям», а на їх місце ввести мадярських
Святих (напр. св. Стефана, св. Володислава, св. Елисавети,
св. Емерика»1.
Угольський монастир від XV ст. до введення унії та
смерті єпископа Досифея Феодоровича.
Історик Степан Пап описує Угольський монастир. Він
цитує «Списаніє обителей Мараморошських» за 1735-1749
р.р., і пише наступне: «Обитель Угольська, иначе Занево,
когда ся почала, знати не мож; кажуть люди, иж разом із
селом создан єсть. Зді Угляне забили Стойку, вицешпана
(піджупана) Марамариского, за тоє, иж монастир хотіл
отобрати на часть свою. От того протекло роков 260, як в
листах своїх Угляне мают». Вбили піджупана Стойку, який
хотів забрати монастир з маєтками собі, десь між роками
1475-1489»2.
В Кричеві в другій половині ХV ст. проживав великий
землевласник Стойка3. Бачимо, як угольські люди захищали монастирське майно, що навіть зробили вбивство. У
XVIII ст. вороги Православної Церкви монастир все ж таки
зруйнують, а землі забере собі Католицька Церква та австрійський імператор.
У 1558 р. Угольський монастир відвідали посли царя
Івана Грозного. На той час в ньому проживало 330 монахів.
Така велика кількість монахів свідчить, з одного боку, про
1) Анастасій (Пекар), ЧСВВ. Нариси історії церкви Закарпаття. – Рим-Львів, 1997. – Том
І. – С. 101.
2) Пап С. Історія Закарпаття. – Т. ІІ. – С. 287.
3) Тячівщина: іст.-краєзн. нариси… – С. 17.

1) Битва при Могачі (Південна Угорщина) – битва, що відбулась 29 серпня 1526 року,
в якій Османська імперія завдала нищівної поразки об'єднаному угорсько-чесько-хорватському війську. Переможна Османська імперія зайняла Середньодунайську рівнину,
включивши до складу своїх володінь саме серце Європи, яке турки планували перетворити на плацдарм для підкорення нових територій та подальшого розповсюдження ісламу.
2) У Великій Угольці є законсервоване джерело з гарячою водою.
3) Сенько І. Земля з іменем. – Ужгород: ВАТ «Патент», 1998. – С. 42.
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розквіт монашого життя, а з іншого, про те, що після битви під Могачем у 1526 р.1, сюди могли зібратись монахи
з інших монастирів, зайнятих турками. Після цієї битви
Угорщина була поділена на три частини, а Мараморощина на довгий час відійшла до Трансільванського князівства.
Посли описали багатства монастиря та його околиці –
місцевість, а точніше верхню частину теперішніх Малої та
Великої Угольки. Це дійсно казкові місця. Також записали,
що монастир стояв на річці Углі, між високими горами. Їх
здивував карстовий міст (в народі наз. Чурь), мінеральні
джерела – буркут, гаряча вода – гейзер2, а також сталактити, поклади солі, та земляного воску – озокериту. Все це
справило велике враження на послів.
У записці послів немає ніяких відомостей про село
Углю. Можливо вони нічого не згадали тому, що село тоді
було малим і знаходилось далеко від монастиря – біля річки Тереблі. Сам монастир тоді не залежав від пожертвувань, бо був економічно незалежним. Монахи займались
скотарством та землеробством.
Дослідник Іван Сенько написав статтю: «Що побачило посольство Івана Грозного в Углі»3. Він аналізує записку послів Івана Грозного: «О Занове Угорском» і доходить
висновку, що посли побачили та описують околиці і природні багатства верхньої частини Углі – теперішніх Малої
та Великої Угольки, які розташовані під полониною.
Ось що пише про місцезнаходження монастиря в цей
період історик Степан Пап: «Отже, цей монастир не був у
самому селі, а в горах над Углею. Тепер відоме його точне
місцезнаходження. Це справді в горах, за 12 км на північ
від Углі. Там др. Ю. Краль, професор Братиславського університету, який розшукував цей монастир, знайшов сліди якихось великих будов-ставлень, мінеральні багатства,
мінеральні води, глибоку прірву, скалу зі сталактитами,
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– цілком так, як це описує згадане повідомлення члена
московського посольства»1. Все це ще раз підтверджує те,
що давній монастир знаходився у верхній частині Углі під
полониною Менчул.
Стосовно мети відвідин монастиря в Углі послами
царя Івана Грозного, Іван Сенько пише: «Чого послам Івана Грозного, які повертались із Цареграду у Москву, треба було відвідати монастир в Углі? Бо це був монастир
православний. Іван Грозний у той час проголосив Москву
третім Римом і брав під опіку православний люд. Тодішня Мараморощина була православною, ненадійною для
католицького Угорського королівства і зручним для Росії
православним мостом на православні слов’янські Балкани … У ті часи релігія відігравала велику роль у єднанні
чи протистоянні народів … Монахи монастиря в Углі не
зраджували батьківській вірі, тому московське посольство
і звернуло на них увагу»2.
Дослідники пишуть, що Угольський монастир мав
багато скитів. Найбільш підходять під це визначення такі
монастирі: Драгівський, Кричевський, Вільхівський. Відомості про них можна почерпнути з «Спісанія Обітелей
Мараморошських древлє бывшіх» (1749 р.). Але там всі ці
монастирі описані як самостійні. Вони мали своїх настоятелів та печатки. Практично всі Марамороські монастирі,
в широкому значенні цього слова, можна вважати скитами Угольського монастиря, бо вони підпорядковувались
єпископу, який перебував у цьому монастирі3.
Скит – від слова «скитатись», тобто переміщуватись.
Монастирські скити – це місця, де монахи випасали свою
худобу та одночасно здійснювали богослужіння. У різні
часи вони переміщалися, тому що з худобою не можна
було стояли на одному місці. Місця скитів Угольського монастиря потрібно шукати на території, яка належала цій
обителі. А це, як було вже сказано, наступні місця: «Они
(угольські монахи) мали велике газдувство по долині Ма1) Пап С. Історія Закарпаття. – Том ІІ. – С. 287.
2) Сенько І. Вказ. праця. – С. 43.
3) Стан М. Історія святині сягає кінця X – початку XI століття: [20-ліття відродж. Углян.
монастиря] // Дружба. – 2010. 7 серпня. – С. 3.

1) Маркуш А., Шпицер М. Вказ. праця. – С. 47-48.
2) Гаджега В. Углянський монастир – Ужгород, 21.12.1935. Машинопись. – С. 3.
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лої і Великої Угольки та на полудневум збочи Менчула»1.
Перший скит міг бути в один час на полонині Менчул,
в місцинах, що мають назви Калугерське та Воявудське.
Там є кам’яні руїни. В урочищі Воявудське на честь того,
що там був монастирський скит, жителі Малої Угольки на
залишках мурів встановили хрест. Селяни стверджують,
що після того, як Угольський монастир було розбито, то
вцілілі монахи втекли в полонину, де й проживали.
Топонімічна назва «калугерське» означає наступне.
Полонина належала людям, там вони випасали худобу.
А частина полонини, що прилягала до монастирських земель і де калугери випасали свій скот, належала монастирю. Тому ця місцевість і називалась калугерське, в значенні
«монастирська земля».
Другий скит розміщувався у теперішній Великій
Угольці в урочищі Монащурське, де пізніше православні
віруючі, в першій половині ХХ ст., побудували приходський храм.
Дані про скити Угольського монастиря у ХVIII ст. подає також історик Василь Гаджега. В статті про Угольський монастир він пише, що монастир мав скити, які він
називає словом «майорня». В цих скитах, пише він, була
невеличка церква, велось підсобне господарство та жило
декілька монахів2.
Драгівський монастир теж можна вважати скитом
Угольського. За переказами, цю обитель заснували монахи Угольського монастиря, які сховались там від нападу татар. Коли настав час повертатись на старе місце, то
частина монахів залишилась на Драгівській території. Монастирі знаходились дуже близько один біля одного, що
підтверджують документальні дані про часті та близькі
контакти. Головні корпуси обох цих монастирів знаходились під хребтом «Вежа», тільки з різних сторін. З часом
Драгівський монастир став самостійним. Архімандрит
Василій (Пронін) теж пише, що хоча Драгівська обитель
була самостійною, але в народних переказах її відносять до
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Угольського монастиря1.
А ось ще одне підтвердження нашому припущенню.
Настоятельниця Драгівського монастиря, матушка Митродора, «имела общение и с о. Иовом (Кундрей), впоследствии прославленном в лике святых. В ходе одной из
таких бесед она узнала, в частности, от духовного старца,
что Драговский монастырь в древности был скитом легендарной обители в Малой Угольке…»2.
В XVII столітті в Ужгороді було введено унію (1646 р.).
Розпочались гоніння та переслідування православних. Марамароша, так як він в цей період належав до Трансільванії, це не торкнулося. Тут унію було введено майже на
ціле століття пізніше. Єпископська резиденція вимушено
переноситься з Мукачівського монастиря в Угольський. Ця
обитель стала фортецею православних.
Наведемо імена єпископів, які управляли православними Марамороша, і не тільки, з Угольського монастиря:
Іоанникій (Зейкан) – 1654-1684 рр. Перейшов в с. Угля
з Мукачівського монастиря у 1664 р.3
Мефодій (Раковецький) – 1687-1693 рр. Спочатку
управляв православними з Мукачівського монастиря, а
потім, як і попередній єпископ, був вигнаний звідти і перейшов в Угольський монастир у 1690 р. Помер у 1693 р.
Іосиф Стойка – 1690-1711 рр. Канонізований Румунською Православною церквою в 1992 р.
Також останній православний єпископ Досифей Феодорович. Народився єпископ Досифей у 1648 р. Спочатку був священником у Вільхівцях. Після смерті дружини
вступив у Вільхівський монастир. У «Списанії» в описі
цього монастиря про Досифея є згадка. У єпископа висвячений у Молдавії. Місцеперебуванням єпископа Досифея
став Угольський монастир. Вперше ім’я єпископа Досифея згадується у документах в 1718 році4. В добу єпископа
Досифея у багатьох храмах плакали ікони Пресвятої Бого1) Василий (Пронин), архімандрит. Собрание трудов. Том І. – С. 264.
2) Свято-Архангело-Михайловский Драгово-Забродский женский монастырь. – К.:
Украинская Православная Церьковь. 2010. – С. 7.
3) «Іоаннікій Зейкан помер 6 листопада 1687 року: одні кажуть, що в Углі, інші – у Мстичеві» // Пап С. Вказ. праця. – Т. ІІ. – С. 235.
4) Петров А. Старая вера и уния в ХVII – ХVIII. – Том ІІ. – С. 38.
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родиці. Дві з них у Кричевському монастирі. Єпископ Досифей зазнав гонінь з боку австрійської влади та уніатського єпископа Георгія-Генадія Бізанці. 22 серпня 1720 року
королівським декретом Карла VI владиці Досифею було
заборонено здійснювали служіння.
«Карл VI, Божою милістю і т.д. і т.п. покірно нагадав
Вашій величності наш вірний і шановний Георгій Геннадій Бізанці, що хоч духовенство і населення грецького обряду, які проживають у Вашому комітаті і за законом з
давніх-давен належать до тієї ж церкви, повинні б підпорядковуватись їй і в духовній юрисдикції. Тим не менше
внаслідок подій, що відбулися в останній час, коли якийсь
єпископ-схизматик по імені Дорофей (правильніше Досотей) невідомо з чийого дозволу поселився у Вашому комітаті і, узурпувавши для себе церковну владу над духовенством вищеназваного обряду і народом, законно одружених осіб із-за виниклих незгод з величезним скандалом
роз’єднує та допускається інших неправильних вчинків,
що належать до духовної юрисдикції; і до того ж він насмілився привласнити собі і те, що належить до компетенції
його заступника.
Тому, що згаданому наступникові (тобто Бізанці) вже
кілька років як ми з нашої волі і права королівського патронату передали названий єпископат з усіма правами,
обов’язками, прибутками і правосуддям що з здавна за
законом належать йому ми хотіли б, щоб він з цього нашого королівського дозволу спокійно виконував функції
єпископа, мав з єпископства користь і радість. Тому цим
декретом дозволяємо і доручаємо Вам, щоб після одержання декрету наказали духовенству і народу грецького
обряду, що проживає у Вашому комітаті, визнати своїм
справжнім законним єпископом Георгія Бізанці (мукачівського єпископа), підкорялися його духовній юрисдикції,
вільно без всякої перешкоди з боку противників, зверталися до нього зі своїми справами; крім цього, Ви повинні
дозволити цьому єпископу виконувати компетентне правосуддя щодо вищеназваного духовенства і народу та суворо припинити виконання церковних функцій і церковного правосуддя з боку єпископа-схизматика. Дано у Відні
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22 серпня 1720 року, Марамороському комітату»1.
У Марамороші греко-католиками було засновано вікаріатство. Місцепребуванням Мукачівських вікаріїв в Марамороші стало місто Сігет. Для чого це робилося? Історик
Іоанн Дулішкович в главі 145 «Начало и управленіе Мараморошських Викаріев» пише: «Это Викаріатство устроил
Еппъ Бизанци для того, чтобы тем легче ему уничтожити власть живущаго в Угле православнаго Еппа: Дософея,
который, как видели мы уже в гл. 107 хиротонизировал до
1733. и в Сатмарской жупе… Так после сихъ 1723 г. в перваго Викария именован: Прокопій Годерманский, сей родился в Спешской жупы обществе Гундермарктъ, откуда и
прозваніе взял»2.
Не дивлячись на постійні погрози та гоніння з боку
католицької влади, єпископ Досифей до останнього свого
подиху стояв на захисті Православної Церкви.
Між віруючими людьми зберігається переказ про
те, що єпископ Досифей помер насильницькою смертю, тобто був замучений. Підтвердження цього вірування ми знаходимо в більш пізній літературі. «Население
Марморщины выбрало нового епископа, архимандрита
Досифея. Униатське духовенство оклевечує його, и робит донос до Відня, в слідствие чого императорскы власти арештуют його и замыкают в тюрьму на замку в Хусті.
Досифей по 5 літах физичных и моральных мук в тюрьмі
умират, а с його смертью щезат Закарпатська Православна епархия»3.
Помер єпископ Досифей між 1733-1735 рр., точніше
в цьому періоді його ім’я востаннє згадується у документах4. Похований в Угольському монастирі, який знаходився у теперішній Малій Угольці. «Крестик із ланцюжком
срібний от блаженной памяти єпископа Досіфея, іж в той
обителі погребен єсть», – записано у «Списанії», в описі
1) Лучкай М. Історія Карпатських русинів. Historia Carpato-Ruthenorum. – Ужгород: Закарпаття, 2002. – Т. 3. – С. 141.
2) Дулишкович І. Исторические черты Угро-Русских. – Унгвар, 1877 – Тетрадь 3. – С.
230-231.
3) Лемкин И. История Лемковины. В V частях. – Юнкерс, Н.Й.: Издание Лемко-союза в
С.Ш.А. и Канаде. – С. 93
4) Петров А. Старая вера и уния в ХVII – ХVIII. – Т. ІІ. – С. 40.

Стан православної церкви в с. Угля в середині
ХVІІІ ст.
Зберігся опис Угольського монастиря з середині ХVІІІ
ст. в «Списанії обителей Марамороскых древле бывших»:
«…Престол деревяный и на нем образы 3, а 2 шолковы из
матеріи. Гробниця з дерева точена. Кресты деревяны 3 і
на стіні 2. Антимисы три Єпископа Іоанікія Зейкань, Іосіфа Стойкы и Досіфея. Келих циновый 1, а ложиця срібна,
світичі мосяжны 2 стары. Крестик из лантушком срібный
от Блаженной памяти Єпископа Досифея, иж в той обители погребен есть. Євангеліє 1, а другоє писанно. Служебники 2. Трифолой 1. Апостол 1, а другый писаный.
Триоди 2: Постна й Цвітна. Требники 2: Малый и великій.
Часослов 1. Псалтыры 2. Акафисты два. Прологы писаны
на 12 Місяцы, Євангеліє учительноє писанноє 1. Меч духовній 1. Дорофей друкованій 1. Богословія у Драгові у
1) Списание обителей Марамороскых древле бывших // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. – Випуск ІХ-Х. – Ужгород «ІВА» 2010 – С. 252-320.
2) Петров А. Старая вера и уния в ХVII – ХVIII. – Т. І. – С. 16.
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Угольського монастиря1.
В іншому варіанті «Списанія» записано, що мощі
єпископа Досифея почивають у храмі Угольського монастиря. «Обитель Угольска, иначей Занева, когда ся почала,
знати не мож; кажутъ люде ижъ разомъ из селомъ созданъ
есть. Зде церковь обновленія требуетъ, в ней лежитъ блаженной памяти Досифей епископ»2.
Владика Досифей був останнім православним архієреєм на закарпатських землях. Габсбурзька влада більше не
допустила нових хіротоній православних єпископів. Православні священники служили таємно. Марія Терезія, а
пізніше імператор Йосиф ІІ, закрили кордон з Молдовою,
щоб священники не могли висвячуватися там єпископами.
Таким чином, найдавніша історія православної церкви у визначених географічних рамках насичена важливими фактами та викликає зацікавлення в істориків. Разом
з тим, цілий ряд думок спонукають до дискусії та пошуку
нових документів, які раніше не були залучені до аналізу.
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Ференціовых синов, тая пак пожиченная была Отцем Феодосієм в тоє время Ігуменом прежде 26 роков. Месіа 1.
Чуда Пресвятой Богородици, отец Афанасій позичил,
до скиту, сам тоє казал. Номоканон 1. Фелоны шолковы
2, а прочиіх 5 и Епитрахіль толико, Стихари 6. Обрусі по
столццах 8. Ручніков всіх 12. Діяковскій Стихарь 1. Орары
2. Нараквици 3. Воздушкы 2 пары. Кадилници 2. Дзвоны 4.
Красного голосу. Трапеза 1 и стол 1. Келіи помісту 4, а 5-а
уж обветшала, к тым и челядна хыжа близ прочіих. Стайна 1 близ Монастыря на коні, на маргу 1-а на долі, там й
пелевня 1 добра. Желярскых хыж 4, толико й желяров кромі порцій. Млин на 1 камынь, воз 1 кованый воловы. Плуг
из желизми 1. Сокыры 5. Бард 1. Ланцы 2. Сверлди 4. Косы
4. Долото 1. Путо конское 1. Сусікы 2. Гордовы великы 5,
сусікы меншій 2. Корыто хлібноє 1, малых 2. Пчолы улієв 37, а Сопунскы Нямескы аки бы улій 12 /: Иконостас
давный:/ Волы 4. Быкы літушній 4. Коровы 5., яловы 2. Літушня телица 1. Бугай 1., теля сегорочно 1, конь 1. Зерна
готового мало. Тенгериці, мало овса, овцы 36. Баран. Ягнят
сегорочных 29. Под Тенгерицю 3 дни плуг орал, на овес 3
дни, на татарку 3 дни и мало жита. Слугы 8. Землі, лукы
власны очи видели листов жадных не есть. Єднак Окулація
Гатаря Монастырскаго й Салва Гвардія»1.
Архімандрит Василій (Пронін) вважав, що «Спісаніє
обителей Марамороскых древле бывших» написано протоігуменом Мукачівського монастиря Макарієм Шугайдою. Він також посилається на О. Петрова, який вважав,
що складено «Списаніє» між 1735-1749 роками2. Підтвердження цих дат є в рукописі. Більш детальні відомості
про відвідини монастирів, та сам текст «Списанія» подає
Г. Кінах в статті «Посіщеннє марамороських монастирів
1749 р.».
Цей опис (інвентаризація) робився по вказівці тогочасної влади. Цікавим є той факт, що в середині ХVIII ст.
Угольський монастир ще був діючим. Того, хто робив перепис, цікавило тільки майно та землі, тому в документі не
1) Списание обителей Марамороскых древле бывших // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. – Випуск ІХ-Х. – Ужгород «ІВА» 2010 – С. 258-259.
2) Василий (Пронин), архимандрит. История Православной Церкви на Закарпатье. – С.
276.

1) Пап С. Вказ. праця. – Т. ІІ. – С. 288.
2) Костевич І. Углянський жіночий монастир. Духовна обитель пережила руїну і нове
воскресіння // Фест. – 2008. – 31 січня-6 лютото. – С. 14.
3) «В 1686 году игуменом в Угольском монастыре был Герасим». F Filipascu Alexandru,
рrof., de doiha si de Petrova doktor in ﬁlosoﬁe si teologie. Istoria Maramuresului. – Bucuresti:
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вказана кількість монахів. Судячи з описів майна, монастир вже не був таким багатолюдним, як в епоху царя Івана
Грозного. Хоча, ймовірно, багато монахів, які втікали від
гонінь, переховувалися в густих лісах Углі.
На Угольський монастир часто робились розбійницькі напади, тому в давнину він був фортифікаційного типу.
На відстані декількох кілометрів від теперішнього храму,
в горах, вверх по річці у Малій Угольці є печери лабіринтової системи. Ці неприступні печери мають всі ознаки
чернечого монастиря саме фортифікаційного типу. Тут
проживали монахи-ісіхасти. Вченими археологами (спелеологами) біля цих печер знайдено людські поховання,
наконечник стріли та інше.
Ось що пише про кінцеве знищення цього монастиря
у ХVIII ст. історик Степан Пап: «Не маємо відомостей про
те, коли зник цей монастир, але знаємо, що його знищили
протестантські семигородські війська, які грабували його
доти, доки ченцям нічого не залишилось, і ті мусіли порозбігатись. Врешті, протестанти спалили й монастирські
келії, й господарські будови1. Але Степан Пап був грекокатолицьким священником, тому він міг вину у знищенні
монастиря перекладати на протестантів.
Між жителями села зберігся переказ про те, що коли
православний монастир закривали, то всіх монахів було
вбито2. Можливо, монастир знищили єзуїти. Перед тим,
як в Карпатській Русі почала вводитись унія, в Ужгороді
було поселено католицький воєнізований орден єзуїтів,
монахи якого не тільки хрестом, але й мечом поширювали католицизм. Саме від єзуїтів зазнав гонінь та знущань
відомий полеміст та борець проти унії священник Михайло Андрелла (1637-1710). Фактом є те, що монастир
був знищений після введення в Марамороші унії та смерті єпископа Досифея (1735 р.). Вцілілі монахи доживали
переховуючись в зворах. Звори та гори прозвалися їхніми
іменами – Карпиново, Луково, Маркулово, Герасимово…3.
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В 1750 р. по указу австрійської імператриці Марії Терезії, вже уніатський єпископ Михаїл Мануїл Ольшавський
здійснив особисто візитацію всієї Мукачівської єпархії. Ця
візитація була проведена з метою взяття на облік православних священників і населення Марамороша та їхнього
подальшого окатоличення (через унію), мадяризацію і
закріпачення. Жупу Мараморош Ольшавський відвідав в
1751 р. Ці описи подають нам дуже цінну інформацію про
с. Углю у XVIII ст.
Про приходську православну церкву святої Параскеви в Углі у протоколах записано наступне: «Парохія Угля.
Парох єдин, Георгій Стан, рукополож. от Еппа Дософея,
пріятый и облеченкою дарован от Еппа Бизанцого. Другий, Василій Стан, от того же рукоположен, облеченку
мае от Бизанцого. Телек парохіяльный ниякій. Способні
к сповіды: 300, всі высповідалиса. Газдов: 70, нич не платят. Явні грішники не суть. На парохи нич не мает громада. Церков не мает проповідника (книгу). Метрику не
мае, хрестильниця є. Баба присяженна. Никто без тайн не
умер. Дяк не постоянный, телека дяковского не е. Церковник не свободный. Антиминс теперішнього Преосвященного. Циборія деревяна.
Церков: мурована с вежою, шинглями покрита всіми
образами украшена. Чаша с принадлежащими цинянна.
Воздух и покровці из картона. Илитіонаніт, и старый воздух за покровці хоснуется. Свіщники 2 цинняні. Обрусы 3,
стихарі, жертвенник – як кажут – чистый. Фелоны 2, един
из картона, другій из червенної вовны, с такими епитрахилями. Книги церковні всі, доходки ніяки. Посвященна св.
Параскевіи. Цвинтарь слабо загороженный»1.
У додаткових протоколах в 1801 р. про Угольський
храм читаємо: «Угля має церков із твердого матеріала
збудовану от незапам’ятних часов, числу народа отповідну, нужными сооружена. Требуєт на єдину Циборію 40
Ринских»2.
Як бачимо, кількість населення в Углі у ХVIIІ ст. склаTipograﬁa ziaruluj «Universul», str. Bresoianu, 25. 1940. – С. 167-168.
1) Гаджега В. Вказ. праця. – С. 189.
2) Там само. – С. 219.

Письмо протоігумена Макарія Шугайди до угольських селян та будівництво нового монастиря у 1772 р.
В Ужгороді у 1893 р. Євменієм Сабовим було видано «Христоматію Церковно-славянских и угро-русских
литературных памятников». Там знаходяться два документи, які стосуються церковної історії села Углі у XVIII ст.
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дала 300 дорослих (від сім років і вище) чоловік. Про віровідступників (сектантів) в Углі немає ніякої згадки, їх
тоді не було жодного. «Віру свою однако ж вірники кріпко
держат, хоть і найдено в цілом Марамороши одпадших
от віри своєй, т. е. віроотступников (апостасов) – 18», – записав Ольшавський. Віровідступники (сектанти) в Углі
з’явилися тільки у ХХ ст.
Ще стоїть кам’яна православна церква святої Параскеви з ХVІІ ст. Ця церква позначена на карті Марамороша
з 1782-85 рр. Знаходилася вона на тому самому місці, де
стоїть тепер храм Рождества Пресвятої Богородиці. «Сімдесят газд», – тобто заможніх сімей, «нікому нічого не платят», – записав єпископ Ольшавський.
Ці відомості також показують неправдивість романтичних теорій, які з’являються в останній час у деяких
жителів Углі, що нібито село Угля в давнину належало
якимось князям, чи родинам (мадярським, румунським,
німецьким, або якимось іншим). Великі землевласники
були, але люди, особливо в горах Марамороша, були вільними (село Слобода, що на Міжгірщині, означає «свобода»). Русинів Мараморощини закріпачили і обставили податками після того, як їх приєднали до Угорщини. З цією
метою уніатський єпископ Ольшавський і ходив по селах
Марамороша.
В цьому столітті було придбано для храму в Углі дзвін.
Цей дзвін висить у дзвіниці й тепер, але використовують
його рідко. Він самий менший по розміру. На ньому є надпис латинською мовою:
+DUM TRAHOR AUDITE VOCO VOS AD SAKRA
VENITE 1797
Що в перекладі звучить так: «Доки ви будете чути голос
цього дзвону, доти приходитимете до храму. 1797 р.».
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Приводимо один з них:
«Письмо протоигумена Макарія Шугайды к земледільцям Угольським в (Марамороши) из 1763 года».
«Чесныи Панове угляне, миръ вамъ и Благословеніе
Божіе да будетъ на васъ. Дивное дело находится между законом (тобто, уніатськими монахами-василіанами) си…
(край бумаги сверху и низу праваго бока съеденъ мышями.
Примеч. Сообщителя)…. и честными панами Угольскими,
ижъ отъ много годовъ нашы законники (чернцы) ниякого
упокоенія ни мира не маютъ, въ Уголскомъ манастыри
про васъ Ч. панове. Хощу знати изъ якой причины ходивъ
вашъ годнадъ изъ боженныма людми до манастыря Боронявскаго ко Пречесному Ігумену О. Мелетію, и тамо
протешталовавъ (протестовалъ) передъ отцемъ Ігуменом
обы (чтобы) неважился пойти и лазы манастыря Уголскаго дати косити, хвалячи ся него, или законниковъ его
котрый колвекъ (нибудь) будетъ, же его тамо на кюсбе або
лазахъ убіете. Што сте разъ на манастырь дали, Богу есте
на офіру дали! чому хощете отъ Бога отняти, знайте себе,
же сіе дело вашое светлая королица (Цариця Марія Терезія) будетъ знати, ид котруй сима часы хощу пойти, и ей
рукы и ногы поцеловати, и дело ваше и монастыря Уголскаго ей светлости предложити, а такъ убойтеся ей. Протештую, контрадикую, вамъ приказую, властію отъ Бога
мне данною и отъ закона святаго, и отъ Епископа, а бысте
законникомъ Мараморыскимъ, сиречъ Боронявскымъ или
Бедевлянскым жадну причину неучинили и перепону ……
(опять выдерто) …… Сенокошею въ лазахъ Манастыря
Уго…… яко ся хвалите, же спустошите, городи……. тинаете, лазы покосите мархою своею ……. Ужаснитеся обы
на васъ кара Божія не ………. оли што отъ мастыря с. обоймете или законникомъ моимъ тамо спасающимъ ся не
яку перекажку учините1. Да неисполнятся слова св. Апостола Павла на васъ, котрыто слова поглядайте ко коринфом (Коринфяном) въ главе 16. въ зач. 166. добро честны
панове листъ сей отъ мене вамъ писаный разсудите и на
1) Сабовъ Е. Христоматія церковно-славянскихъ и угро-русскихъ литературныхъ
памятниковъ съ прибавленіемъ народныхъ сказокъ на подлинныхъ нарѣчіяхъ. Издалъ
Книгопечатный Фондъ Епархіи Мукачевской. – Унгвар: Книгопечатня «Келетъ» Варфоломея Иегера, 1893. – С. 53-54.

1) Сабовъ Е. Христоматія церковно-славянскихъ и угро-русскихъ литературныхъ
памятниковъ. – С. 53-54.
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силу свою неуповайте но на Бога могущаго васъ препитати и маргу (скотину) вашу кроме лазовъ Манастырскихъ.
Сіе все дело манастырское отъ рукъ вашихъ вынимаю и
повторе протешталую на светлую королицу и на чесную
вармегъ (комитатъ) Мараморыскую, и на фюешпана (наджупана) вармеги вашой, и на пана велкомного Епископа нашего и вашего, обысте добра манастыря Уголскаго
законникомъ выше описаннымъ мирно, покойно, любовно, яко рабомъ Божіимъ и молитвенникомъ вашимъ дали
уживати, хотяй тамъ нежыютъ, бо симъ часомъ не можна
отъ нихъ, поневажъ мало ихъ есть, тамо и до приходу моего отъ светлой королици. Сіе возвестившее всегдашней
богомолецъ изъ моими законниками о чесныхъ панехъ и
благодетелехъ нашихъ и о всемъ міре хощу быти и зостаю.
Чеснымъ паномъ уголскымъ и Благодетелемъ нашымъ, и
о всем…
Недостоинъ богомолецъ Іеромонахъ Макарій Ч.С.В.В.
Професъ Протоигуменъ. При Мукачеве на Горе Чернечой.
Іюлія 12.1763»1.
Цей лист важливий для нас тим, що він показує нам
негативне ставлення жителів села Углі до греко-католицької церкви. Після насильницького введення унії, верхівка
Мукачівської єпархії захоплювала храми та майно православних. Православний Угольський монастир теж закрили та зруйнували, захотіли заволодіти його землями. Монахи в письмі названі законниками. Це назва уніатських
монахів. Православні монахи називалися тоді гречеським
словом «калугер». Монастиря на Горах ще не існувало.
Уніатські монахи не жили в монастирі, тому, що, як написано в письмі, їх було мало. Та й не цікаво їм було поселятися в горах, під полониною Менчул та вести суворе
аскетичне життя. А ось землі закритого православного
монастиря їх зацікавили. Але, як ми бачимо з письма,
угляни не захотіли віддавати землі греко-католикам. Вони
сказали, що якщо уніатські законники (монахи) прийдуть
на монастирські лази косити, то вони їх там вб’ють. І тому
протоігумен, вже захопленого Мукачівського монастиря,
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Макарій Шугайда, пише письмо до угольських земледільців, в якому їм погрожує, що поскаржиться на них самій
імператриці Марії Терезії.
Греко-католики все ж таки заволоділи майном та землями зруйнованого православного монастиря. У збереженій книзі «Оренди церковних земель уніатської церкви» за
першу половину ХХ ст. бачимо, що більше всього церковних наділів в греко-католиків було саме у верхній частині
теперішньої Малої Угольки. І в письмі Макарія Шугайди, і
в книзі «Оренди», записана назва «Монастир». У документах згадані прізвища орендарів, нащадки яких до цього
часу проживають у верхній частині Малої Угольки. Тепер
більша частина монастирських земель відноситься до Карпатського біосферного заповідника.
З попереднього письма протоігумена Макарія Шугайди стає зрозумілим, що у 1763 році Угольського монастиря
вже не існувало. Споруди його, як ми бачимо на карті Марамороша за 1782-1785 рр., були збережені, а православні
монахи або вигнані, або вбиті.
Документальні дані свідчать, що через декілька десятиліть після введення унії в Маромороші та смерті єпископа Досифея і закриття Угольського монастиря, жителі
Углі зробили спробу відновити давню обитель у своєму
селі. Тільки відкрили обитель вже не в горах під Полониною, що було для них незручно, а на новому місці, ближче
до села – на Горах, над Забережом. Монастир перемістили
з гір у долину.
Назва «Забереж» зустрічається в документах по Кричевському монастирю1. Кричевський монастир теж знаходився недалеко від Забережа, – але вище, під Кривцем.
Але в цих документах немає згадки про Угольський монастир «над Забережом», відстань до якого, від Кричевського
монастиря, лише декілька миль. Немає тому, що Кричевський монастир існував раніше – 1693-1750 рр., тобто не
в тому часовому періоді. І коли засновувався Углянський
монастир «на Горах», то Кричевський вже кілька десятків
років був у руїнах. У «Списанії обителей Мараморошскых
1) ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 5. – Спр. 54. Письмо о дарении прихожанами земли для Кричевского монастыря» (21.4.1701 г.) – Арк. 1; Монич О., прот. До історії Кричовського
монастиря // Труди Київської Духовної Академії. – Київ. – 2013. – №18. – С. 289-305

1) ДАЗО. – Ф. 64. Оп. 1. – Спр. 755. – Арк. 1.
2) Filipascu Alexandru, рrof., de doiha si de Petrova doktor in ﬁlosoﬁe si teologie. Istoria
Maramuresului. – Bucuresti: Tipograﬁa ziaruluj «Universul», str. Bresoianu, 25. 1940. – С.
167-168.
3) Монич О.. диякон. Заневський монастир в Полонинах: нариси з історії Угольського та
Углянського монастирів. – Ужгород: ВАТ. Патент, 2009.
4) ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 4. – Спр. 184. – Арк. 1-2.
5) Василий (Пронин), архимандрит. Собрание трудов. Том І. – С. 253.
6) Mátéffy B. Tihany Tihanyi Bencés Apátság. – Budapest: PHARMA PRES NYOMDAIPARI
KFT, 2017. – С. 27.
7) Гаджега В. Углянський монастир. – С. 4.
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древле бывших» (1749 р.) де описується і Кричевський монастир, про давній Угольський сказано, що він тоді знаходився не поблизу Кричевського, а «на мілю від полонини».
Монастир «на Горах» відкрився у 1772 р., що підтверджується архівними документами1. Про це читаємо
і в книзі про Мараморош в одного румунського автора,
де вказується і мета відкриття монастиря: «Монастырь в
Угле начат в незапамятные времена. В 1772 году построился новый монастырь, на одном месте полученном от
села с условием, что старый монастырь не будет оставлен
(забыт), чтобы обитал (хотя бы) один монах, который бы
служил каждый день (службу)»2. Таким чином, угляни відновлюють давній православний монастир, тільки на новому місці, переносять його ближче до села. По діяльності
цього монастиря збереглося багато документів у Державному архіві Закарпатської області, аж до середини ХІХ ст.
Багато з цих документів вперше дослідив та опублікував
диякон, тепер вже протоієрей Олександр Монич3.
Тут було розпочато будівництво великого кам’яного
храму в честь Покрова Божої Матері. 17 червня 1776 року
прихожанами села Угля була написана грамота про заснування монастирського храму. «Полагается первый камень
в новой обители Угольской», – написано в грамоті4. Стіни
та фундамент саме цього храму було видно ще на початку
ХХ ст.5
І вже цей новий монастир було закрито у 1788 р. указом Австрійського імператора Іосифа ІІ, який оголосив війну чернечим орденам6. Історик Василь Гаджега говорить,
що Углянський монастир на Горах офіційно було закрито
«приказом найвышшого королівського губерніального Совіта из дня 4.-го ноября рока 1789. Под нум. 4622.42,211.»7.
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Жителі Углі у 1789 р. написали прохання про відновлення монастиря в їхньому селі у зв’язку з навчанням дітей
в монастирській школі1. Цей документ теж підвереджує
те, що монастир тоді вже знаходився недалеко від села,
інакше діти не змогли б діставатись до нього.
Про кінцеве закриття монастиря в Углі ієромонах
Сергій (Цьока) пише, що Угольский монастир «был
разрушенный в 1838 г. врагами Св. Православия»2. Монастир міг бути діючим аж до середини ХІХ ст. Це підтверджується деякими архівними документами, хоча потребує подальшого дослідження та уточнення. Можна припустити, що в цьому році були зруйновані кам’яний храм
та келії, які пустували.
Життя старого Угольського і нового Углянського
монастирів та будівництво в Углі нового парафіяльного храму у другій половині ХVІІІ ст.
Історик Василій Гаджега в статті «Углянський монастир» приводить документ з Єпархіального Архіву за
1783 рік. В історичному документі описується як старий
Угольський монастир, так і новий – Углянський. Далі дослівно: «Мараморош славний був од ХV віка своими руськими монастирями як се инде вже и повторительно предложилисьме. Позад се нічто треба спомянути и о углянском монастырі, хоть теперь не існуе, бо по роках 1783,
коли подержанне урядове списовання наших тогдашных
монастырей, переставлений був.
Держимеся в выповненю сей задачи урядового списка
рока 1783, якого дати як урядові, певні дати, мож нам без
перечно прияти. Се списаня подае слідуюче. Монастырь
Углянский дійстно е два, первый старый заснованний
од непамятных часів селянами Угли, од якої одстоит на
одну милю між горами но нижше полонин, на місті около 100 косасів великом, из повсюду обнятий горами и гаями. 2. Будовля старого монастыря состоит из двох комнат деревляных в середине з кухною для одного монаха,
який после заосновуючого листа обвязан непрерывно там
1) ДАЗО. – Ф. 64. – Оп. 1. – Спр. 1211. – Арк. 1.
2) Сергий (Цьока), иеромонах. Указ. сочин. – С. 373.

1) Сяг – сажень, тобто, одиниця міри. Сажень - давньоруська одиниця вимірювання відстані. У XVII столітті основною мірою був триаршинний сажень, що дорівнював 2,16
метри й містив три аршини (72 см) по 16 вершків.
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задержатися, и при майорнянского газдоства кождоденно одправляти божі одправы. 3. Побочні будинки мае: на
телеку одна майорня, из однои комнаты и одной комори
состояча, малу пивничку деревляну и два хліви деревляні
на 16 стук худобы около. 4. Слідуючі точки 5-8 подаме при
новом монастыри, бо си два монастырі моральне одно составляют, и зато неполезно двараз вычислити такі дати. 9.
Церков старого монастыря е из дерева, вже розпадуюча,
вмістити може около 40 людей. Праздник посвящення е
Вознесеніе Г. нашого І. Христа. Мае один олтарь. Украшена образами старими вже зхоснованными. Снаради: дві
ризы, шовкові вже похоснованні, тулько и стихарі, чаша
одна сріберна, книги обрядові мае, звонок один. Одпусти
ниякі не мае, и доходки ніякі.
Другий монастырь Углянський, новый е на горі Угля
званной, місті 46 сяг1 широком, 66 – довгом, яке од востоку
одстоит од Углі на четверть годины, из западу на повчаса од Колодного, од юга од Дулова и од севера од старого
монастыря на дві годины. 2. Будовля нового монастыря е
из дерева, состоит из трех містностях, четверте же е ідальня, маючи в середині кухню, в сусідстві же е пивница, находяться в доста добром стану. 3. Принадлежат к монастырю
на самом его телеку щи: хата для родины, яка мае одну
комнату и одну коморку, між межами монастыря е и одна
деревляна будовля из двох комнат для научіня дітей, потом
хлів, який може вмістити 20 кусов худобы, сему приключенна возарня, всі из дерева. Пчолник ново поставленный
на 100 улеів.
4. Засноваючі грамоти, які в копії приключаются, мае, так для старого, як и нового монастыря. Посему вычисляються маеткові ораниці, и іх доходок, що все
выробит 423 флорени. Також под т. 5. 6. 7. Вычисляються
доходки урбарскі, из десятины, из господарства, які разом
выроблят 220 флор. Конечно вычисляются доходки из збирання милосердных даров, що выходит на 181 флор.
9. Церков новаго монастыря е из дерева, розпадуюча,
може вмістити около 30 людей. День посвященя 1 октябрь,
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Покров Пр. Д. Маріи. Олтарь на службу один. Образові
снаряди майже ниякі. Ризы мае 4, одні нові, шовкові, другі
також шовкові, но старі похосновані. Стихарі 6. Чаші дві
сріберні, позолочені. Книги обрядові всі мае. Звони 4. Одпусти не мае. Доходки ніякі не мае, кромі свічок в принос,
які можут вартость мати 6 флор.
Кроме сей старой церкви нового монастыря будуеся
нова церков из твердого матеріалу, яка мае вмістити 300
людей, и поднята е од земли на 5 квадрат сягів. – Сим кончится урядове списаня монастиря Углянского»1.
Таким чином ми бачимо, що в кінці ХVІІІ ст. в Углі
існували два монастирі. Будівлі старого були збережені.
Два монастирі в Углі ми бачимо і на карті Марамошської
жупи 1782-85 рр. Монастир в теперішній Малій Угольці В.
Гаджега називає старим, а в Углі над Колодном – новим.
У статті Василій Гаджега пише, що Угольський монастир у той час мав багато майорень2 (скитів), при яких жили
монахи. При обителях діяли невеликі храми. Майорні, говорить він, в народі називали Монастирями. Це підтверджує народний переказ про те, що Угольський монастир
мав багато скитів. Прізвище Майор на Закарпатті частіше
всього давалось старшому вівчареві3. В Малій Угольці проживають носії цього прізвища. І проживають вони саме
там, де колись знаходилась монастирська майорня, тобто
хліви або господарство.
Раніше в старому монастирі храм міг бути теж
кам’яним, тому що фундамент, який було видно ще на початку ХХІ ст., був досить масивним, а значить, на ньому міг
стояти кам’яний храм. Його потрібно було дослідити спеціалістам, бо цей фундамент, як і знайдений фундамент
в Грушевському монастирі, був взірцем давньої храмової
архітектури Марамороша. Чотири дзвони в нижньому
монастирі, які згадуються в цьому описі, могли бути перенесені з верхнього.
При описі та порівнянні старого та нового Угольських
1) Гаджега В. Углянський монастир. – С. 1-2.
2) Майорня – в значенні підсобне господарство.
3) В умовах Угорського королівства апел. Major означав також «власника ферми або вівчарні» «головний вівчар» // Чучка П. Прізвища закарпатських українців. Історико-етимологічний словник. – Львів: Видавництво «Світ», 2005. – С. 355.

1) «Вплив освітньої филозофії, поширюючись по Европі й в Австро-Угорщині, привів
до того, що за Марії Терезії і надто за її сина наступника Йосипа ІІ було знесено майже
половину всіх (чоловічих і жіночих) монастирів Австро-Угорщини …в Углі і Бедевлі…»
// Мицюк О. Вказ. праця. – Т. 2. – С. 111.
2) Гаджега В. Додатки к истории Русинов и руських церквей в Марамороши. – С. 225.
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монастирів, історик Василій Гаджега намагається доказати, що новий монастир був економічно багатшим ніж
давній, і, відповідно, більш славним. Також автор пише,
що причиною занепаду обох монастирів було слабке економічне становище. Це не зовсім відповідає дійсності, хіба
що тільки на момент написання цього документу. На карті
Марамошської жупи (1782-85 рр.) ми бачимо, що в давньому монастирі довкола дерев’яного храму навіть ще в кінці
ХVІІІ ст. було 20 будівель, тоді як у новому значно менше.
Причиною занепаду давнього Угольського монастиря стало насильницьке введення унії, а нового – поширення у
Європі вільнодумства та французької освітньої філософії 1.
На карті з 1864 р. ми бачимо, що в Углі ще стоїть православна церква св. Параскеви. Будівництво кам’яного
приходського храму, який стоїть в Углі дотепер, було завершено, згідно документальних даних, в 1875 році2 . Місцеві жителі кажуть, що він будувався кілька десятків років.
По їхнім словам будівництво було розпочато у 1850 р. Також перед тим було побудовано кам’яну фару, теперішня
лікарня. Її ми бачимо на карті 1864 р.
Скоріш за все, ситуація складалась таким чином: кількість населення в Углі, як бачимо, із статистичних даних,
значно збільшилась. У той же час старий, православний
кам’яний храм з XVII ст. в честь св. Параскеви був уже замалим. І як ми дізналися з переказів від старожилів, довкола цього православного храму почали мурувати новий великий храм. Це підтверджує і карта Марамороша з
ХVІІІ ст. (1782-85 рр.), а також карта з 1864 р. Стара кам’яна
православна церква святої Параскеви розміщена саме на
тім пагорбі, де тепер стоїть храм в честь Різдва Пресвятої
Богородиці.
А потім, як розповідають місцеві жителі, почали довозити камінь для будівництва храму з місцевого кар’єру,
а також з руїн монастиря, що був «на Горах». Новий храм
жителі Углі будували своїми силами і досить довго, – де-
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кілька десятиліть1. Всі брали активну участь у будівництві.
Коли вже стіни були майже повністю вимурувані, тоді, по
переказам (Шимон Михайло П.), старий православний
кам’яний храм розібрали. Каміння з нього також використали для будівництва нового. Навколо старого храму
було кладовище. Воно показане на карті 1864 р. Тому, при
копанні траншей під новий храм, знаходили захоронення
усопших. Захоронення знаходили і на початку ХХІ століття, коли будували нову дзвіницю та трапезну. В майбутньому про це потрібно пам’ятати, та не порушувати спокій і не перемелювати і оскверняти могили наших предків,
які там лежать.
Якою була кількість населення с. Угля в цьому періоді?
У 1851 р. в Будапешті було опубліковано угорською мовою
працю Е. Фийнеша «Географічний словник Угорщини», в
якій наводяться дані про кількість населення в усіх селах
Мараморошського комітату. В Углі у 1848-1850 рр., загальна кількість населення значно збільшилась, в порівнянні з
минулим століттям (300 способних до сповіди), і складала 953 людини. Вже проживали прибулі євреї кількістю
72 чоловіка2. 1880 рік. Кількість мешканців – 2201 чоловік.
Іудеїв – 3793.
Таким чином, релігійний розвиток сіл долини Великої і Малої Угольки в ХVІІІ ст. на початок ХХ ст. є досить
складним та потребує виваженої оцінки. На цей період
припадає активна діяльність Мараморошської православної єпархії, центром якої були с. Угля з присілками та інші
населені пункти. За протегуванням влади у східній частині
нинішнього Закарпаття було поширено унію, яка сприймалася на той час населенням досить негативно. Документи показують, що православні вірники с. Угля опиралися
переведенню їх до нової церкви та намагалися протистояти цьому процесу. Проаналізовані матеріали дають можливість прослідкувати етапи будівництва культових спо1) «В 1779 г. 16 июля было выдано распоряжение от Наив. Губерн. Совета, согласно котрому предписывалось, чтобы в епархии церкви строились только по 3 планам, которые
при этом и прилагались. В Гаджега. Додатки – Мараморош. – С. 84. «Вот чем можно обяснить однобразие церквей, построенных в ХІХ веке». Василий (Пронин), архимандрит.
История Православной Церкви на Закарпатье. – С. 345.
2) Тячівщина: іст.-краєзн. нариси… – С. 25.
3) Там само. – С. 32.

руд у селі, визначити роль окремих осіб у цьому процесі.

SUMMARY
RELIGIOUS LIFE OF THE POPULATION OF THE
VELYKA AND MALA UHOLKA RIVER VALLEYS OF THE
TYACHIV DISTRICT OF THE ZAKARPATTIA REGION
(XIII - XIX CENTURIES)
The article examines the religious life of the population of the
valley of the rivers Velyka and Mala Uholka in Tyachiv region in the
period from the XIII century to the XIX century. The author cites
chronicles of the founding of the monastery and excerpts from later
chronicles about the activities of the village of Uglya. Attention is
paid to the activities of Orthodox bishops in the Maramures region,
the spread of the union in the eastern part of Transcarpathia, the
confrontation on religious grounds. The article refutes some myths
concerning the history of the monastery in the villages of Uhlia and
Mala Uholka.
Keywords: monastery, monks, village, church, orthodoxy.
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РЕЗЮМЕ
У статті досліджується релігійне життя населення долини річок Велика та Мала Уголька на Тячівщині в період з
XIII ст. по ХІХ ст. Автор наводить літописні згади про заснування монастиря та витяги із пізніших хронік про діяльність с. Угля. Звертається увага на діяльність православних
єпископів на Мараморощині, поширення унії в східній частині
Закарпаття, протистояння на релігійному ґрунті. У статті
спростовано окремі міфи, що стосувалися історії монастиря
на території с. Угля та Мала Уголька.
Ключові слова: монастир, ченці, село, церква, православ’я.
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Рис. 1. Давній Угольський монатир на карті Мараморошського комітату з 1782-1785 рр.

Рис. 2. Карстовий міст у Малій Угольці (Чурь). Біля цього
каменя побували посли царя Івана Грозного.
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Рис. 3. Портрет царя Івана Грозного з Царского титулярника. 1672 р.
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Рис. 4. Святая Параскева Сербская. Икона из Клисурского Кирилло-Мефодиевского монастыря Видинской епархии Болгарской православной церкви.

УДК 930(616-036.21+246)
ЕПИДЕМИЈЕ У ИСТОРИЈИ И ИСТОРИОГРАФИЈИ СА
НАРОЧИТИМ ОСВРТОМ НА СРПСКО ИСКУСТВО

Историографија се, на одређене начине, веома рано
почела бавити историјом здравства, са посебним нагласком на повест болести, нарочито зараза и епидемија. Од
антике, преко средњег века до модерног доба, људи су
трпели веће интервале инфективних болести као што су
куга, разне грознице и вируси. Такве болештине су односиле велики број људских жртви правећи пустош у свету.
Нажалост и наше савремено доба пролази кроз искушења
једне пандемије.
I. Болести, заразе и епидемије као историографска тема
Свакако је у историографији о заразама најзначајнија
и највише упамћена „Црна смрт“, епидемија куге која се
из Азије, преко Златне Хорде пренела у Европу, оставивши трага у друштву, култури, религији, етосу и приватном
животу, од 1347. до 1353. године. Према социомедицинској
теорији „жаришта која се пале“, појављивали су се закономерни таласи ове болести. Након поменутог највећег
интервала, куга се јављала све до краја XV века. Гледано у светским токовима, зна се за кугу у Лондону 1563. и
1665–66 године, а ту спада куга у Русији 1654–55 („моревое
поветрие“)1, која се у Москви поновила и 1771. године. Та
куга у Москви, праћена „чумним бунтом“ (кужном побуном), резултирала је употребом војске од стране државе, убиствима на стотине људи у немирима и, на крају
крајева, погибијом московског архиепископа Амвросија
1) Опширније: John T. Alexander, Plague in Muscovy, 1500—1700 (Bubonic Plague in Early
Modern Russia, Public Health and Urban Disaster), Oxford 2003.

SCIENTIFIC NOTES №7 2020

Др Радован Пилиповић,
виши архивиста, Архив Српске православне цркве,
Београд, Република Србија
Е-mail: beriozushka@gmail.com

73

НАУКОВІ ЗАПИСКИ БІНДЦ №7 2020

74

Зертис-Каменског (1708–1771). Становништво је већ тада
било изиритирано религиозним поводима: забраном
да се целивају иконе, нарочито икона Богољубске Мајке
Божије, што се том приликом прелило у веће социјално
незадовољство. Болест која је опседала главни град Русије,
пренела се са Истока даље, па је из Молдавије, преко турских заробљеника („turba Turcarum“) дошла и на просторе
Хабзбуршке монархије.1
Лекари, по своме образовању, у прегледним радовима
истичу примере епидемија као посебне друштвене процесе који утичу на светску историју. Медицинарско знање и
запажања су драгоцени и незаменљиви, али, са друге стране без проникнућа у сву разноврсност наративних и документарних извора и друштвено-политичког контекста
не би се могла створити шира слика о болестима из прошлости. Примери страдања становништва Мексика од зараза коју су донели европски колонизатори у XVI веку или
паћење Наполеонове армије од тифуса у походу на Русију
1812. године јесу карактеристични примери који довољно
указују на повезаност епидемија са светским историјским
токовима.2
У француском Медитерану позната је Марсејска куга
1722. године, а таласи кужних напада се нижу до Сибирске
куге 1811, затим куге у Севастопољу и Одеси 1830. и 1837.
године. Манџурска куга из 1910, а крајем XIX века заразе у
Индокини и на Далеком Истоку омогућили су европској
медицини да се изблиза проуче микробиолошки узрочници болести – бакцил куге који се посредством инсеката
преносио на човека.
Од класичне европске старине, оне антике обавијене
паучином, заразне болести су присутне у историографском стваралаштву. Тукидидов опис куге у Атини у доба
Перикла (Пелопонески рат, II, 47-54)3 постао је мера стилске фигуре епидемије код потоњих писаца, византијске
1) Gustavus Orrareus, Descriptio pestis quae anno 1770. in Jassia et 1771. in Moscva grassata
est, Petropoli 1784, 1.
2) Jelena Barišić, „Utjecaj bolesti na povijest – primjer epidemija“, J. appl. health sci 5 (2)
(2019), 225-236.
3) Thucydides, with an English translation by Charles Forster Smith of the University of Wisconsin in four volumes, History of Peloponnesian war, books I and II, London 1956, 340 и
даље.

1) Видети: Ex Thucydide institutum funebris orationis apud athenienses; et Periclis oratio
funebris item pestis atheniensis. Omnia ordine ex libro secundo historiae, Glasguae 1755.
2) Најновији значајан стручни рад: Robert J. Littman, „The plague of Athens (Epidemiology and Paleopathology“, Mount Sinai Journal of Medicine, 76 (2009), 456-467; строго
историографски: Javier Martinez, „Political Consequences of Plague of Athens“, Graeco-Latina Brunensia, 22-1 (2017), 135-146.
3) Веселин Чајкановић, „Тукидидов опис атинске куге“, Нова искра, бр. 4, год. X, (1911),
113-114.
4) Lee Mordechai, Merle Eisenberg, „Rejecting Catastrophe: The Case of Justinianic Plague“,
Past and Present, The Past and Present Society, № 244 (2019), 3-50.
5) Назив Yersinia потиче од презимена биолога Александра Јерсина (Alexandre Yersin, 1863–1943) који је у последњој деценији XIX века изоловао бактерију изазивача
„бубонске куге“ у Нијачангу (Вијетнам), види: Т. В. Тутубалина, „Человек, открывший
миру возбудителя чумы“, Здоровье. Медицинская экология. Наука, 4 (67), (2016), 80-83,
као и: Lauren Dizney, Yersinia pestis: The Causative Agent of the Plague, Gardner-Webb University 2001; Ruifu Yang, Andrey Anisimov, Yersinia pestis: Retrospective and Perspective,
Advances in Experimental Medicine and Biology 918, Springer 2016.
6) D. M. Wagner, „Yersinia pestis and the Plague of Justinian 541-543 AD: a genomic analysis“, The Lancet infectious diseases, vol. 14, issue 4, 319-326.
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књижевнике нарочито. Тај одломак из „Пелопонеског
рата“ је ушао у антологије античке књижевности, као боље и
драматичније место у, иначе оптерећеном, приповедању.1
Атинска куга је предмет историографских, али и медицинских – палеобактериолошких истраживања.2 Чувено „кужно место“ из друге књиге „Пелопонеског рата“,
превео је, некако узгред, у домаћој академској јавности
Веселин Чајкановић (1881–1946).3 Учестало умирање од
заразних болести памти се у Сиракузи (у IV веку п. н. е),
а у Хипократовим списима она поглавља насловљена са
„епидемије“, настављају се на редове о обичним болестима, чиме је показано како је античка медицина правила разлику између уобичајеног и масовног обољевања.
Рановизантијска историја зна за „Јустинијанову кугу“.4
Симптоми куге су били: грозница, главобоља, отицање
лимфних чворова, упала плућа и мозга, а све то је изазивано инфекцијама бактерије pasteurella pestis, микроорганизма који се од друге половине XIX чешће назива и
препознаје као yersinia pestis.5 Нова истраживања су показала да је ова бактерија била присутна у Европи још у VI
веку и да је изазивач Јустинијанове куге.6 Остали подаци о
епидемијама у Византији праћени су равномерно ауром
хришћанског провиденцијализма, понекад сасвим неосетно трансформисаног у благи фатализам, који је, генерално гледавши, хришћанству несвојствен. Цариградска
епидемија куге у VIII веку коришћена је код хроничара Те-
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офана као пример божанске казне за грехе цара Константина V Копронима (741–775) према иконама и монаштву
које се, насупрот њему, залагало за иконопоштовање.1
Први трактати о куги, печатани у раном европском
таласу модерних инкунабула, дају понеке савете како се
болест може лечити и зауставити превентивно. Те књиге,
медицинске, али заправо богословске, говоре и о путевима
ширења зараза. До друге половине XVII века сматрало се
да се куга и друге пратеће заразе, преносе ваздухом и да у
„благорастварању“ драгоцених удисаја, тј. у поремећају истих, треба тражити узроке ширења болештине.2 У суштини, сви ти савети, било да долазе од умировљених алхемичара или од званичних духовника Западне цркве сводили
су се на неку врсту необавезујуће и неозбиљне, лепршаве
и једноставно препознатљиве алтертнативне медицине. У
том погледу лекар Гијом Гратарело (Gulielmus Gratarolus)
је у свом приручнику саветовао да се користе ароматичне
травке у исхрани што се, по њему, добро одражава на човеков имунитет.3 Одмах после њега исту тему на сличан
начин обрађивао је Герард Бергеншки (Gerardus Bergensis)
који препоручује копање корења и израду превентивних
сирупа.4 Теодор Безе (Theodorus Bezae) је распрострањење
болести приписивао природним узрочницима, али и
Божијој вољи.5
Скоро у исто време, године 1641. православни свештеник Синадинос из Сереза је описао кугу у том граду са приличном унетошћу у проблематику, пруживши одређене
савете на фону народног лекарства6, додавши да је куга косила Бугаре, Србе, Влахе и Арбанасе.7
1) Dragoljub Marjanović, „Memories of plague in late 8th and early 9th century byzantine
historiography“, Acta historiae medicinae stomatologiae pharmaciae medicinae veterinariae,
38 (1-2), 2019, 8–20.
2) J. N. J, Theses de causis pestis in aere quas amplissimae facultatis medicae consensu praeside Philippo Jacobo Phil. et Medic. D. P. P. Examini Eruditorum submitit Abrahamus, Reg.
Pruss, Regiomonti 1687.
3) Pestis descriptio, causae signa omigena, et praeservatio, authore Gulielmo Gratarolo
Bergomate Medico, Parisiis 1561.
4) Gerardi Bergensis medici iurati Reip. Antverpiensis, De pestis perservatione libellus, Antverpiae 1565.
5) Theodori Bezae, De pestis contagio et fuga dissertatio, Lugdunum Batavensis, 1636.
6) Надя Манолова-Николова, Милена Петкова-Енчева, За чумната епидемия на
Балканите в край на XVII – началото на XVIII век, у: Културна и медицинска
антропология (Сборник в чест на проф. Минчо Георгиев), София 2015, 166-171.
7) Зографската обител „Св. Георги Победоносец“ и Солун, у: Солун и Българите:

История, памет, съвремие, София 2019, 33. Уп. P. Odorico et collab. S. Asdrachas, T.
Karanastassis, K. Kostis, S. Petmezas, Conseils et mémoires de Synadinos, prȇtre de Serrès
en Macédoine (XVII-е siècle), Paris, Editions de l’Assiciation Pierre Belon, 1996, 170-171.
1) Pestis Napolitana, Romana et Genuensis annorum 1656. et 1657, ﬁdeli narratione delineata
et commentariis illustrata dictanta suis medicina practica studiosis Petro Castro, Veronae 1657.
2) Historia Pestis Sirmiensis annorum 1795. et 1796, iussu regio scripsit Franciscus Schraud,
t. 1-2, Budae 1802.
3) Adami Chenot condam S. C. R. A. M a consiliis medicis et Transilvaniae protomedici
Historia pestis transilvanicae annorum 1770. et 1771, opus posthumum iussu regio edidit
et praefatus est Franciscus Schraud, Budae 1799. Биографска цртица о Шрауду: Kapronczay Karoly, Schraud Ferenc emlekezete (У спомен на др Ференца Шрауда, у: Симпозијум
„200-годишњица сремске-иришке куге“ (зборник радова), Нови Сад 1996, 48-55.
4) Видети: Gordan Ravančić, „Historiograﬁja o epidemiji Crne smrti s polovice 14. stoljeća“,
Povijesni prilozi 33 (2007), 195-213.
5) Philip Ziegler, The Black Death, London 2007; J. Ole Benedictow, The Black Death,
1346–1353: The Complete History, Woodbridge 2004; Robert S. Gottfreid, The Black Death –
Natural and Human Disaster in Medieval Europe, New York – London 1985; Norman Cantor,
In the Wake of the Plague: The Black Death and the World It Made, New York 2001, постоји
српски превод: Norman Kantor, U vrtlogu kuge (Crna smrt i svet koji je ona oblikovala),
Beograd 2010; The Black Death, ed. Don Nardo, San Diego 1999.
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Када је „физикус“ Пијетро Кастро писао историју куге
у средишњим деловима и на северозападу Апенинског полуострва, средином XVII века, сабравши искуства за поуку
и опомене генерацијама које долазе, радио је то под знаком „Петокраке спасења“ (Pentagonum salutis) који је садржавао слова античке богиње здравља, чије име асоцира
на одржавање чистоте – „Хигиј(ен)е“ (ΥΓΙΕΙΑ).1 Следивши,
свесно или не, његов траг, лекар који је лечио кугу у Срему
Франц фон Шрауд (1761–1806) имао је прилику да, након
век и по, дода географску одредницу латинској речи pestis,
када је објавио двотомну Historia Pestis Sirmiensis annorum
1795. et 1796. која је главни извор о куги која је тада погодила Горњи Срем, Ириг са околином и Вуковар.2 Овај Немац,
рођен у Пешти, је у Срему допунио своје искуство, после
лечења и санирања последица ердељске куге.3
Већина прегледа развоја истриографије о „Црној
смрти“, тзв. „бубонској куги“, попуњен је радовима на
енглеском језику који стављају у фокус Британска острва и средњовековну Енглеску.4 Наравно, они радови са
свеобухватнијом концепцијом, синтезе и монографије
усмерене су на генезу епидемије на читавом Европском
континенту, али и на простору Евроазије.5
Код Срба се заразама и њиховом историјом студиозно
бавио лекар и историчар медицине Реља Катић и његова
заокружена монографија о заразама код Срба је и данас
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подстицај за друга истраживања.1 Историчари који су се
бавили или се баве болестима кроз дијахрони контекст и
на ширем пољу друштвене историје јесу Богумил Храбак2,
Марија Коцић, Харис Дајч, Никола Самарџић3 и Боро
Бронза.4 Својом синтетичношћу издваја се рад Данијела
Панзака о куги у Османском царству.5 Исте хронолошке
одреднице за историју кужних налета на бугарске земље
узима и историчарка Нађа Манолова.6
Литература о заразним болестима, посебно куги,
на европском западу, је обимна и изгледа практично
неисцрпна. О овој теми већ постоје речници и
енциклопедије.7 Најопштија књига, данас, на руском
језику о историји куге, јесте она коју је написао брачни
пар Супотницки, у два тома, а ту је историја болести
подељена на „добактериолошки“ и „бактериолошки
период“.8 У истом смилсу историографски утемељена,
која је писана са увидом у прошлост и друштво Златне
Хорде и пратећих болести јесте монографија Тимура
Фаритовича Хајдарова, рад који сажима његова историјска
чумо/куголошка („чумоведческаја“) истраживања, а који је
данас незаобилазан за проучавње евроазијске позорнице
1) Реља Катић, О појавама и сузбијању заразних болести код Срба од 1202. до 1813.
године, Београд 1965.
2) Богумил Храбак, „Куга у Балканским земљама под Турцима од 1450. до 1600. године“,
Историски гласник, 1-2 (1957), 19-37; Исти, „Кужне редње у Босни и Херцеговини
1463–1800“, Историјски зборник, год. II, број. 2 (1981), 5-41; Исти, „Talasi kuge
na bosanskohercegovačkom upravnom prostoru 1463-1800“, Acta historiae medicinae
stomatologiae pharmaciae medicinae veterinariae, 29 (1989), 19-36.
3) Marija Kocić, Nikola Samardžić, „Kuga u Istanbulu sredinom XVIII veka prema izveštajima evropskih savremenika“, Acta historiae medicinae stomatologiae pharmaciae medicinae veterinariae, 38 (1-2), (2019), 30-80; Marija Kocić, Haris Dajč, „Kuga u ranomodernom
Beogradu: uzroci, strahovi, posledice“, Acta historiae medicinae stomatologiae pharmaciae
medicinae veterinariae, 33 (1), (2014), 152-161.
4) Boro Bronza, „Austrian Measures for Prevention and Control of the Plague Epidemic Along
the Border With the
Ottoman Empire During the 18th Century“, Scripta medica (2019), 177-184.
5) Daniel Panzac, La Peste dans l' Empire Ottoman (1700 –1850), Louvain 1985, као и новија
књига: Nühret Varlik, Disease and Empire: A History of Plague Epidemics in the Early
Modern Ottoman Empire (1453–1600), Chicago 2008; Исти, Plague and the Contagion in the
Islamic Mediterranean, Newark 2017.
6) Надя Манолова-Николова, Чумавите времена, София 2004.
7) William H. McNeil, Plagues and peoples, New York 1976; Encyclopedia of Plague and
Pestilence: From Ancient Times to the Present, ed. George Childs Kohn, New York 2007;
прегледан је рад: Elizabeth Carpentier, „Autour de la Peste Noire: Famines et Epidemies dans
l'Histoire du XIVe Siecle“, Annales: Economies, Societes, Civilisations, 17 (1962), 1062-1092.
8) М. В. Супотницкий, Н. С. Супотницкая, Очерки по истории чумы, Кн. I, Чума
добактериологического периода, Москва 2006; М. В. Супотницкий, Н. С. Супотницкая,
Очерки по истории чумы, Кн. II, Чума бактериологического периода, Москва 2006.

II. Ране појаве заразних болести у српској
историји
Заразне (морне или моровите) болести, праћене
масовном смрћу људи и блага (стоке) јављале су се
периодично у српским земљама средњег века. Међутим,
све историјске вести о томе, до почетка добро познатих
налета куге, тј. „Црне смрти“ средином XIV века и замаха
њене неумољиве оштре косе, која је крчила пред собом,
ипак нису бројне. Мада су и као такве довољне да се склопи
слика опште атмосфере и прилика које су владале како код
Срба тако и у осталим областима средњовековне Европе.3
Српски цар Стефан Душан (1346–1355) је са супругом,
царицом Јеленом боравио на Светој Гори, последњих
месеци 1347. и првих месеци 1348. године. Овај моменат,
преседан по себи, да је једна женска особа, ма колико
високог друштвеног ранга, боравила у „Богородичином
врту“, којим се рушио древни обичај и препорука да
женска нога не ступа у монашку заједницу Атоса, доводи
се у везу са кугом која је владала у Медитерану односећи
велики број жртава. Та кужна (пестијална) епидемија
долазила је на Балкан са морских обала, од Јадрана и
Јонског приобаља, а њу су разносили путници и трговци
на бродовима, задржавала се, ширила, ломила и убијала у
гушће насељеним срединама, градовима, на првом месту.
Додуше, нема поузданијих и детаљнијих историјскогеографских података о ширењу болести по унутрашњости
1) Т. Ф. Хайдаров, Эпоха „Черной смерти“ в Золотой Орде и прилегающих регионах
(конец XIII – первая половина XV вв.), Казань 2018.
2) Gordan Ravančić, Vrijeme umiranja (Crna smrt u Dubrovniku 1348.–1349.), Zagreb 2010.
3) Pavo Živković, Vladimir Stolić, „Prevencija i liječenje kuge sredinom XIV stoljeća u Bosni
i u Humu“, Acta Facultatis medicae Fluminensis 15/3-4 (1990), 65-67.
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„Црне смрти“.1
Класичан период „Црне смрти“ на Балканском
полуострву може се детаљније пратити захваљујући
сачуваним списима Дубровачког архива, а на основу
таквих докумената су написани најзанимљивији пасуси
монографије о куги у Дубровнику 1348/1349. године,
хрватског аутора Гордана Раванчића.2
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Балканског полуострва.1 Речено језиком савремених
епидемиолога, „пик“ куге у Југоисточној Европи, а тако и
на територији Српског Царства је био у зиму и пролеће
1348. године.
Жртвом куге је постао и византијски великаш,
севастократор Јован Анђео, намесник Епира и Тесалије,
одани присталица цара Јована VI Кантакузина. Његова
смрт, затим ширење болести по деловима Византијског
царства удаљенијих од Цариграда, доприносили су
ширењу панике и друштвеним немирима у Ромејском
свету.2 Дубровник је, по свој прилици, највише погођен
таласима „Црне смрти“, као град отворен за морске
комуникације, гушће насељен, са недовољно решеним
санитарним чворовима и са мањом могућношћу, што би
се данас рекло, држања „социјалне дистанце“.3
Још од позног средњег века и раног модерног
доба веровало се да је ваздух главни фактор у преношењу
кужних и фебрилних болести, a поред њега и распоред
планета и звезда у астролошком смислу. Замимљиво је
место код Рудолфа Гоклена Старијег (1547–1628) (Rodolfus Goclenius, Gocklen) „марбуршког философа“ који је
на томе инсистирао.4 Када се мислило на степен могуће
заражености и друге здравствене карактеристике истицале
су се одређене физичке особине земље коју је насељавао
одређени народ. Српска земља је, према описима
путописаца и других аутора била генерално здрава, са
1) Историја српског народа I, Београд 1982, 543.
2) Миодраг Ал. Пурковић, „Итинерар краља и цара Стефана Душана“, Гласник Скопског
научног друштва, 17 (1938), 239-244; Радослав М. Грујић, „Царица Јелена и ћелија Св.
Саве у Кареји“, Гласник Скопског научног друштва, 14 (1935), 43-59; а нарочито: G. C.
Soulis, „Tsar Stephen Dušan and Mount Atos“, Harvard Slavic Studies 2 (1954), 125-139.
3) Од старије литературе: Risto Jeremić, Jorjo Tadić, Prilozi za istoriju zdravstvene kulture starog Dubrovnika vol. I-III, (Beograd: Centralni higijenski zavod, 1938-1940); Lavoslav
Glesinger, „Medicina u starom Dubrovniku“, у: Veteris Ragusae medicina et pharmacia,
ed. Milan Šuput, (Zagreb: Pliva, s. a.), 9-22; Душанка Динић, „Утицај куге од 1348. на
привреду Дубровника“, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду 5 (1960), 1133; Vladimir Bazala, „Calendarium pestis (I)“, Acta historica medicinae pharmaciae veterinae
2/1 (1962), 51-61; Vladimir Bazala, Pregled povijesti zdravstvene culture Dubrovačke Republike (Zagreb: Dubrovački horizonti, 1972
4) De pestis febrisqae pestilentis causis, subiecto differentiis et signis cum consilio prophylactico et curatorio gravissimarumqae, quaestionum declaratione..., a Rodolpho Goclenio,
Marpurgi Cattorum 1607, 6. Он истиче преклапање Јупитера, Меркура и Сатурна коју су
се нашли 1604. у „кући Стрелца“; тј. „qualis coniunctio non facta centenis“. (Уп. Michael
Nostradamus, I Centurio, 35-37).

III. Kорени старе српске есхатологије – језа и
бојазан од друге половине XIV до краја XV века
Апокалиптичка расположења у српском средњовековном друштву дошла су не само из базичних
доктринарних
хришћанских
текстова,
извора
побожности какви су Свето Писмо или литургијски
текстови из богослужбених књига, али и образаца
хагиографске књижевности. Турска најезда је свакако
актуализовала апокрифне повести и покренула нека
запретена пророчанства о Антихристу као непријатељу
Цркве и хришћанске вере. Психоза страха од болести
у средњовековним списима није толико приметна на
први поглед у односу на оно расположење које долази
од алегоријских слика неверничких најезди, нпр. упада
„Агарјана и Исмаилћана“, где се Турци називају „пород
Аспидин и штене Василисково“. У времену најезде Турака,
од краја XIV века састављане су посебне молитве у којима
се зазивала помоћ Божија. Српска деспотовина као и
српске области непосредно пре њеног устројства знале
су ко је чедо Агарино безбожног Исмаила („изчедiе Агарино,
безаконнаго Измаилѧ“). У тим судбоносним тренуцима,
позивало се на молитвену помоћ, вапајима упућеним
Пресветој Богородици и Св. Архангелу Михаилу, да их
заштите, а нарочито да последњи устане на ове нове Асирце
(„новые сiе Aсиреѥ“).3
1) Тибор Живковић, Владета Петровић, Александар Узелац, Анонимов опис Источне
Европе, Београд 2013, 119 и даље.
2) Реља Катић, Српска средњовековна медицина, Горњи Милановац 1990, 58; Уп. Исти,
Појава и сузбијање заразних болести код Срба 1202-1813, Београд 1965, passim.
3) „Двије старинске српске молитве“, Гласник Српског ученог друштва, књ. 2 (св. 20),
Београд 1866, 153.
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добром проветреношћу и чистим ваздухом.1
Византијски историчар Михаило Критовул даје опис
куге у Цариграду из 1467. године и каже: „болест се прво
јавља око жлезда, затим долази до тешке главобоље, тако
да се код неких јавља и душевна поремећеност. Болест
се завршава страшним грчевима, дрхтавицом, ужасним
крицима оних који су умирали, чији је дах био кратак,
тежак и смрдљив“.2
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„Знаци времена“, слике са небеса употпуњавале
су се начином рачунања времена и једном необичном
нумерологијом. Тада се навршавала 7.000. година, лето
1492. (5508 + 1492), а у којој је за Европљане откривен Нови
Свет – Америка.1 Есхатолошка криза, апокалиптичка
настројења осећала су се и код православних Руса, а све
је, такође, било везано са „8. век“, један нови миленијум
који је наступао.2 У Србији XV века апокрифи су цветали,
тада настају преписи и списи као што су Данилово
пророштво, Виђење Исаије, Пандехово сказаније, Приче и
пророчанства о разним Сибилама....3 Средњовековна и
рана модерна апокалиптичка расположења на Западу и
њихови књижевни изрази свакако су се додиривали и са
епидемијама.4
Тек након губитка државе страх се код Срба шири и у
односу на болештине о чему нам сведоче хронике – стари
летописи који, по правилу, вести о епидемијама доводе у
контекст са атмосферским и астрономским знацима или
природним катастрофама као што су били земљотреси.
Тако се помињу комете („опашате“ или „опашите“) звезде,
као што је било године 1456: „бист смртоносије у Новом
Брду“.5, а у наставку белешке се каже: „разбијен беше под
Београдом цар Мехмед од Јанкула, и стојаху две звезде
1) Sima M. Ćirković, „Kraj veka – kraj sveta (strepnje i iščekivanja kod Srba u vezi sa 7000.
godinom“, Jugoslovenski istorijski časopis – Organ saveza istorijskih društava Jugoslavije,
24, 1-2, (1996), 11-24. Исти, „Последње године у последњем столећу српско-византијских
односа“, Зборник радова Византолошког институа 43 (2006), сепарат.
2) Н. С. Борисов, Посведневная жизнь средневековой Руси накануне конца света,
Москва 2004. Уп. Водолей – знак России (поверья, прозрения, пророчества) – Сборник,
ур. Александр Александрович Бобров, Москва 1992.
3) Томислав Јовановић, Стара српска књижевност – хрестоматија, Београд 2000; Види
још: Никострат Саронски, Слово пророка Сибила (осма књига судбине), Календаријум,
Београд 1998), Уп: Paco Rabanne, Apokalipsa iz ere u eru, pevela Vera Ilijin, Beorad 1997,
као и Пророчанства Нострадамусова, приредио М. Михајловић, Београд 1940. О
средњовековним апокрифима, Сибилиним пророштвима, са старијом литературом,
посебно: Радован Пилипович, Драголюб Марьянович, „Сказание за Сибила при Сърби
и Българи – приложение за разбирането на политическата есхатология през късното
средновековие“, Всекидневният живот в средновековна България, София 23-24.
октомври 2020. г. – Институт за исторически изследвания – БАН – секция Средновековна
история, (рад у штампи).
4) Bernard Mc Ginn, Visions of the End (Apocalyptic traditions in The Middle Ages), Columbia
University Press, New York 1979; A Companion to the Premodern Apocalypse, (Companions
to The Christian Tradition), edited by Michael A. Ryan, Leiden-Boston, Brill 2016.
5) „Летописац господе српске“ је Шафарикова компилација мањих српских летописа:
Pamatky drevniho pismenictvi Jihoslovanuv, dil predhozi, sebral a vydal Pavel Josif Šafarik,
v Praze 1873, 79.

IV. Есхатолошка и апокалиптичка напетост и
епидемије у српским писаним изворима од XVI до
почетка XIX века
Ратови, болести и природне катастрофе су привлачиле
пажњу људи од пера прошлих векова. Састављачи старих
српских записа и писци древних летописа обраћали
су пажњу на болести и о њима писали као о пратећим
појавама других друштвених и елементарних непогода.
Српски писани извори, настајали од стране калуђера и
људи везаних за Православну цркву и њен идејни свет,
када помињу и пишу о болестима, стварају код читаоца
осећај есхатолошке напетости, која у крајњој линији иде до
натегнутости и напрегнућа апокалиптичког ишчекивања
Судњег дана.
Прожетост страхом нагонила је писмене људе да у
астрономским феноменима такође виде неке наговештаје
несрећа које су падале на српску земљу. Звезде репатице
би често „најављивале“ болештине, понекад су се комете
тумачиле као предзнаци „промене царстава и власти“, а за
ратне прилике узимала су се помрачења и друге приказе
„великих светила“ – Сунца и Месеца.
1) Исто, 79.
2) Милорад Панић Суреп, Кад су живи завидели мртвима, Београд 1965, 42.
3) „Летописац господе српске“, 81.
4) Реља Катић, Српска средњовековна медицина, Горњи Милановац 1990, 58.
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опашите, једна од запада, а друга од истока“.1 Тада је од
куге у Београду умро горљиви фрањевац Иван Капистран.
Проучавалац
српске
средњовековне
књижевности
Милорад Панић Суреп (1912–1968) се са поменом источне
и западне комете поиграо тумачећи то на начин да су то
заправо источни и западни освајачи српских земаља.2 За
годину 1468. један анонимни летописац бележи: „беше
смртоносије у граду Новом Брду и другде“.3
Сусрет са болешћу описао је на лапидаран начин
калуђер Петар који је 1536. године у манастиру Св. Николе
у Дубочици преписивао Четворојеванђеље, тј. рекавши да
је добио „три пришта на челу своме и лежао три месеца и
две недеље, свега сто и пет дана“, а да је рукопис завршио
после свога оздрављења.4
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У српском језику се за кугу, али и друге тешке
смртоносне заразне болести, користи израз „чума“ који
има један митолошки призвук. Он означава оно зло митско
биће које ноћу вреба жртве да их загребе и инфицира
својим прљавим ноктима или стреља отровним стрелама
из зеленог лонца, а можда се, и по неким веровањима, ноћу
преко оџака и тавана шуњала у кућу „да однесе ђецу“. У
време браће Јакшића који су владали Сремом у једном
летопису је забележено да је 1509. године била „суша и
глад и куга“, а неколико лета раније, једна „година је била
гладна, а друга морна“.1
Оно друго име „Морија“ које се такође односи на
кугу, са великим „М“, је такође митска персонификација
болештине, а име јој потиче од општераспрострањеног
индоевропског корена. Морија није штедела људе и
њихово благо, један запис из времена око 1540. године
сведочи: „Бист мор овцам на Шар-планину и по всем
планинам“2, а белешка са Цетиња из 1541. каже како: „Бист
смртоносије“....3 Тај интервал болести на Балкану захватио
је Тројанске планине, Крстац Гору, Мокренску Гору и
Матору Планину, односно, по данашњој номенклатури
Проклетије, Шару, Водно код Скопља и планину Балкан.
Нарочито су занимљиве летописачке белешке:
(7060 = 1552) „Јави се опашита звезда,
(7062 = 1554) Бист Киропасха, (тј. Благовести су пале на
сам дан Васкрса),
(7063 = 1555) Бист чума по всеј земљи српској,
(7064 = 1556) Бист смртоносије,
(7063 =1555) Бист трус велиј, и Скопље град низложи
се и ини гради и зданија многа и храми низложише се“.4
И године 1585. „бист чума по всеј земљи српској“, како
саопштава један запис5, а у исто време на другом месту,
вели се да је „била јака глад и погубљење од Исмаиљћана
да језик није могао да искаже толико зло и пакошћење“, а
1) Љубомир Стојановић, Стари српски родослови и летописи, Београд 1927, 259. Даље:
Родослови и летописи...
2) Милорад Панић Суреп, Кад су живи завидели мртвима, Београд 1967, 74.
3) М. Панић Суреп, н. д, 74.
4) М. Панић Суреп, н. д, 76; Родослови и летописи, 265-266.
5) Родослови и летописи, 269.

1) Иван Степанович Јастребов, „Податци за историју цркве у Старој Србији, по изворима
на српском и турском језику са предговором Пантелије Славкова Срећковића“, Гласник
Српског ученог друштва, 40 (1874), 189.
2) Ђ. Даничић, Рјечник из књижевних старина српских III, Београд 1863, 480.
3) Lexicon paleoslovenico-graeco-latinum, emendatum auctum, edidit Fr. Miklosich,
Vindobonae 1863-1865, 1128.
4) Martin Marikowzky, Ephemerides syrmienses seu observationes physico-medicae constitutionum anniversariarumm, incyti Comitatus Syrmiensis, vicinarum partium..., Vindobonae,
MDCCLXVII (1767), 3. (Merito itaque conqueritur Celeb. D. Ioh. Pringle in cedro dignis Observationibus suis morborum castrensium, pag. 211, scqq. febris castrensis hungaricae, (quae
anno primum 1566. in Imperatorio orta exercitu, sparso dein per maximam parte Europae
contagio (naturan nondum satis distincte esse enodatam)“.
5) Родослови и летописи, 269.
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све то стоји у вези са доласком „безбожних Скита“, који су
као „свирепи језици дошли на наслеђе“.1
Реч чума (чоума, чюма) је у класичним српским
средњовековним остварењима означавала кужну болест,
оно што би се латински називало pestis.2 Она се тако
одржала и постоји код свих великих и историјских
православних народа: Бугара, Срба и Руса, као чума, а
продрла је штавише и у мађарски и румунски језик као
csuma и чᴽмъ.3
У старијој европској медицинској литератури, на
прелазу из XVI у XVII век, означавани су турски војници, они
регрутовани из дубине азијских пространстава, као они који
су главни кривци за ширење куге и других зараза. Тако се,
лекар из Срема, тј. сремског комитата (Comitatus Syrmiensis), Мартин Мариковски (Martin Marikowzky), позивао на
књигу Јохана Прингла у којој је нашао податак да је управо
у ратовима са Турцима из 1566. године: „Fide digni namque
scriptores testantur, tempore bellorum turcicorum in patria
nostra gestorum, maiorem exercitus christiani partem morbis
epidemicis, quam armis O omannicis esse interemtam“.4
И пред крај XVI века помињала се једна „опашита
звезда“, која имаше „опаш прилика“, а чији су краци
ишли из правца Цариграда.5 Библијска представа о
четири јахача из Откривења, тј. четири јахача Апокалипсе,
говори о коњаницима који излазе након отварања печата,
и то: Први јахач са стрелама на коњу белцу, Други јахач
на риђану са великим мачем, Трећи јахач на вранцу са
мерилима (вагом, теразијама) и Четврти јахач на коњу
сивцу, а „коме је име Смрт“. Та четири јахача Апокалипсе
представљају самог непомјаничког Антихриста, а јесу
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персонификације рата, глади и болсети, а на крају и
страшне смрти која узима данак у људским душама идући
за прва три коњаника. (Отк, 6, 1-7). Сви српски записи
који говоре о глади и несташици хране, по правилу том
приликом бележе и текућу цену жита, као да су имали
за упутство речи последње новозаветне књиге у којој се за
Трећег јахача, тј. Глад каже: „мјера пшенице за динар, и
три мјере јечма за динар, а уље и вино немој ускратити“.
(Отк, 6, 6).
Атанасије Даскал, Србин, који је писао у Русији, може се
назвати и српским повесничаром Велике Сеобе и пратећих
околности Великог бечког рата 1683–1699. године. Он је
саставио географско-историјски опис српских земаља за
руску принцезу Софију Алексејевну (1657–1704), старију
сестру руског цара Петра Великог. Наиме, овај писац је
ситуацију у српском земљама око 1691. године описао на
следећи начин, где се може видети извесна стилизација
6. главе Откривења Јовановог: „И тако Господ све оне три
напасти, – од којих је Давид само једну на град свој примио,
– у садашње време пустио је на српску земљу; прво помор,
затим мач и помор заједно, и ропство и глад жестоку, тако
да су људи српски јели месо пасије и месо људи мртвих који
су умрли од глади. Све је ово било у моје дане и очи моје
видеше. Лежаху лешеви помрлих људи српских по свим
улицама великог Београда. И по свим пољима његовим и на
свим путевима његовим лежаху мртви и не бејаше никога да
их покопа“.1 Атанасије Даскал свему даје једну богословскоинтинуитивну димензију: „Слушајте, вољени, да вам кажем
каква знамења и страховања бејаху тада. Тих дана јавише се
најпре са небеса многа знамења, а затим земљотрес, у ваздуху
промена и међу људима многа пометња и негодовања и
глад. И чудна нека прорицања говораху“.2
Римокатолички хроничар фра Стипан Маргитић
отавио је сведочанство које се подудара са страхотама о
којима приповеда Атанасије Даскал, наиме његов запис из
1690. године сачувао се посредно у Хроници фра Николе
1) Атанасије Даскал Србин, Из летописа српских царева и о војевању цара турског са
цесарем хришћанским и о пустошењу српске земље, приредио Душан Певуља, Бања
Лука 2019, 41.
2) Исто, 42.

1) Nikola Lašvanin, Ljetopis, Sarajevo 1981, 164-165; Уп. Robert Jolić, „Zarazne bolesti u
Hercegovini u doba turske vladavine“, Hercegovina 1 (26), 2015, 192.
2) Леонтије Павловић, Гатање у XVII веку према два Пљеваљска рукописна псалтира,
посебан отисак из Гласника Етнографског музеја, бр. 50, Београд 1986, 173-185.
3) Архива Архијерејског намесништва теслићког Епархије зворничко-тузланске,
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Лашванина, а глад и време болести у Босни тамо су
описани на следећи начин: „Куд год бих се мако, лежаху
мртваци: нит се копаху, нит имадијаше тко. Људи јиђаху
ресу лискову, с дрвја кору, винову лозу, псе, мачке. У
Сарајеву изидоше дјеца матер мртву; у Бањој Луци, кога
би обисили, обноћ би га гладни људи свга изили“.1
Тако тешка времена рађала су празноверје, а
практиковање сујеверица и сличних комуникација са
паством није била страна духовним лицима који су се
упуштали у ову опасну псеудодуховну игру каква је, на
пример, могла бити чарање са гатањем.2
Када се сагледају друштвене и политичке прилике у
српским земљама са краја XVII века, не изненађује појава
употребе апокрифних молитви које су у свакодневној
побожности на прост народ често остављале много јачи
утисак него уобичајене ортодоксне аколутије. На једном
Требнику из Поусорског краја, који се данас чува у
Теслићу, налазимо сведочанство „записа од главобоље“ и
мустру шестокраке звезде која се „писала“ болесницима,
као и „Соломонов печат“, тј. стилизовани пентаграм,
петокраку звезду изведену из једног потеза. Свештеник
који је користио овакву медицину, остављао је утисак
правог врача (целебника), а ефекат његовог „духовног“
рада не можемо у изворима пратити детаљније. Могло би
се само претпоставити колико је био цењен и поштован у
друштву, ако би неко, након његове „духовне“ активности,
из ко зна којих разлога оздравио. На поменутом Требнику
стоји и досад непознати облик „Молитве против Нежита“ у
којој се та нечиста сила, тј. она која је крива за онемоћалост
пацијента, на Христово питање одговорила како је решила
да „оде по главу человеку... испит мозак и очи“. Сам
свештеник је читао молитву, понављајући речи Господње,
запретивши: „Врати се Нежиту у гору и у пустињу и у
мора дубину и немаш с народом Христовијем и мир на
овијем рабом Божјим и родом. Амин“!3
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Терапија окужених је према саветима Григоровићевог
зборника који датује из XVII века изгледала овако: „када има
чловек пришт кјумни дори се не учини голем. Нашд ракли
сапуна и мало ситна папра и чесн белога лука и живога
вара и црвенога гнуса од кокоши и смеси све и налепи на
пришт и да стоји један ношт или веће. Неће бити нити
ће порасти“.1 Оваква алтернативна медицина, посматрано
из данашње перспективе била је преовлађујућа. Једна
терапија како треба лечити зубобољу записана је и на
књизи „Историја о Црној Гори“ митрополита Василија
Петровића Његоша, која је издата у Москви 1754. године,
а све се своди на мешању „соли, бибера и шпирита од
ракије“ и метању мелема на оболели зуб.2
Пишући за руску принцезу, Србин Атанасије Даскал
потврђивао је један манир и хришћанску православну
интуицију која је била својствена и руским летописцима.
Све руске летописне вести о болестима имају формулацију
„бистъ моръ“ и иду увек уз остала катастрофична
саопштења: чудне астрономске појаве, земљотресе и све
редом. Са друге стране, у руској летописачкој традицији,
чувен је „новгородски мор“, кроз који се даје опис како
природних небеских појава, тако и стања људи-страдалника
погођених болестима. Они су кроз хришћанску призму
добили добро познату заслужену казну за своје упорно
огреховљено стање.3 Помрачење месеца, можда је, за
српске земље најбоље и најнепосредније описано у запису
из 1661. године: „помрче Сунце у подне и видеше се звезде,
другога марта у среду крстопоклону часнога поста и био је
мрак један час и више“.4
Немогућност редовног црквеног живота, пустошење
храмова и страдање свештенства за време Великог бечког
рата 1683–1699. године урезало се у народно предање
Западне Србије, у коме се каже да је један јеромонах из
Теслићки требник, прва половина или средина XVIII века, љубазношћу протојерејаставрофора Миладина Вуковића, архијерејског намесника теслићког.
1) Р. Катић, Српска средњовековна медицина, Горњи Милановац 1990, 59.
2) Записи који се налазе на дигитализованом примерку из Библиотеке Матице српске.
3) Т. Ф. Хайдаров, „Новгородский мор „лета 6925–6928““, Древняя Русь: во времени, в
личностях, в идеях, выпуск 8 (2017), 304-309.
4) А. Вукомановићъ, „Лѣтопись царемь срьбскимь“, Гласник Друштва србске
словесности, XI, (1859), 156

1) Чедомир Марјановић, Историја Српске цркве, Београд 2001, 190.
2) Родослови и летописи, 317-318; М. Панић Суреп, н. д, 159.
3) Родослови и летописи, 318; Раванички летопис је објавио српски књижевник Милорад
Шапчанин, а цитати о куги у Карловцима, Лединцима, Земуну и Срему на странама
15-17. заједно са описима костобоље и сушице. („Летопис Раванички, од Милорада
Шапчанина“, Гласник Српског ученог друштва, 20 (1866), 1-22).
4) Љуба Ковачевић, „Белешке и натписи“, Гласник Српског ученог друштва, 56 (1884),
349.
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древне Петрове цркве у Расу, одлазио на вис са кога би се
молио Господу Богу: „Боже, нека је крштено све што се
родило; нека је венчано све што се узело и нека је опојано
све што је умрло. Амин“!1
Пар деценија доцније раванички летописац описује
тешко стање иза ратне 1739. године, односно након записа
о сремачкој куги у Лединцима, код њега иде приповедање
о тешкој болести која је остављала иза себе сакате људе:
„24. јануара 1740. године био је потрес земље, два пута, у
подне и у поноћ, веома. Тога лета болест велика (болѣзань
крепкая) и горка костобоља (горкая костоболя) и многим
људима и женама и јуношама и девицама изопадаше
и ноге и руке, и многи осташе топали (=сакати, богаљи),
и без руку. Тада је била међу народом велика жалост
(скорбь) и туга и плач неутешна, и многи домови опустеше
од куге“.2 Четири године касније (1744) „јави се знамење на
небу: звезда репата с вечера ка западу, а реп пладнини (!?)
и тако је исходила и сјала док не зађе, од месеца децембра
25. до фебруара 15. и тада у зору показа се на истоку ова
звезда, глава ка горе, а реп према северу, и тако је излазила
за седам дана у зору и сијала је док је дневена светлост није
преузела (надјачала)“.3
Индикативан је опис куге и других пратећих несрећа, јер
једно зло никад не иде само, у случају Ливна: „Лета Господњег
1743-ег, месеца јуна, дана 30, беше Божијим допуштењем да
се потресла земља и обруши се град стари Ливно, а и по
другим местима, и тако је било колебање земље, да су стари
људи говорили како тако нешто нису видели. Тада дође и
морија у град Ливно године горе уписане“.4
Вести о куги на Балкану, која је пламтила из
централних области чули су се у Босни већ 1759. године,
када је римокатолички редовник записао: „Тешка куга још
од лани онамо унутра по турској земљи, и дошла је чак до
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Ушћупа (Скопља) и ближе амо...“.1
Према сарајевском хроничару Мула-Мустафи Башескији куга је харала у Сарајеву и околини 1784. године, а
болест се прво јавила у „селу Слатина код Горажда“. Овај
јаничарски ветеран је сматрао да су неминовни предзнаци
и весници ове болести следећи: „кад се много света роди,
кад се зачну свађе по махалама, кад небо зацрвени, кад се
не поштују стари обичаји“. И баш тада се не треба чудити
што зараза не престаје.2
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V. Сујеверни епилог и налети куге почетком
XIX века
Што се тиче „прорицања“, једнe психолошко-интуитивне прекогниције, чудног начина објашњавања друштвене стварности, појава ентузијастичних проповедника,
више или мање везаних за Цркву, за овај период српске
историје, а везано за болести, немамо превише извора. Са
друге стране занимљиво је да се код познатог европског
„пророка“ и глобалног социјалног прогноситчара Мишела Нострадамуса, западни балкански простор редовно повезује са кугом. Нострадамусова књига је доживела
познато енглеско издње 1672, а прво издање јој је из 1555.
године. Помори овог дела Европе били су симптоматични и симболични, свакако инспиративни за алегоријског
песника са профитијским амбицијама какав је управо био
загонетни и контроверзни француски лекар. У његовим
пророчким центуријама на једном месту читамо:
„Скувана у Далмацији жабља крв и млеко
Дар сукоба поред Триља, тамо куга преко...
Кроз Славонију целу голем плач са јауком
У Равени и око ње, монструм рођен с бауком“!3
1) М. Панић Суреп, н. д, 172. Нејасно је код аутора навођење сарајевског Гласника
Земаљског музеја из 1924, тј. очигледно се ради о покушају да се ухвати веза са Ј.
Јеленићем, Хроника Сутјеског самостана, који је објављиван у том часопису 1924. и
1926. године.
2) Овде је М. Панић Суреп нетачан у датацији, залаже се за 1761. годину, а према
тексту Башескије из ГЗМ, куга је била 1784. године, а коју детаљно описује са горњим
образложењем, а на много места помиње осипе, врућице и поморе у Сарајеву и околини
са знамењем: гром, земљотрес, шарени пас који завија кад и хоџа; види: „Kronika Mule
Mustafe Bašeskije“, prijevod iz turskoga Riza ef. Muderizović, Glasnik Zemaljskog muzeja u
Sarajevu (1918), 69-70.
3) Milk, frog's blood prepared in Dalmatia. / Conﬂict given, plague near Treglia: / A great cry
will be sound through all Slavonia, / Then a monster will be born near and within Ravenna.

У енглеском издању из 1672. није Treglia, већ место Balene, уп. The True Prophecies Or
Prognostications of Michael Nostradamus Physician, To Henry II, Francis II, and Charles IX
Kings of France; and One of The Best Astronomers That Ever Were. A Work Full of Curiosity
and Learning, Translated and commented by Theophilus Garencieres, London 1672, 71; Centurio (II, 32).
1) Ѓорѓи Поп Атанасов, Црковното книжевно наследство на Лесновскиот манастир,
Штип 2019, 38.
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Таласи болести које су запљускивале Балканско
полуострво и српске земље нису престајали кроз читав
XVII и XVIII век. „Црна чума“ је на „Сињем мору“ била
присутна од средине XIV века. Кугом су били погођени
Задар и нарочито Дубровник 1347/1348. године, а Сплит
1353. године. Куга се опет јавила у Дубровнику 1691.
године, па 1784 ко зна колико још пута на којим местима...
У Вараждину и западној Славонији куга је харала 1675.
и 1739. године, а исто тако ове друге наведене године
морила је и Пожегу и Пожешку котлину. У Северној
Далмацији, око Дрниша и у Загори 1731. године, а око
Сплита, Пољица, Клиса и Сиња куга је узимала свој данак
у људским жртвама 1783. и 1784. године. У горњем Срему,
око Ирига и Сремске Каменице чувена је куга из 1795. и
1796. године. Један од последњих налета куге у XIX веку био
је у Приморју, у доњој долини Цетине и око Макарске 1815.
године, баш када се ова болест јавила у Србији и Бугарској,
неколико година доцније. Крајем XVIII и почетком XIX
века има неколико спорадичних помена куге и мањих
описа помора, а најзанимљиви је опис куге у околини
Кратова из 1814. године:
„Ово је писаније мене грешног Теодосија јеромонаха
Дечанца игумана манастира Лесновског са братијом.
Била је ове године велика чума по свој земљи турској и
по градовима и по селима и по морским обалама и тада
су бежали Кратовци у Лесновски манастир, 14 кућа са
све чељади, и седеше 5 месеци и у том гневу Божијем и
страху саградисмо келије доле испод куле са молитвама
Светога архангела Михаила и Светог преподобног оца
Гаврила“.1 Овај запис сведочи о народном поверењу у
црквену јерархију као и о одговорности лица у мантији
да се изгради карантин уз манастир за све придошлице
погођене епидемијом.
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САЖЕТАК
Аутор пише о заразним болестима које су се у периодичним
интервалима појављивале у српским земљама од средине
XIV до прве половие XIX века. Болести као историографкса
тема су присутне у страној и домаћој историографији.
Што се тиче српског историјског сучељавања са заразама,
оне су почевши од епидемије куге („Црне смрти“) у XIV веку
ишле под руку са турским освајањем и додатно су допринеле
стварању апокалиптичког осећања у друштву. Есхатолошка

РЕЗЮМЕ
ЕПІДЕМІЇ В ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЇ З
ОСОБЛИВИМ НАГОЛОСОМ НА СЕРБСЬКИЙ
ДОСВІД
У тексті йдеться про епідемії, які з'являлися в різних
часових інтервалах на територіях населених Сербами (XIVXIX ст.). Захворювання як тема і предмет досліджень
існують в іноземній і національній (сербській) історіографії.
Що стосується сербського історичного зіткнення і досвіду з
інфекційним зараженнями, починаючи з чуми в XIV ст. ("Чорної
смерті"), разом з турецьким захопленням Балканського
півострова, все це сприяло виникненню апокаліптичних
настроїв у суспільстві. Есхатологічна напруга і марновірство
було масовою реакцією на низький рівень культури охорони
здоров'я і через такі явища став видимим концептуальний
світ народного сербського християнства.
Ключові слова: епідемії, Серби з XIV до XIX ст.,
апокаліптичні настрої, громадські та культурні підсумки
захворювань, забобони, церковна реакція на суспільні
катасторфи.
SUMMARY
EPIDEMICS IN HISTORY AND HISTORIOGRAPHY
WITH SPECIAL REFERENCE TO THE SERBIAN
EXPERIENCE
Text deals with epidemics, which in periodical intevals emerged
in Serbian Lands from middle of XIV till ﬁrst half of XIX century.
Diseases as historical theme and object of researches are presented in
foreign and national (serbian) historiography. Concerning to serbian facing and historical experience with contagions, starting with
epidemics of plague („Black death“), which was synchronized with
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напрегнутост и сујеверја била су масовна реакција на низак
степен здравствене културе, а кроз такве појаве испољавао се
нарочити идејни свет популарног српског хришћанства.
Кључне речи: епидемије, Срби од XIV до XIX века,
апокалиптична расположења, друштвене и културолошке
последице зараза, сујеверја, црквена реакција на социјалне
катастрофе.
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turkish (o oman) conquering, epidemcs additionaly contributed to
makeing apocalyptical sense in the society. Eschatological tensions
and superstotions were massive reactions on low grade of health culture, and through thоse phenomena was provided ideological world
of serbian popular christianity.
Keywords: epidemics, Serbs from XIV to XIX century,
apocalyptic sense, social and culture consequences of contagions,
superstitions, church reactions on social catastrophes.
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УДК 271.2 - 726.2(477.87)«1491/1646» + 2 - 674.5: 2-74
ПІД ЮРИСДИКЦІЄЮ ЕҐЕРА: КАНОНІЧНО-ПРАВОВЕ
СТАНОВИЩЕ МУКАЧІВСЬКИХ ЄПИСКОПІВ РУСИНІВ У 1491–1646 РОКАХ

Sine ire et studio (без гніву і пристрасті /
без гніву і упередження)
римський історик Публій (Ґай?) Корнелій Тацит,
«Аннали», Кн.1 (після 110 або 113 р. від Р. Хр.)
Раптова смерть ординарного єпископа Мукачівської
греко-католицької єпархії (МГКЄ) Мілана (Шашіка) 14
липня 2020 р. стала великою втратою не лише для вірників і кліру Закарпаття, але й для всієї християнської спільноти1. Його наступник, Апостольський адміністратор
єпископ Ніл (Лущак) (призначений 20 липня), у першому
інтерв’ю в новій іпостасі наданому Релігійно-інформаційній службі України (РІСУ) Українського католицького університету (УКУ) у Львові 3 вересня відповів на дискусійне
питання про можливе в перспективі об’єднання Мукачівської єпархії з Українською Греко-католицькою Церквою
(УГКЦ) наступним чином: «Так, це не просте питання. Воно
хвилює багатьох. Владика Мілан завжди захищав мукачівську
традицію. Такою є позиція і Апостольської столиці. Я теж є
прихильником цієї лінії. Це була наша відкрита позиція»2.
1) Владика Мілан Шашік, СМ Єпископ Мукачівський 17.9.1952 – 14.7.2020 // Благовісник.
Журнал Мукачівської греко-католицької єпархії. Ужгород, 2020, № 8 (335), серпень, с.
2–4.
2) Владика Ніл: «Хочемо завершити розпочаті справи владики Мілана». Перше інтерв’ю нового Апостольського адміністратора Мукачівської греко-католицької єпархії Олександру Гаврошу// https://risu.ua/vladika-nil-hochemo-zavershiti-rozpochati-spravi-vladiki-milana_ n111688.
3 вересня 2020 р. Передрук: https://zakarpattya.net.ua/News/ 205312-Vladyka-Nil-KHochemo-
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Щирі, відверті та правдиві слова владики настільки
збурили афільованих з УГКЦ позаакадемічних «експертів», що в запалі класичного великодержавного шовінізму
в коментарях до інтерв’ю вони накинулися на смиренного
єпископа-францисканця та всю МГКЄ / Закарпаття з традиційними образами, лайками, прокльонами, погрозами
та звинуваченнями в сепаратизмі1. За всім цим «інтелектуальним дискурсом», дуже далеким від християнської
моралі, мовчки спостерігав Верховний архієпископ УГКЦ.
Відсутність офіційної заяви з його боку дає підстави думати, що у Святослава (Шевчука) та його оточення знову
почали серйозно розглядати питання інкорпорації (поглинання) Мукачівської єпархії в структури УГКЦ. Вістка
про черговий «хрестовий похід» великої української Церкви проти маленької Мукачівської єпархії вкотре дійшла до
Ватикану.
Постановка питання.
Вся проблема, як випливає з 30-річної агресивної полеміки адептів інкорпорації МГКЄ з УГКЦ полягає в тому,
що на території однієї держави України від 1991 р. діють
дві самостійні Греко-католицькі Церкви свого права (Ecclesia
sui iuris): Русинська Візантійська Католицька Церква, частиною якої є МГКЄ, історичні витоки якої сягають XV ст.2,
та УГКЦ, яка бере свої початки від Львівської єпархії ХІІ
ст.3 На думку прихильників інкорпорації, серед яких переважають «громадські активісти» з філологічною та журzavershyty-rozpochati-spravy-vladyky-Milana. 4 вересня 2020 р.
1) Там само, коментарі.
2) Див. вибрану сучасну бібліографію: PIRIGYI István. A Magyarországi görög katolikusok
története. I. кötet, Lektorálta: Iváncsó István. Nyíregzháza: Görög katolikus hittudományi
föiskola, 1990, old. 69–71, 74–82, 95–98; BOTLIK István. Hármas kereszt alatt. Görög
katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig (1646–1997). Budapest: Hatodik síp
alapítvány új mandátum könyvkiadó, 1997, old. 9–21; ВАСИЛЬ Ціріл, ТІ. Мукачівська
єпархія та її єпископи. Історія походження // Матеріали конференції, присвяченої
сторічному ювілею першого друкованого видання «Церковного Простопінія» о. І. Бокшая. Ужгород, 2007, с. 29–47; JANKA György. A Munkácsi egyházmegye felállitása //
Athanasiana, 4 köt. Nyíregyháza, 1997, old. 57–81; VÉGHSEÓ Tomás. «...mint igaz egyházi
ember...». A történelmi Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17.
századi fejlődése. Nyíregyháza, 2011, old. 11–56; CORANIČ Jroslav. Z deín Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku. Ceské Budéjovice: Sdružení sv. Jana Nepomuckého při Biskupství
českobudĕjovickém, 2014, s. 12–38.
3) СКОЧИЛЯС Ігор. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ–XVIII ст. Організаційна структура та правовий статус. Львів: Видавництво Українського католицького університету,
2010, 831 с.

1) БЕЛЕЙ Любомир. Закарпатський казус із Мукачівською греко-католицькою єпархією // UA- Reporter.com. Постійна адреса статті: http://ua-reporter.com/novosti/83823.
14.03.2010.
2) КРОКОШ Микола. Еклезіологічні підстави для входження Мукачівської греко-католицької єпархії до УГКЦ // Релігія в Україні. Постійна адреса статті: https://www.religion.
in.ua/main/analitica/21467-ekleziologichni-pidstavi-dlya-vxodzhennya-mukachivskoyigreko-katolickoyi-yeparxiyi-do-ugkc.html. 05.04.2013.
3) ЛЮБКА Андрій. Завдання для кир Святослава. Або чому в Україні існують ДВІ
греко-католицькі церкви? // Zbruc.eu. Постійна адреса статті: http://www.religion.in.ua/
zmi/foreign_zmi/21792-zavdannya-dlya-kir-svyatoslava-abo-chomu-v-ukrayini-isnuyut-dvigreko-katolicki-cerkvi.html 26.04.2013.
4) ГОРЄВОЙ Дмитро. Греко-католики за Карпатським хребтом. Коли чекати на
возз’єднання українців з українцями? // https://www.radiosvoboda.org/a/30852308.html. 23
вересня 2020 р.
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налістською освітою, не може бути такого, щоб в одній
державі існував такий «казус», «анахронізм» та «непорозуміння» як самостійна МГКЄ1. У зв’язку з цим, приховані
імперіалісти видумовують еклезіологічні підстави для входження МГКЄ під «Київ як природній інтеграційний центр
Східних Католицьких Церков слов’янської традиції»2, «нарізають» завдання для Святослава (Шевчука) як зробити
з двох ГКЦ одну3 та задаються не вирішеним питанням,
«коли чекати на возз’єднання українців з українцями»4.
Закарпатська область як цивільне адміністративно-територіальне утворення від січня 1946 р. злилося з іншими
подібними утвореннями в радянській Україні в результаті
законної анексії Кремля на підставі радянсько-чехословацького договору 29 червня 1945 р., тоді як МГКЄ, ліквідована (1949) та легалізована (1989) в тому ж Радянському Союзі, після проголошення незалежності України (1991) так і
не злилася до нині з подібною їй УГКЦ. Для певної категорії людей з вираженим якобінським способом мислення,
так само як і колись для фашистів, нацистів чи комуністів,
існування Іншої, якоїсь «не такої» (в даному випадку «недоукраїнської») самостійної Церкви свого права (Ecclesia sui
iuris) МГКЄ не в складі УГКЦ, сприймається як не завершене питанням «возз’єднання українців з українцями», у зв’язку
з чим шляхетна мета церковних соборників виправдовує
будь-які засоби.
Однак історичний досвід, пережитий між Римським
Престолом і Східними католицьким церквами, до яких
відносяться і УГКЦ і МГКЄ, свідчить про протилежне.
Якби нинішні інтеґратори хоч мало були обізнані з історією канонічно-правових відносин Римського Престолу з
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церковними структурами християнського Сходу (єпархіями, митрополіями, патріархатами та католикосатами),
може б і писанина їхня була менш аґресивною та заідеологізованою. Для початку, щоб підвищити загальну грамотність, варто почати з уважного прочитання класичної
праці на цю тему визнаних авторитетів церковної історії
Вільгельма де Фріса, Джозефа Ґілла, Октавіяна Бирлі та
Міхала Лацка. У 2015 р. книгу «Рим і Патріярхати Сходу»,
авторитетний серед певного кола науковців та в середовищі громадських активістів УКУ у Львові, спеціально видав
для українського читача1.
Перед тим як щось писати, було б корисно дещо почитати, а ще краще –глибоко ознайомитися із канонічноправовим становищем мукачівських єпископів та МГКЄ:
1) до того часу поки вона не стала уніатською під юрисдикцією еґерського латинського єпископа (від 1491 до 1646); 2)
у той період, коли перебувала під безпосередньою юрисдикцією еґерського єпископа (1646–1771); 3) тоді, коли стала самостійною греко-католицькою єпархією канонічно
заснованою Римським Престолом і перебувала під юрисдикцією естергомського архієпископа як свого митрополита (1771–1937); і нарешті, 4) тепер, коли від 1993 року
вона перебуває в тому самому канонічно-правовому стані, якому була від 1937 р. Лише після відповідей на ці та
інші питання можна буде звернутися до історії нереалізованих інтеграційних планів Києва, Відня, Риму/Ватикану
та Львова щодо об’єднання греко-католиків двох самостійних церковних провінцій різної християнської спадщини
1) 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, 416 с.
Пор.: СУТТНЕР Ернст Хрістоф. Про еклезіологічні принципи, які визначили унії Східних
Церков із Римською Церквою у XVI–XVII століттях // Рукопис, 17 арк. Зберігається в
архіві автора від 20 травня 1996 р.; СУТТНЕР Эрнст Кристофер. Об экклезиологических
принципах, определивших унии Восточных Церквей с Римской Церковью в XVI–XVII
веках // Рукопис, 14 арк. Зберігається в архіві автора від 20 травня 1996 р.; 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 предисловие: Алексея Юдина. Москва: Библейско-богословский
институт св. апостола Андрея, 1998, с. 238–248; ФЕНИЧ Володимир. Разом – проти – чи
окремо? Сучасний стан Східних Католицьких Церков різних унійних традицій / Наукові
записки Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна), Випуск 6, Відп. за вип. та упорядн.: Ю. В. Данилець. Ужгород: Карпати,
2019, с. 581–625.

1) Пор.: ФЕНИЧ Володимир. «Ecclesia sui iuris»: легендарні витоки, унікальна історія та оригінальний сучасний статус Мукачівської греко-католицької єпархії. Частина
перша. Легендарні витоки Мукачівської греко-католицької єпархії // http://prozak.info/
IIstoriya/ Legendarni-vitoki-Mukachivs-koyi-greko-katolic-koyi-eparhiyi. 22.06.2015; Частина друга. Життя Мукачівської греко-католицької єпархії з 1771 р. // http://prozak.
info/IIstoriya/ZHittya-Mukachivs-koyi-greko-katolic-koyi-eparhiyi-z-1771-r.
25.06.2015;
Частина третя. Як Мукачівська єпархія набула оригінального статусу // http://prozak.
info/IIstoriya/YAk-Mukachivs-ka-eparhiya-nabula-original-nogo-statusu. 02.07.2015; Частина четверта. Яким має бути статус Мукачівської греко-католицької єпархії // http://
prozak.info/IIstoriya/YAkim-mae-buti-status-MGKIE. 06.07.2015.
2) Пор.: ФЕНИЧ Володимир. Від монастирської Церкви-Єпархії до «Ecclesia sui iuris»:
Ужгородська унія та інституювання церковних спільнот ужгородської унійної традиції // Наукові записки Ужгородського університету, Серія: історично-релігійні студії,
Випуск 5. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016, с. 53–105; ФЕНИЧ Володимир.
Греко-католики ужгородської унійної традиції: міфи, стереотипи, реалії. Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2019, с. 147–244; FENICS Volodimir. Az ungvári görög katolikus unió
hagyatéka: mítoszok, sztereotípiák és a valóság, Ukránból forditotta: Ádám Dóra. Ungvár:
Valeriy Padyak Kiadója, 2020, old. 139–229.
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та унійної традиції в одну організаційно-правову структуру під архієрейською владою одного етнарха (УГКЦ), та
вияснити обставини і причини цих невдач1.
Історично так склалося, що в інтересах чисельних
спільнот вірників Римський Престол часто вважав законною практикою існування різних церковних юрисдикцій
на території однієї держави. Така практика Риму особливо
була помітною серед східних католиків, які не мали власної
держави у добу націоналізму та комунізму. Наприклад,
для мультиетнічної спільноти греко-католиків ужгородської унійної традиції, виразну більшість серед якої складали карпатські русини, розкиданих по різним єпархіям
(Еґерській, Мукачівській, Фаґарашській, Крижевацькій,
Пряшівській, Велико-Варадській, Ґерлській, Ґойдудорозькій, Мараморошській, Пітсбурзькій) та митрополіям (Естергомській, Заґребській, Альба-Юльській, Пітсбурзькій)
різних держав центрально-південної Європи (Чехословаччині, Угорщині, Румунії, Югославії, а після 1991-1993 рр.
у новій конфігурації – Україні, Словаччині, Чехії, Сербії,
Хорватії) та північній Америці (США і Канаді)2, така практика Святої Столиці була нормою.
Звісно, однією книжкою тут не обійтися, але питання
не тільки в лікбезі з еклезіальної історії прибічників інтеґрації двох унійних церков. Проблема полягає якраз у
вразливості їхньої засадичної тези, котра зводиться до класичного імперського висновку: в єдиній державі повинна
бути єдина (одна) церква (за аналогією – одна мова, одна
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віра, один народ/нація). Все це вже проходили римляни
в часи імперії, європейці в часи хрестових походів, католики і протестанти в часи домінування cuis regio, ius religio,
французи в часи Наполеона Бонапарта, німці в добу нацизму, італійці та іспанці в добу фашизму, радянські народи в добу комунізму.., і всі вони зле закінчили. Але як
бачимо у випадку з УГКЦ та афільованим з нею медійно«експертним» середовищем, історія вчить, що вона нічого
не вчить.
З історичного досвіду двох ГКЦ різних унійних традицій (берестейської від 1596 р. – для УГКЦ1 та ужгородської
від 1646 р. – для МГКЄ2) випливає, що до проголошення
незалежної України у 1991 р. вони вже двічі співіснували
в складі однієї держави. Перший раз це було від 1772 до
1918 р. під владою династії Габсбургів в складі Австрійської монархії, Австрійської імперії та Австро-Угорської
монархії3, а в другий раз це було від 1945 до 1991 р. в складі Української республіки (УРСР) СРСР4. Однак, спільний
1) GUDZIAK Borys A. Crisis and Reform: The Kyivan Metropolitanate, the Patriarchate of
Constantinople, and the Genesis of Union of Brest. Cambridg (Mass.): Harvard Ukrainian
Research Institute; Harvard Series in Ukrainian Studies, 1998, xviii + 489 p.; 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, XVI+426 с.; ДМИТРИЕВ М. В.
Между Римом и Царьградом. Генезис Брестской церковной унии 1595–1596 гг. Москва:
Издательство Московского университета, 2003, 318 с.
2) LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod // Slovak studies, VI. Cleveland – Rome:
Slovak Institute, 1966, p. 7–190; ПЕКАР Атанасій, ЧСВВ. Ужгородська унія та її творці
(1646–1996) // Записки ЧСВВ, Секція ІІ, Том XV (ХХІ), Вип. 1-4. Рим, 1996, с. 247–
300; MEDVID’ Marián. Užhorodská únia. Historický náčert zrodu a začiatku jej existencie.
Michalovce: Misionár, 2004. 65 s.; VÉGHSEÓ Tomás. Unió, integráció, modernizáció. A
Rómával való egység háttere a munkácsi püspökségben (17. század közepe). In: Athanasiana,
32, 2010, old. 9–36; 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 (1646) // Рим і Патріярхати Сходу.., с. 119–125; GRADOŠ Juraj.
Užhorodská únía v kontexte 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.
3) Насправді Галичина (і Буковина) та Угорська Русь від 1772 до 1918 р. перебували у
двох різних частинах монархії/імперії Габсбургів: Галичина у складі австрійської частини Ціслейтанії (до р. Лейта), а Підкарпаття у складі угорської частини Транслейтанії
(за р. Лейта). Спільними для обох частин були лише імператорські, але не королівські
укази. Галичина, яка формально називалася Королівство Галіції та Лодомерії, управлялася централізовано через австрійського намісника з центром у Львові, тоді як комітати
збірного поняття Угорська Русь – упрявлялися до 1867 р. з Пожоня (суч. Братіслава), а
від 1867 до 1918 р. – з Будапешта. До сьогоднішнього дня спільної, об’єктивної та наукової історії Галичини, Угорської Русі та Буковини тривалого австрійського періоду від
1772 до 1918 р. не написано.
4) З входженням автономної Підкарпатської Русі до складу Української республіки
СРСР у листопаді 1945 р. на підставі радянсько-чехословацького договору від 29 червня

1945 р. під назвою Закарпатська Україна та утворенням на її території від 26 січня
1946 р. Закарпатської області і поширенням тут радянського законодавства, Закарпаття
і Галичина (Львівська, Тернопільська, Станіславська / Івано-Франківська та Рівненська
обл.) вдруге опинилися в складі однієї держави.
1) Про ГКЦ у Трансільванії та сербській Воєводині (Бачка і Срим) у цій статті не йдеться – В. Ф.
2) 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;
ФЕНИЧ Володимир, КІЧЕРА Віктор, ШТЕРР Діана. Габсбурзька церква. Мукачівська
греко-католицька єпархія в австрійську добу (1771–1918). Ужгород: Видавництво В.
Падяка, 2018, 168 с.: іл.; FENICS Volodimir, KICSERA Viktor, STERR Diana. A Habsburg
egyház: a munkácsi görög katolikus egyházmegye az ostrák uralom alatt (1771–1918),
Ukránból forditotta: Ádám Dóra. Ungvár: V. Padyak Kiadója, 2018, 164 old. + ill.
3) HIMKA John-Paul. The Greek Catholic Church and Nation-Building in Galicia, 1772–
1918.., р. 426–452. Укр. мовою: ХИМКА Іван-Павло. Греко-католицька церква і національне відродження у Галичині 1772–1918.., с. 67–99; HIMKA John-Paul. Religion and
Nationality in Western Ukraine. The Greek Catholic Church and the Ruthenian National Movement in Galicia, 1867–1900. Montreal & Kingston – London – Ithaca: McGill-Queen’s University Press, 1999, XXX + 236 p.; РАСАВЕЧ Василь. Митрополит Андрей (Шептицький)
і проблема національно-політичної консолідації українців (1900–1918 роки) // 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. 212–223; HIMKA John-Paul. Religion and Nation in Habsburg Galicia // Carpatho-Rusyns
and their Neighbors. Essays in Honor of Paul Robert Magocsi, Editors Bogdan Horbal, Patricia A. Krafсik, Elaine Rusinko. Fairfax, Va.: Eastern Christian Publications, 2006, р. 203–224.
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досвід існування в складі двох різних держав виявився діаметрально протилежним в долі обох унійних церков.
У першому, австрійському випадку, то був «золотий
вік» для двох церковних спільнот, котрий в умовах ліберальної конфесійної політики Габсбургів сприяв піднесенню дискримінованих до цього часу унійних церков до канонічно-правової гідності самодостатніх за новою офіційною назвою, інституційним впливом та авторитетом у національно-культурному житті ГКЦ. У підсумку прихильна
до греко-католиків австрійської Галичини та угорської Русі
конфесійна політика Відня1 дала підстави історикам говорити про феномен Габсбурзької Церкви2.
Однак, якщо в Галичині та в американській діаспорі
ГКЦ в останні десятиліття перед розпадом Австро-Угорської монархії завдяки титанічним зусиллям галицького
митрополита Андрея (Шептицького) майже однозначно
прийняла експортовану перед тим з підросійської Наддніпрянщини поколінням Драгоманова–Грушевського українську національну ідею та перетворилася в одну з найвпливовіших соціальних інституцій в регіоні3, то в Угор-
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ській Русі і серед угро-руської іміграції в США, навпаки,
сформувалися виражені політичні амбіції щодо окремої
карпаторусинської національної ідентичності. При чому,
варто зауважити, це сталося передусім як захисна реакція-відповідь на радикальний український радикалізм
галицьких русинів, який безкомпромісно був відкинутий
карпато-русинами в Новому світі і менш однозначно прийнятий удома в Старому світі1.
В результаті цих та інших обставин, більшість американських карпато-русинів греко-католиків у листопадігрудні 1918 р. на плебісциті у Скрентоні проголосували
за чехословацьке майбутнє своєї європейської батьківщини під назвою Угро-Русинія – територія русинів на південь
від Карпат2, а у 1924 р. домоглися від Римського Престолу окремого екзархату в Пітсбурзі на чолі з русинським
єпископом3, тоді як їхні одноплемінники в старій Європі
розкололися на прибічників автономної Руської Крайни в
складі Угорщини (грудень 1918 – квітень 1919), укранське
майбутнє краю обране на з’їздї Руських рад в Хусті у січні 1919 р. та за входження «території русинів на південь від
Карпат» (8-9 королівських комітатів) на правах автономії
до складу Чехословаччини4.
В наступний період історії (1919–1944) Східна Галичина і Підкарпатська Русь розвивалися в складі різних держав: перша під владою Польщі (1919–1939), радянською
1) MAGOCSI Paul Robert. With Their Backs to the Mountains. A History of Carpathian Rus’
and Carpatho-Rusyns. Budapest – New York: Central European University Press, 2015, р.
154–165; MAGOCSI Paul Robert. Chrebtom k horám. Dejiny Karpatskej Rusi a karpatských
Rusínov. Prešov: UNIVERSUM, 2016, s. 193–206; ФЕНИЧ Володимир. Від монастирської Церкви-Єпархії до «Ecclesia sui iuris».., с. 88–92; ФЕНИЧ Володимир. Греко-католики ужгородської унійної традиції.., с. 223–227; FENICS Volodimir. Az ungvári görög
katolikus unió hagyatéka.., old. 211–215.
2) MAGOCSI Paul Robert. With Their Backs to the Mountains.., р. 177–178; MAGOCSI Paul
Robert. Chrebtom k horám.., s. 221–223. Дет. про політичну активізацію американських
русинів літом-осінню 1918 р. див.: MAGOCSI Paul Robert. Our people. Carpatho-Rusyns
and their descendants in North America. Wauconda, Illinois USA, Bolchazy-Carducci Publishers, Inc., 2005, р. 83–87.
3) Дет. про обставини заснування Пітсбурзького екзархату див.: SLIVKA John. Historical
Mirror: Sources of the Rusin and Hungarian Greek Rite Catholics in the United States of
America 1884–1963. Brooklyn, N.Y., 1978, р. 1–126.
4) MAGOCSI Paul Robert. With Their Backs to the Mountains.., р. 179–190; MAGOCSI Paul
Robert. Chrebtom k horám.., s. 223–238.
Дет. про політичні орієнтації карпатських русинів Угорщини з листопада 1918 до вересня 1919 р. див.: ŠVORC Peter. Prvá svetová vojna, rusíni a vznik Československa // Studium
Carpato-Ruthenorum 2015. Штудії з карпаторусиністікы. 7, Зоставителька і одповідна
редакторка: Кветослава Копорова. Пряшів: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2015, s.
39–69.

1) Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojeným i sdruženými a Ceskoslovenskem, podepsaná
v Saint-Germain-en-Laye dne 10. zárí 1919, Hlava II, Článek 10, 11, 12, 13 // TÓTH Andrej,
NOVOTNÝ Lukáš, STEHLIK Michal. Národnostní menšiny v Ceskoslovensku 1918–1938.
Od státu národního ke státu národnostnímu? Praha: TOGGA, 2012, Příloha č 4, s. 632.
2) CORANIČ Jaroslav. Deíny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1918–1939.
Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2013, s. 173–178; ФЕНИЧ Володимир. Від
монастирської Церкви-Єпархії до «Ecclesia sui iuris».., с. 93–96; ŠVORC Peter. Rusíni
a vznik Československa (krajinská hranica medzi Podkarpatskou Rusou a Slovenskom) //
Studium Carpato-Ruthenorum 2015. Штудії з карпаторусиністікы. 10, Зоставителька і
одповідна редакторка: Кветослава Копорова. Пряшів: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity,
2015, s. 74–88; ФЕНИЧ Володимир. Греко-католики ужгородської унійної традиції..,
с. 228–232; FENICS Volodimir. Az ungvári görög katolikus unió hagyatéka.., old. 215–220.
3) S. Hippolyt!, Viennensis, Strigoniensis et Aliarum // Acta Apostolicae Sedis – Commentariam
Ofﬁciale, Annus XXI X, Series II, Vol. IV. Romae: Typis Polyglottis Vaticanis, 1937, p. 366–
369.
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(1939–1941) та німецькою (1941–1944) окупаціями, а друга
– в складі Чехословацької республіки (1919–1945) та угорською окупацією (1939–1944). За цей короткий період
МГКЄ кардинально змінила свій дотеперішній канонічноправовий статус.
Починаючи від 1687 р. і до розпаду Австро-Угорщини (листопад 1918 р.) греко-католики Мукачівської єпархії постійно перебували в складі однієї держави. Тепер,
з входженням «території русинів на південь від Карпат» за
Сен-Жерменським договором 10 вересня 1919 р.1 до складу Чехословаччини під назвою Підкарпатська Русь, межі
територіальної юрисдикції мукачівського греко-католицького єпископа не співпадали з державними кордонами
та внутрішніми межами нової адміністративної одиниці.
Більша частина парафій МГКЄ залишалася на території
Підкарпатської Русі, однак значна частина перебувала
на словацькій території Пряшівської греко-католицької
єпархії, а ще декілька парафій опинилася в складі Румунії
та Угорщини2.
Більш серйозна зміна в історії МГКЄ відбулася у вересні 1937 р., коли вона разом із Пряшівською єпархією
вийшли з-під митрополичої юрисдикції естергомського
архієпископа (де перебували відповідно від 1771 та 1818 р.),
бо його осідок після 1919 р. залишився в Угорщині. Тепер
Мукачівська русинська єпархія свого права (sui iuris) та Пряшівська єпархія були підпорядковані прямій та безпосередній юрисдикції Римського Престолу з перспективою
створення у майбутньому окремої митрополії в складі
Пряшівської, Хустської та Ужгородської єпархій3. Реалі-
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зувати плани Ватикану перешкодила Друга світова війна,
під час якої 23 вересня 1939 р. папський нунцій у Будапешті Анджело Ротта повернув МГКЄ під тимчасову юрисдикцію Естергомської митрополії 1.
Другий, радянський випадок, коли обидві ГКЦ Галицька митрополія та Мукачівська єпархія перебували в
складі однієї держави, виявився для них обох трагічним.
Вони були офіційно заборонені та репресовані атеїстичнокомуністичним режимом Москви та Києва, а їхній чисельний клір та вірні пройшли сорокарічний період випробовування вірою. В результаті не лише антикатолицької,
але й антихристиянської конфесійної політики комуністів
в західних областях радянської України сформувався новітній феномем Катакомбної Церкви2.
На перешкоді нинішньому адміністративно-політичному поглинанню маленької єпархії великою Церквою,
дуже далекому від християнського віровчення та моралі,
стоїть теперішній канонічно-правовий статус МГКЄ. З одного боку, Русинська Мукачівська єпархія ще від вересня
1937 р. перебуває під прямою юрисдикцією Римського
Престолу3, статус якої було підтверджено 8 січня 1993 р.
за підписом секретаря Конґреґації східних церков кардинала Акілле Сілвестріні4, а з іншого боку, разом із Пітсбурзькою митрополією в США та Празьким екзархатом у
Чеській Республіці, МГКЄ відноситься Святим Престолом
до окремої Ecclesia sui iuris (Церкви свого права) створеної
ще в 1969 р. під назвою Русинська Візантійська Католиць1) Державний архів Закарпатської області (ДАЗО), Фонд 151: Правління Мукачівської
греко-католицької єпархії, Оп. 8, Спр. 1495, Арк. 1-7.
2) 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; BOCIURKIW Bohdan R. The Ukrainian Greek Catholic
Church and the Soviet State (1939–1950). Edmonton-Toronto: Canadian Institute of Ukrainian
Studies Press, 1996, 310 p. Укр. вид.: БОЦЮРКІВ Богдан. Українська Греко-Католицька
Церква і Радянська держава (1939–1950), Пер. з англ. Наталії Кочан; За редакцією Олега
Турія. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2005, – хх + 268 с.
3) На підставі папської булли Пія ХІ Ad Ecclesiastici Regiminis incrementum (Про розвиток церковної адміністрації) від 2 вересня 1937 р.: S. Hippolyt!, Viennensis, Strigoniensis
et Aliarum // Acta Apostolicae Sedis – Commentariam Ofﬁciale, Annus XXIX, Series II, Vol.
IV. Romae: Typis Polyglottis Vaticanis, 1937, p. 366–369.
4) Повний текст листа див.: КОССЕЙ Юрій. Помічний єпископ Йосиф Головач і його
заслуги. Ужгород, 2001, с. 252–258.

1) BIRD Thomas E. The Archeparchy of Pittsburgh: A Case Study in the Hermeneutics of
Terminological Evolution // Carpatho-Rusyns and their Neighbors. Essays in Honor of Paul
Robert Magocsi, Editors Bogdan Horbal, Patricia A. Krafсik, Elaine Rusinko. Fairfax, Va.:
Eastern Christian Publications, 2006, р. 11–18.
2) PEKAR Basilius. De erectione canonica eparchiae Mukačoviensis (anno. 1771), Ed.
2. Romae: PP. Basiliani, 1956, р. 129–132; De processibus canonicis ecclesiae catholicae
Ucrainorum in Transcarpathia ab 1771 usque 1853, Collegit: Alexander BARAN. Romae:
Editiones Universitatis Catholicae Ucrainorum S. Clementis Papae, 1973, р. 263–267.

SCIENTIFIC NOTES №7 2020

ка Церква1. Знаючи про це канонічно-правове становище
МГКЄ в структурі вселенської Католицької церкви під
безпосередньою юрисдикцією Римського Престолу, поведінка окремих єрархів УГКЦ та афільованих з нею медіа
і громадських активістів-«експертів» більше схожі на дії
язичницьких націоналістів із тоталітарної політичної секти, ніж на поведінку дружньої Церкви-сестри.
За весь час існування Уніатської/ГКЦ на Підкарпатті
(від Ужгородської унії 1646 р.) питання про її приєднання
чи об’єднання з Київською або Галицькою митрополіями
серйозно стояло на порядку денному чотири рази: у 1660х, 1770-х, 1840-х та в 1990-х роках. І кожного разу майже
з одних і тих самих причин вони провалилися. Для того
аби зрозуміти Sine ire et studio (без гніву і пристрасті / без гніву і упередження) природу сучасного канонічно-правового
становища маленької МГКЄ в центрі Європи, для початку варто звернутися до історичних передумов (до 1646 р.)
та проаналізувати кожний із тих чотирьох випадків, чому
сталося саме так, а не інакше.
У зв’язку з тим, що 19 вересня 2021 р. виповниться 250
років з часу папської булли Климента XIV Eximia Regalium
Principum (Визначна королівських володарів), якою було канонічно засновано самостійну Мукачівську уніатську єпархію
грецького обряду з осідком єпископа в Мукачеві2, метою цієї
публікації буде відповісти на питання, коли і як русини
східного обряду під проводом своїх єпископів з монастиря св. Миколая на Чернечій горі в Мукачеві опинилися під
юрисдикцією латинського єпископа Еґеру, якому 24 квітня 1646 р. 63 священики склали присягу на вірність закріплену власними підписами та печатками.
І, останнє. У переддень ювілейних святкувань 350-ї річниці Ужгородської церковної унії 24 квітня 1996 р. папа
римський Іоанн Павло ІІ надіслав 18 квітня ординарному
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єпископу МГКЄ Іоаннові Семедію Апостольського листа1.
Глава всіх католиків звернув увагу на декілька важливих аспектів церковно-релігійного життя греко-католиків ужгородської унійної традиції. Умовно думки папи можна диференціювати на чотири блоки:
1) «вірні тих Церков, які беруть свій початок від Ужгородської Унії, цілком слушно вважають себе спадкоємцями
кирило-методіївської спадщини», а їх євангелізація здійснювалася св. Кирилом і Мефодієм та їхніми учнями «у
єдності як з Константинопільською Церквою, так і з Римським Престолом»; 2) «Ужгородська Унія не була якоюсь відокремленою подією. Вона органічно вкладалася у той процес
поєднання Церков, кульмінаційним моментом якого був Флорентійський Собор (1439)». «І саме славнозвісний Київський
митрополит Ісидор, повертаючись з Флорентійського Собору,
проголосив на Закарпатті вістку про відновлене з’єднання»;
3) з утвореної для «численних віруючих візантійського обряду» 19 вересня 1771 р. МГКЄ «зродились нові церковні єпархії:
Крижівська (1777), Пряшівська (1818) і Гайдудорозька (1912)»,
а для «спадкоємців цієї Унії», – численних емігрантів у США,
Апостольська Столиця створила «візантійську митрополію
в Пітсбургу (1969), з підлеглими їй єпархіями – Пасейською
(1963), Пармською (1969) та Ван Нуйською (1981)», і 4) недавні «яскраві свідчення вірності Христові та Його Євангелію»,
«свідчення, запечатане кров’ю», яке «дав сам пастир Єпархії,
єпископ Теодор Ромжа, який не завагався віддати життя за
своїх овець» […], «становлять дорогоцінну спадщину греко-католицької Церкви, яка бере свою основу від Ужгородської Унії».
Слова Іоанна Павла ІІ, з певними уточненнями та доповненнями, які майже не стосуються даної публікації2, на
мою думку, становлять основу еклезіяльної ідентичності
нинішніх греко-католицьких нащадків кирило-мефодіїв1) Апостольський лист Римського Архиєрея Івана Павла ІІ з нагоди 350-річчя Ужгородської унії. Cittá del Vaticano, 1996, с. 3–7.
2) Пор.: ФЕНИЧ Володимир. Від монастирської Церкви-Єпархії до «Ecclesia sui iuris»..,
с. 33–34; ФЕНИЧ Володимир. Греко-католики ужгородської унійної традиції.., с. 156–
157; FENICS Volodimir. Az ungvári görög katolikus unió hagyatéka.., old. 149–150; ФЕНИЧ
Володимир. Від Пряшева до Пряшева (1816–1946): шість поділів Мукачівської «єпархіїматері», три хвилі міграції вірників і десять спільних ознак еклезіальної ідентичності
греко-католиків ужгородської унійної традиції // Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo
svetle výročí V, ed.: Jaroslav Coranič. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta; Prešovská
univerzita v Prešove, 2019, s. 61–63.

ської та києво-володимирської духовно-культурної спадщини та ужгородської унійної еклезіальної традиції, котрі
історично пов’язані з мукачівськими єпископами та Мукачівською єпархією-«матір’ю».

1. Церковна провінція архієпископа Мефодія
та його наступників на території Паннонії і Великої Моравії з правом папського легата для решти
слов’янських земель (869, 880, 900)
Влітку 869 р. папа римський Адріан ІІ в листі до князя Паннонії Коцела Gloria in exceles Deo призначив Мефодія Архієпископ Паннонським та Моравським (archiepiscopus
Pannoniensis et Maharensis) з осідком у Блатноґраді/Мозабурзі (на Балатоні) та наділив повноваженнями папського
легата для решти слов’янських земель1.
У червні 880 р. папа римський Іоанн VIII буллою
Industriae Tuae2 підтвердив Мефодія у статусі архієпископа
Моравського (Sanctae Ecclesiae Maravensis archiepiscopus) та
папського легата для решти слов’янських земель3. Перед його
смертю (885) Великоморавська церква мала два діоцези, 50
розкиданих по замкам та панським маєткам церков і налічувала бл. 200 священиків4.
У 900 р. папа римський Іоанн ІХ відновив самостійну
церковну єрархію у Великій Моравії в складі архієпископа
та трьох суфраганних єпископів. Можливими місцями перебування тих єпархій могли бути: Нітра, Велеград (біля
Старого Мєста), Градіштє при Микулчіцях, Оломоуц, Дебрава та Краків5. За версією відомого історика-єзуїта Цірі1) ЛЬОБКОВІЦ Ніколавс. Европейське значення Святих Кирила і Методія (До енцикліки
«Slavorum Apostoli») // Богословія, Т. XLІX, Кн. 1-4. Рим, 1985, с. 12. Пор.: ЛАЦКО Міхал, ТІ. Святі Кирило і Мефодій. Ужгород, 2014, 224 с.
2) ЛАЦКО Міхал, ТІ. Святі Кирило і Мефодій.., с. 176–178. Пор.: ЛЬОБКОВІЦ Ніколавс.
Европейське значення Святих Кирила і Методія.., с. 13–14.
3) ЛАЦКО Міхал, ТІ. Святі Кирило і Мефодій.., с. 181–182.
4) LUKAČKA Ján. Vyvrcholenie činnosti byzantskej misie na Veľkej Morave a vznik samostatnej cirkevnej provincie // Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí III, Jrosláv
Coranič (editor). Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2013, s. 29.
5) ЛАЦКО Міхал, ТІ. Святі Кирило і Мефодій.., с. 199–202. Пор.: CORANIČ Jaroslav.
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ла Васіла, архієпископом міг бути учень Мефодія Ґоразд,
а осідки єпархій могли знаходитися в Нітрі, Спішській Капітулі, Мукачеві, Оломоуці, Кракові та / чи Перемишлі1.
Таким чином, самостійна церковна провінція на території Паннонії і Великої Моравії з церковною єрархією під
проводом архієпископів Мефодія (869–885), Віхінга (885–
893) і Горазда(?) (899–907) проіснувала до розгрому князівства угорцями (905–907). Кирило-мефодіївську спадщину
візантійсько-слов’янського обряду римської юрисдикції
прийняли не лише місцеві слов’яни, але й русини (руси/
руські), що прибули в Карпатський басейн разом з угорцями у 860-х та у 895–897 рр., стихійно прибували за Карпати у Х–ХІІІ ст., а організовано і масово стали заселяти
верхню частину Угорського королівства після татарської
інвазії (1241–1242)2.
2. В умовах релігійної терпимості в Угорському
королівстві у ХІ–ХІІІ ст.
Несучи тривалий час королівську службу на terra nullis,
terra indagines, terra confinium в якості вільних королівських
стражників (jobbagiones Rutheni Regiae Majestatis), русини
підпорядковувалися своєму dux Ruizorum. Цей титул у 1031
р. належав високій королівській особі – сину короля-засновника Угорщини Іштвана – принцу Імре3. З життєпису
Z deín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.., s. 21–22.
1) VASIL‘ Cyril. Kánonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej
a Prešovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví. Trnava: Dobrá
kniha, 2000, s. 25–26.
2) ГАДЖЕГА Юлій. Два историческихъ вопроса. (Старожилы-ли карпатороссы и о
началахъ христіанской религіи на Подкарпатской Руси). Ужгородъ: Типографія Юлія
Фелдешія, 1928. 47 с.; ПЕТРОВЪ Алексей. ДревнЂйшія грамоты по исторіи карпаторусской церкви и іерархіи 1391–1498 г. Съ 12 фотографическими факсимиле. Praga:
Nákladem sboru pro výzkum Slovenska a Podkarpat. Rusi. V Gen. Komisi knihkupectví
«Obris» v Praze. Tiskem Ceské graﬁcké unie A. S. V Praze, 1930, с. 1–88; HALAGA Ondrej
R. Slovanské osídlenie Potisia a východoslovenskí gréckokatolíci. Košice: Východoslovenský
kultúrny spolok «Svojina», 1947. 135 s. Пор.: ФЕНИЧ Володимир. ФЕНИЧ Володимир. З ласки Божої… Формування етноконфесійної ідентичності русинів–греко-католиків ужгородської унійної традиції усупереч «сильним світу цього» // 20 років
высокошкольской русиністыкы на Словакії / 20 rokov vysokoškolskej rusinistiky na
Slovensku. Зборник рефератів з меджінародной научной конференції. Пряшівска універзіта, 17.–19.10.2018 / Зоставителька і одповідна редакторка: Кветослава Копорова.
Пряшів, 2018, с. 222–223.
3) Пор.: КРИШТО Дюла. Русские в Венгрии в эпоху династии Арпадов // Славяноведение, 2001, № 2, с. 22–30; ВОЛОЩУК Мирослав. Руські поселення в Угорщині ХІІ–XIV
ст.: обов’язки та соціальне становище // Український історичний журнал. 2012. № 4,
с. 21–34; ВОЛОЩУК Мирослав. Русские йобагионы на службе венгерских Арпадов и
Анжу в XIII–XIV вв. // Rossica Antiqua. 2012. № 2(6), с. 134–166; ВОЛОЩУК Мирос-

лав. «Русь» в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична
роль, майнові стосунки, міграція, Відп. ред. Л. В. Войтович. Івано-Франківськ: ЛілеяНВ, 2014, с. 142–389.
1) ШУШАРИН В. П. Мадьяры и славянские народы Королевства Венгрии ХІ в. (Источниковедческие и историографические заметки) // Acta Hungarica, 1991, ІІ рік видання.
Ужгород–Ungvár, 1992, с. 156. Пор.: ПЕТРОВЪ Алексей. ДревнЂйшія грамоты по исторіи карпаторусской церкви и іерархіи 1391–1498 г.., с. 30–36.
2) Dejiny Uhorska (1000 – 1918), Editor: Peter KÓNYA. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej
univerzity v Prešоve, 2013, s. 48–49.
3) ПЕТРОВЪ Алексей. ДревнЂйшія грамоты по исторіи карпаторусской церкви и іерархіи 1391–1498 г.., с. 48–49. Пор.: CHALOUPECKÝ Vaclav. Dvé studie k déjinám Podkarpatska. I. Súl bulharska (892). ІІ. Kdy bylo Horní Potisí pripojeno k Uhrám // Sborník ﬁlosoﬁcké fakulty university Komenského v Bratislave (1925), Ročnik III, Čislo 30 (4), s. 34–35
(примітка 81).
4) HALAGA Ondrej R. Slovanské osídlenie Potisia a východoslovenskí gréckokatolíci.., 135 s.;
Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda. Vy ste chrám živého Boha, Ed. Ľ. Petrík. Prešov: PETRA, 2012,
s. 10–21; GRADOŠ Juraj. Východný obrad v Arpádovskom Uhorsku // Gréckokatolícka cirkev
na Slovensku vo svetle výročí IV a, Jaroslav Coranič (ed.). Prešov – Užhorod: Gréckokatolícka
teologické fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta histórie, Užhorodská národná
univerzita, 2016, s. 43–64.
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зальцбурзького єпископа Конрада (1128/1131) відомо про
певну локацію проживання русинів під назвою русинська
марка (marchia Ruthenorum). До неї був відправлений єпископ Конрад для встановлення зв’язків з місцевим єпископом(?), який тоді знаходився при дворі короля Іштвана ІІ1.
То міг бути або еґерський (засн. 1009), або бігарський (засн.
1030) латинський єпископ2.
В церковному відношенні русинська марка могла підпорядковуватися латинському єпископу Бігар з центром
у Великому Вараді. Так, під 1184 р. у Списку прибутків короля та єпископів суфраганій Калочського архієпископства
– Чанад/Марош і Трансільванія, згадується episcopus Biarch,
cuius sedes dicitur Orosiensis, habens mille marcarum. Це значить,
що в Бігарській єпархії у ХІІ ст. було поширено населення
руської мови, або поселення засновані руськими стражниками короля. Еpiscopus Biarch, cuius sedes dicitur Orosiensis
значить лише те, що кафедра єпископа знаходиться між
руськими поселеннями. Оroszi, правда, могло бути написано і помилково замість Olaszi, поселення волохів, яке лежало прямо в передмісті самого В. Вараду3.
Доказом толерантного ставлення до візантійськослов’янського обряду русинів в епоху Арпадів до татарської інвазії (1241–1242) є королівські закони, рішення Саболчського синоду від 20 травня 1092 р.4 та лист папи Інокентія ІІІ до угорського короля Імре від 14 вересня 1204 р.
В ньому папа дорікає королю, що в Угорщині існує лише
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один латинський, а всі інші грецькі (graeci ritus) монастирі1.
Папа вимагав від короля, щоб всі монастирі грецького обряду, користуючись правом Апостольського короля як iuris
patronatus supreme2, він підпорядкував юрисдикції одного
латинського єпископа, або безпосередньо його папській
владі. Інокентій ІІІ також вимагав, щоб ті монастирі очолював абат або препост Римської (Католицької) церкви, а
не «грек»3 (ігумен грецького обряду).
Внаслідок запровадження в Угорщині терпимих дискримінаційних норм щодо «греків» прийнятих IV Латеранським собором (1215)4, русинів і волохів поступово
почали ототожнювати з поганами кунами, називаючи
«схизматиками». Це особливо відчувалося після татарської навали. Відповідно до 9-ї конституції собору про різні
обряди однієї віри (de diversis ritibus in eadem fide), з канонічної
точки зору Римського Престолу землі русинів мусіли належати юрисдикції латинського єпископа. «Беручи до уваги
той факт, що подекуди в одному місці і в одній єпархії живуть
люди, які говорять різними мовами й попри спільну віру мають різні обряди та традиції, ми велимо, щоб єпископи таких
міст та єпархій призначали відповідних людей, які б відправляли Службу Божу згідно з різними обрядами та різними мовами, а також звершували святі таїнства. Вони мають навчати
своїх вірних словом та прикладом. Попри те ми категорично
забороняємо, щоб у тому самому місці та єпархії були різні
єпископи. Це нагадувало б монстра, що має одне тіло, та багато голів. Проте якщо зі згаданих причин виникне нагальна потреба в цьому, то місцевий єпископ, керуючись розумом, повинен призначити своїм вікарієм католицького прелата грець1) FEJÉR Gyula. Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis, Vol. II. Budae:
Typis typographi Regiae universitatis ungaricae, 1829, p. 447. Пор: PAPP György. I monaci
dell’ordine di S. Basilio in Ungheria nel secolo XIII // Analecta Ordinis S. Basilii Magni,
Series II, Sectio II, Vol. I (VII), Fasc. I. Romae: Sumptibus PP. Basilianorum – Piazza della
Madonna dei Monti, 3, 1949, р. 39. MORAVCSIK Gyula. Görögnyelvü monostorok Szent
István korában // Emlékkönyv Szent István Király halálának kilencszázadik évfordulóján.
Szerkesztette Serédi Jusztinián. Elsö kötet. Budapest, 1938, old. 388–422.
2) PEKAR Basilius. De erectione canonica eparchiae Mukačoviensis (anno. 1771).., р. 19–22.
3) FEJÉR Gyula. Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis, Vol. II.., p. 429–430;
GRADOŠ Juraj. Východný obrad v Arpádskom Uhorsku.., s. 59.
4) АВВАКУМОВ Юрій. Витоки унійного богослов’я. Проблема церковної єдності в обрядових дискусіях між Римом і Константинополем в ХІ–ХІІІ століттях, Авторизований пер. з нім. Олега Конкевича, за ред. Уляни Головач. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2001, с. 244; СУТТНЕР Ернст Кристоф. Церковні розколи і
єдність церкви, Пер. з нім. та наук. ред. Олега Турія. Львів: Місіонер, 2007, с. 54.

3. Грушівський ставропігійний монастир та його
ігумен з правами патріаршого екзарха (1391–1479?).
14 серпня 1391 р. на прохання двох волоських воєвод
Мараморощини Балка і Драґа константинопольський патріарх Антоній IV надав русинському монастирю (claustrum
Ruthenorum) в поселенні Пер (Грушево) право ставропігії та
юрисдикцією патріаршого екзарха (для настоятеля калугера
Пахомія та його наступників). Монастир св. архистратига
Михаїла звільнявся з-під влади місцевого єпископа (географічно ним міг бути або латинський єпископ Бігару з
осідком у В. Вараді, або русинський митрополит з рези1) Цит. за: СУТТНЕР Ернст Кристоф. Церковні розколи і єдність церкви.., с. 54.
2) Тут під «греком» належить розуміти не етнічне походження кандидата, а його належність до грецького обряду (graeci ritus) – В. Ф.
3) АВВАКУМОВ Юрій. Витоки унійного богослов’я.., с. 244. Пор.: ФРІС Вільгельм де,
у співпраці з Октавіян БИРЛЯ, Джозеф ҐІЛЛ та Міхал ЛАЦКО. Рим і Патріярхати Сходу.., с. 53–54.
4) GRADOŠ Juraj. Východný obrad v Arpádovskom Uhorsku.., s. 43–64.
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кого обряду, який має його слухатися й усьому підкорятися»1.
Іншими словами, у конституції 9 наказується, щоб
єпископ-латинянин для духовного супроводу вірних іншої мови й іншого обряду призначав помічником здібну
духовну особу, тобто грека2, який би знав мову та звичаї
автохтонного населення. Конституція категорично забороняє призначати для одного міста двох єпископів: «Це
було б одне тіло з багатьма головами – якесь чудовисько». Про
зайняття єпархіальних престолів греками тут уже зовсім
не згадується, проте наголошено на забороні – під загрозою суворих покарань «з допомогою світської влади» (adhibito
brachio saeculari) – втручатися в справи пастирської опіки
місцевих віруючих поза офіційними структурами, підпорядкованими папі, тобто практикувати душпастирство
без дозволу й згоди латинського єпископа3.
Нечітку безіменну територію їхнього проживання після утвердження на угорському престолі венеціансько-сицилійської династії Анжу (1303–1321) відповідно до постанов IV Латеранського собору про неможливість існування
в одній місцевості двох єпископів, було підпорядковано
юрисдикції латинського єпископа Еґеру4.
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денцією в Галичі)1, а юрисдикція першого патріаршого екзарха поширювалася на територію 34-х сіл семи місцевостей (комітатів?), які належали ктиторам та благодітелям
монастиря воєводам Балку і Драґу: Сілад, Медєш, Уґоча,
Боржава, Чічо/Чічво, Болван та Алмошаґ2. Припускаю, що
патріарший екзарх якийсь час міг мати формальну владу і
над Галицькою митрополичою кафедрою3.
Станом на 1423–1424 р. всім нащадкам родини Саса,
Драґа і Балку (Сас-Драґошеску, яка прийняла угорське
прізвище Драґфі) належало 118 поселень в комітаті Мараморош та довкола нього4. Як випливає з деяких грамот XV
ст. Грушівський русинський монастир десь перед 1438 р.
втратив своїх патронів і ктиторів в особі нащадків Балка
і Драґа5, а в 1456 та 1457 рр. відстояв свої володіння перед
королівською канцелярією6.
1) СКОЧИЛЯС Ігор. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ–XVIII ст.., с. 211. СКОЧИЛЯС Ігор.
Галич після Галича: Пониззя (Русо-Влахія) у ХІІ–ХІV століттях та утворення Молдавського князівства // http://chtyvo.org.ua/authors/Skochylias_Ihor/Halych_pislia_Halycha_
Ponyzzia_ruso-vlakhiia/; ФЕНИЧ Владимир. Грушевский и Мукачевский монастырские
центры религиозной жизни русинов и валахов северной части Венгерского королевства
в период до начала Реформации. Ужгород: Издательство Валерия Падяка, 2018, с. 106–
120; FENICS Volodimir. A Hrusevói és a Munkácsi Kolostori Központok. A Magyar Királyság
északi részén élő ruszinok és az oláhok hitélete e reformátió kezdetéig, Ukránból forditotta:
Nagy Nátálió. Ungvár: V. Padyak Kiadója, 2019, old. 98–110.
2) DIPLÓME MARAMUREŞENE DIN SECOLUL XIV. şi XV, Adunate şi comentate prin
J. MIHÁLYI DE APŞA, doctor in drepturi, procurator al comitatului. Maramureş-Sziget:
Tipograﬁa Lui Mayer şi Berger, 1900, р. 35 (№ 15), 85–86 (№ 36), 129–130 (№ 57), 137 (№
61), 225 (№ 96), 235 (№ 99), 308–309 (№ 128); ПЕТРОВЪ Алексей. ДревнЂйшія грамоты
по исторіи карпаторусской церкви и іерархіи 1391–1498 г.., с. 102–114, 151–155; МОНИЧ Олександр. Мараморошська святиня: нарис з історії Грушівського монастиря,
Під заг. ред. Віктора Бедя. Ужгород: Патент, 2008, с. 106; ПОП Иоан-Аурел. Марамуреш
в XIV в.: этническое и конфессиональное взаимодействие // Петербургские славянские
и балканские исследования / Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, № 1 (7): Карпатские русины и русинская идентичность от средневековья к новейшему времени. СанктПетербург, 2010, с. 19–21.
3) ФЕНИЧ Владимир. Грушевский и Мукачевский монастырские центры.., с. 130–140;
FENICS Volodimir. A Hrusevói és a Munkácsi Kolostori Központok.., old. 119–128.
4) TÓTH Nandor C. Szász vajda utódainak felemelkedése és bukása. A család vázlatos története
1365-1424 között // A Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. század), Szerkesztette: Hegyi
Géza és W. Kovács András. Cluj-Napoca: Societatea Muzeului Ardelean, 2012, old. 164. Пор.:
ФЕНИЧ Володимир. Греко-католики ужгородської унійної традиції.., с. 63.
5) DIPLÓME MARAMUREŞENE DIN SECOLUL XIV. şi XV.., р. 306–307 (№ 178). Пор.:
МОНИЧ Олександр. Мараморошська святиня.., с. 109.
6) DIPLÓME MARAMUREŞENE DIN SECOLUL XIV. şi XV.., р. 376–382 (№ 222–224), 393–
395 (№ 230–231); ДАЗО, фонд 151: Правління Мукачівської греко-католицької єпархії,
м. Ужгород, оп. 25, спр. 10, арк. 5–6 (копія), 9–10 (копія), 11–12 (копія). Пор.: Episcopia
greco-catolică de Munkacevo. Documente, Volum І, coordinat de: Viorel CIUBOTĂ, Mihai
DELEGAN, Ovidiu CHITTA, Vasile RUS; Autori: Viorel CIUBOTĂ, Mihai DELEGAN,
Bujor DULGĂU, Valentina HOMIN, Liuba HORVAT, Diana IEGAR, Maria IEREMKINA,
Olena KUTAŞI, Marina MIHOVICI, Vasile RUS, Tamâs SÁRÁNDI, Serghei VESKVARKO.
Satu Mare – Ujhorod: Editura Muzeului Sătmărean, 2007, с. 17–24; МОНИЧ Олександр.
Мараморошська святиня.., с. 110–111.

4. Мукачівський монастир на початку XV ст.
У 1396–1415 рр. паном Мукачева (dominus de Munkacs)
був подільський князь (від титулу dux Podoliensis відмовився у 1403 р.) Теодор Коріатович. На початку XV ст. пан
Мукачева, як ктитор існуючого монастиря (або церкви) св.
Миколая на Чернечій горі, в якості «Мукачівського князя»
начебто 8 березня 1360 р. («заднім» числом) передав у дар
із своїх володінь два села Бобовище і Лавки, десятину ви1) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715, Gyüjtötte,
összeállitotta és közrebocsátja: HODINKA Antal. Ungvár: Szerzö kiadása, 1911, old. 2–3
(№ 2); DIPLÓME MARAMUREŞENE DIN SECOLUL XIV. şi XV.., р. 536–537 (№ 313);
ПЕТРОВЪ Алексей. ДревнЂйшія грамоты по исторіи карпаторусской церкви и іерархіи
1391–1498 г.., c. 118, 160–161 (текст грамоти); ДАЗО, фонд 151, опис 25, справа 11, 12;
МОНИЧ Олександр. Мараморошська святиня.., с. 112–126.
2) ФЕНИЧ Володимир. Греко-католики ужгородської унійної традиції.., с. 61–62;
FENICS Volodimir. Az ungvári görög katolikus unió hagyatéka.., old. 60–61.
3) ВАСИЛЬ Ціріл, ТІ. Мукачівська єпархія та її єпископи. Історія походження // Матеріали конференції, присвяченої сторічному ювілею першого друкованого видання «Церковного Простопінія» о. І. Бокшая. Ужгород, 2007, с. 29–47.
4) LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 33; LACKO Michal, S.J. Užhorodská únia
Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 35.
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20 березня 1479 р. угорський король Матяш Корвін
Гуньяді на прохання альба-юльського волоського митрополита Трансільванії Йоаникія (замість metropolitanus Alba
Juliensis чи Transilvanus канцеляристи помилково написали Nandor Albensis) назавжди звільнив від сплати будь-яких
звичайних чи спеціальних податків волоського пресвітера
в комітаті Мараморош1. Цей документ дає підстави припустити, що Грушівський монастир тоді міг підпорядковуватися митрополичій юрисдикції в Альба Юлії. Однак,
коли і за яких обставин він опинився в цьому правовому
становищі, невідомо2.
Коли цей русинський монастир остаточно втратив
свій патріарший привілей – теж невідомо. Логічно припустити, що це мало статися після занепаду Візантійської
імперії та Константинопольського патріархату в 1453 р.3,
але перед 1479 р. У всякому разі, документа, яким би патріарх відкликав свій привілей Грушівському монастирю,
поки не виявлено. Але головним тут є інше: станом на 1391
р. Константинопольський патріархат не мав євхаристійної
єдності з Римським Престолом, а отже, не мав її і русинський монастир в Грушеві4.
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ноградника з гори Іван та гори Ловачка та ін.1 Насправді
«Теодорів дарунок» випливає з підробленої монахами (?) в
значно пізніший час (десь у другій половині XVI ст., точно
до 1597 р.) грамоти, укладеної від імені подільського князя
Теодора Коріатовича 8 березня 1360 року як «князя Мукачівського», яку 1693 р. легітимізовала угорська королівська
влада в особі Леопольда І Габсбурга2.
При цьому жодної згадки про ігумена монастиря чи
пароха церкви св. Миколая в Мукачеві до 1458 р. не має.
Подібно до Святомихайлівського монастиря в Грушеві
(1391) Святомиколаївський монастир в Мукачеві теж не
перебував у сопричасній єдності з Католицькою церквою.
Після смерті Теодора Коріатовича (1415), під владою якого
перебували русини Угорського королівства Мукачівської
домінії та околиць, титул dominus de Munkacs якийсь час
належав сербським деспотам (правителям) Стефану Лазаровічу (1418–1427) та Георгію Бранковічу (1427–1440)3.
5. Флорентійська унія та перший пресвітер русинів мукачівської монастирської церкви св. Миколая
Лука (1458).
5 березня 1440 р. в столиці Угорського королівства Буді,
повертаючись із екуменічного Собору в Флоренції (1439)
1) Текст грамоти 1360 р. у виданні Йоаннікія Базиловича 1799 р., текст грамоти 1360
р. в оригіналі латинською мовою у виданні Алєксєя Петрова 1906 р. та текст дарчої
грамоти 1360 р. в перекладі російською мовою у виданні Васілія Проніна 2005 р. див.:
BASILOVITS Joannicio, R. P. Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits, olim Ducis de
Munkacs, religiosis ruthenis Ordinis Sancti Basilii Magni, in monte csernek ad Munkacs, Anno
MCCCLX. Facte. Exhibens Serium episcoporum greco-catholicorum Munkacsiensium, cum
proecipus eorundem aliorumque Illuftrium Virorum Geftis, e variis Diplomatibus, Decretisque
Regiis, ac allis Documentis, authenticis potifsimum concinnatam, Tomus I, Pars Prima. Cassovie: Typographia Ellingeriana, 1799, р. 11–13; О подложности грамоты князя Феодора
Коріатовича 1360 г. Съ четырьма снитками, Критическія замЂчанія А. ПЕТРОВА; Палеографическій этюдъ И. ХОЛОДНЯКА // Матеріалы для исторіи Угорской Руси, Том
ІІІ. Санкт-Петербург: Типографія Императорской Академіи Наукъ, 1906, с. 28, 29–30;
ПЕТРОВЪ Алексей. ДревнЂйшія грамоты по исторіи карпаторусской церкви и іерархіи
1391–1498 г.., с. 212, 213–215; ПРОНИН Василий. История Православной Церкви на Закарпатье. Свято-Николаевский Мукачевский монастырь, 2005, с. 461–462.
2) ФЕНИЧ Володимир. «Теодорів дарунок»: історичні дискурси та комеморативні
практики у полоні однієї сумнівної грамоти // Наукові записки Ужгородського університету. Серія: історично-релігійні студії, Випуск 1. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2012, с. 140–158; ФЕНИЧ Володимир. Коріатовичіана: як формувався міф про
витоки монастиря василіан на Чернечій Горі в Мукачеві // História Rádu baziliánov sv.
Jozafáta. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita v Prešove, 2017, s.
44–52; ФЕНИЧ Володимир. Греко-католики ужгородської унійної традиції.., с. 96–104;
FENICS Volodimir. Az ungvári görög katolikus unió hagyatéka.., old. 92–99.
3) ПОПОВИЧ Михал. Перекрочены сторіча. І. Федор Корятович – русинськый войвода.
Пряшов: Русинська оброда, 1993, с. 154–156.
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київський унійний митрополит та папський легат Ісидор,
в дусі унійного декрету Хай радіють небеса (Laetentur caeli),
своїм Окружним посланням до русинів, сербів і волохів повідомив про єдність «латинян» із «греками»1. Услід за ним,
22 березня 1443 р. польський та угорський король Владислав ІІІ (Уласло І) виголосив привілей для вірників грецького обряду в обох королівствах. Документ був підписаний
в присутності еґерського латинського єпископа Шімона з
Розгані, на території діоцезу якого останні сто років проживали карпатські русини2.
Невдовзі з’явилася перша королівська грамота про
монастирську церкву русинів у Мукачеві. 14 серпня 1458 р.
король Матяш Гуньяді підтвердив привілей для пресвітера
русинів Луки, плебанія якого знаходилася в мукачівському монастирі3. Інформації про те, звідки прийшов і ким був висвячений на священика Лука, як і про його повноваження
та територіальну юрисдикцію, до цих пір не виявлено. Як
і всі інші русинські переселенці Лука мав прибути з польської Русі, міг отримати висвячення від перемишльського
єпископа, а його монастирська парафія мала очевидний
партикулярний характер. Існуюча в церковній історіографії версія угорського історика Дьордя Паппа про те, що
пресвітера Луку призначив на плебанію в Мукачево у 1443
р. папський легат і київський митрополит Ісидор4, не підтверджується жодними документами.
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1) ҐІЛЛ Джозеф. Флорентійський собор, Пер. з англ. Мар’яни Прокопович. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2016, с. 358–360, 409–413; ФЕНИЧ
Владимир. Грушевский и Мукачевский монастырские центры.., с. 157–163; FENICS
Volodimir. A Hrusevói és a Munkácsi Kolostori Központok.., old. 144–149.
2) ФЕНИЧ Владимир. Грушевский и Мукачевский монастырские центры.., с. 163–168;
FENICS Volodimir. A Hrusevói és a Munkácsi Kolostori Központok.., old. 149–154.
3) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 1–2
(№ 1); ПЕТРОВЪ Алексей. ДревнЂйшія грамоты по исторіи карпаторусской церкви и
іерархіи 1391–1498 г.., с. 137–141, 158–159; ВАСИЛЬ Ціріл, ТІ. Мукачівська єпархія та
її єпископи.., с. 35–36.
4) PAPP György. A Munkácsi püspökség eredete. Miskolc: Szemisz tudományes és irodalmi
osztálya, 1940, 24 оld. Пор.: ФЕНИЧ Владимир. Грушевский и Мукачевский монастырские
центры.., с. 152–156; FENICS Volodimir. A Hrusevói és a Munkácsi Kolostori Központok..,
old. 139–143.
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Частина ІІ. Від єпископа русинів Іоанна до Русинського патріарха Василя Тарасовича (1491–1641).
6. Перший єпископ русинів Іоанн в місті Мукачеві
(1491–1498).
Дозволивши 16 січня 1491 р. єпископу русинів Іоанну
із Мукачівського монастиря св. Миколая на Чернечій горі
проживати в Грушівському монастирі та користуватися
його прибутками1, а 29 червня 1491 р. – ще й збирати податки з мараморошського монастиря2, 31 липня 1491 р.
угорський правитель Владислав IV (Уласло ІІ) вперше в
історії визначив королівські відносини з плебанією русинів
на чолі з першим русинським єпископом Іоанном грецького обряду з монастиря св. Миколая в місті Мукачеві. Монаршим
привілеєм русинські священики зобов’язувалися визнати
Іоанна своїм єпископом відповідно до давнього звичаю3.
Територія, на яку повинна була поширюватися архієрейська влада єпископа Іоанна мала охоплювати королівські комітати Верхньої Угорщини, де проживали русини.
За даними описів панських маєтків (урбаріумів) до станом
на кінець XV ст. русини проживали у приблизно 380-ти
поселеннях семи комітатів Верхньої частини Угорського королівства: Спіш, Шаріш, Абауй, Унґ, Береґ, Уґоча та
Мараморош. Якщо в кожному селі за даними урбару налічувалося в середньому 15-20 дворів, а в одному дворі – в
середньому по 6 осіб, то русинів мало налічуватися тоді
181,6 тис. осіб4.
1) ДАЗО, фонд 151, оп. 5, спр. 4; МОНИЧ Олександр. Мараморошська святиня.., с.
127–128.
2) ДАЗО, фонд 151, оп. 25, спр. 15; МОНИЧ Олександр. Мараморошська святиня: нарис
з історії Грушівського монастиря.., с. 129–131.
3) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 5–6
(№№ 4, 5.); DIPLÓME MARAMUREŞENE DIN SECOLUL XIV. şi XV.., р. 600–602 (№ 348);
ПЕТРОВЪ Алексей. ДревнЂйшія грамоты по исторіи карпаторусской церкви и іерархіи
1391–1498 г.., с. 164–165.
4) Авторський підрахунок виконаний на підставі праць: KRÁL Jirži. Osídlení Karpatské
Rusi. Historický prehled. Praha: Geograﬁcký ústav Karlovy university, 1923, 21 s.;
PERFECKIJ Eugenij. Socialné-hospodárské poméry Podkarpatské Rusi ve století XIII.–XV.
Bratislava, 1924, 114 s.; PERFECKIJ Eugenij. Podkarpatská Rus ve století XIII.–XV. Praha:
Vydala Společnost přátel Podkarpatské Rusi v nakladatelství Česká expedice v Praze, 1995, 47
s.; HODINKA Antal. Утцюзнина, газдуство и прошлость южнокарпатськыхъ русинувъ
= A kárpátaljai rutének lakóhelye, gazdaságuk és múltjuk c.müve (Budapest, 1923) ruszin
nyelvü változatának hasonmás kiadása, A művet kiadásra elökészítette, utószót írta: Udvari I.
Nyíregyháza: Kiadja a Nyíregyházi Föiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2000, old.
32–38; ФЕНИЧ Володимир. З ласки Божої… Формування етноконфесійної ідентичності русинів–греко-католиків.., с. 224–225.

1) DIPLÓME MARAMUREŞENE DIN SECOLUL XIV. şi XV.., р. 606–608 (№ 352); ПЕТРОВЪ
Алексей. ДревнЂйшія грамоты по исторіи карпаторусской церкви и іерархіи 1391–1498
г.., с. 151–155; ДАЗО, фонд 151, оп. 25, спр. 18; МОНИЧ Олександр. Мараморошська
святиня: нарис з історії Грушівського монастиря.., с. 132–141. Пор.: ФЕНИЧ Владимир. Грушевский и Мукачевский монастырские центры.., с. 178–188; FENICS Volodimir.
A Hrusevói és a Munkácsi Kolostori Központok.., old. 163–172; ФЕНИЧ Володимир. Грекокатолики ужгородської унійної традиції.., с. 77–84; FENICS Volodimir. Az ungvári görög
katolikus unió hagyatéka.., old. 74–81.
2) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 5–7
(№№ 4-5 ); DIPLÓME MARAMUREŞENE DIN SECOLUL XIV. şi XV.., р. 624–625 (№ 360);
ПЕТРОВЪ Алексей. ДревнЂйшія грамоты по исторіи карпаторусской церкви и іерархіи
1391–1498 г.., с. 141–147, 166–167, 172–175; ДАЗО, фонд 151, оп. 25, спр. 19, 21; МОНИЧ
Олександр. Мараморошська святиня: нарис з історії Грушівського монастиря.., с. 142–
149. Пор.: ФЕНИЧ Владимир. Грушевский и Мукачевский монастырские центры.., с.
178–188; FENICS Volodimir. A Hrusevói és a Munkácsi Kolostori Központok.., old. 163–172;
ФЕНИЧ Володимир. Греко-католики ужгородської унійної традиції.., с. 77–84; FENICS
Volodimir. Az ungvári görög katolikus unió hagyatéka.., old. 74–81.
3) ҐІЛЛ Джозеф. Флорентійський собор.., с. 408–413.
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Та на Мараморош свою владу мукачівський єпископ
тоді не зумів поширити. У 1491–1498 рр., на підставі латинського фальсифікату грецької оригінальної патріаршої
грамоти від 1391 р., єпископ Іоанн спробував за допомогою короля розширити свою юрисдикцію на територію
Грушівського ставропігійного монастиря. Однак, 14 травня
1494 р. король Угорщини Владислав IV підтвердив патріарший привілей Антонія IV (1391) про ставропігійний статус Грушівського монастиря та юрисдикцію патріаршого
екзарха його ігумена-настоятеля1. За відсутність достовірних та переконливих аргументів з боку єпископа русинів
Іоанна з Мукачева королівський конвент (суд) у Лелесі 29
листопада 1498 р. відхилив претензії позивача про підпорядкування та збір десятини з Грушівського монастиря.
Навпаки, було знову підтверджено його привілейований
патріарший статус від 1391 р.2
Після того як у 1484 р. Константинопольський патріархат на помісному синоді офіційно відмовився від Флорентійської унії та її головного декрету Хай радіють небеса
(Laetentur caeli)3, в Західній Церкві під словом християнин
(baptista) почали розуміти лише католика римського обряду, а під словом русин – тільки схизматика грецького обряду. Вчорашні карпатські русини в християнській Європі поступово перетворюються в очах західних християн у
колективний релігійнй образ схизматиків / розкольників,
до яких, крім, власне них самих, сюди відносилися ще волохи, словаки та переселенці раци / расціани (серби). На
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локальному рівні суперечливі відносини між латинянами
і греками проявилися швидко.
З кінця XV ст. маємо дві виразні згадки про конфлікт
між представниками русинської парафії грецького обряду
/ віри та католицької плебанії латинського обряду в Мукачеві. З тексту грамоти Матяша Гуньяді від 1 травня 1488
р. йдеться про конфлікт між пресвітером русинів Лукою
із монастиря містечка Мукачево та латинським плебаном
села Івані (Яноші) Бенедиктом за право збирання десятини1. 6 лютого 1493 р. в грамоті герцога Яноша Корвіна
наводяться слова католицького пароха Мукачева Діонісія
проти єпископа русинів Іоанна: проте є негідним та противним встановленим законам і святих отців, аби християнин
був повинен давати свою десятину схизматикові2.
Спираючись на достовірну грамоту князя Яноша Корвіна 1493 р. трансільванський латинський архієпископ
граф Іґнатій Батьяні у 1785 р. висунув шість звинувачень
проти Мукачівської єпархії. В даному контексті нашу увагу
привертають лише два (4-й і 5-й): 4) єпископ Іоанн (1491–
1498) був єпископом русинів і схизматиків (він був можливо
першим єпископом, але він не був ані католицьким, ані мукачівським, але русинським і схизматичним, який собі підступно присвоїв так званий Коріатовичів привілей), і 5) такими ж
єпископами-схизматиками були всі до Петра Партенія
Петровіча, який у 1646 р. прийняв унію з еґерським латинським єпископом, а у 1655 р. став повноцінним католицьким єпископом3.
Наведені приклади, а також той факт, що під час конфлікту між Мукачевом і Грушевом в королівських грамотах Уласло ІІ від 31 липня 1491 р. та від 29 листопада 1498
р. і єпископ русинів Іоанн, і ігумен монастиря в Грушеві
Гіларій називають себе визнавцями грецької віри (Grece fidei
1) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 3–5
(№ 3); ПЕТРОВЪ Алексій. ДревнЂйшія грамоты по исторіи карпаторусской церкви и
іерархіи 1391–1498 г.., с. 162–163.
2) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 7–9
(№ 6); ПЕТРОВЪ Алексей. ДревнЂйшія грамоты по исторіи карпаторусской церкви и
іерархіи 1391–1498 г.., с. 168–171.
3) BATHYANY Ignacius. Leges Ecclesiasticae Regni Hungariae. I–III. Alba Carolina–Claudiopoli, 1785–1827, T. 1, р. 514–515. Пор.: ФЕНИЧ Володимир. Греко-католики ужгородської унійної традиції.., с. 105; FENICS Volodimir. Az ungvári görög katolikus unió
hagyatéka.., old. 100.

1) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 9–10
(№ 7), 5–7 (№ 5); ПЕТРОВЪ Алексей. ДревнЂйшія грамоты по исторіи карпаторусской
церкви и іерархіи 1391–1498 г.., с. 174–175, 166–167.
2) LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 33; LACKO Michal, S.J. Užhorodská únia
Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 35.
3) HORNAD Vladimirus de juxta: Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska (9.-18. storočie).
Košice, 2004, 954 s. Пор.: ФЕНИЧ Владимир. Грушевский и Мукачевский монастырские
центры.., с. 147–189; FENICS Volodimir. A Hrusevói és a Munkácsi Kolostori Központok..,
old. 135–172.
4) LACKO Michael, S.J. The Union of Užhorod.., р. 28; LACKO Michal, SJ. Užhorodská únia
Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 30.
5) Див. документи: ПЕТРОВЪ Алексей. ДревнЂйшія грамоты по исторіи карпаторусской церкви и іерархіи 1391–1498 г.., 232 с.; MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG
OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 2–165 (№№ 2-122).
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professor), а русинські пресвітери та жителі-колоністи тримаються грецької віри (Rutheni presbiteri et plurimi item coloni,
Grecam fidem tenentes)1, відомий римський історик отець Міхал Лацко прийшов до беззаперечного висновку: карпатські русини до 1646 р. перебували в схизмі2.
І ще одне. Оскільки настоятелі (архімандрити) монастиря св. Миколая на Чернечій горі від першого єпископа
русинів Іоанна (1491) і до Ґеорґія Геннадія Бізанція (1716)
майже завжди були мукачівськими єпископами і навпаки, то мова може йти про феномен, який отець-василіанин Йосафат Тімковіч назвав монастирська єпархія чи монастирська структура церкви3. Тобто, хочу сказати, що від
1491 р. можна вести мову лише про мукачівських єпископів та певну їхню юрисдикцію або юрисдикцію над ними,
але до 1771 р. надзвичайно важко вести розмову про окрему Мукачівську єпархію.
Парадокс ситуації пов’язаної з витоками Мукачівської
єпархії полягає в тому, що до 1653 р. ніхто й ніколи серйозно нею не цікавився4. Починаючи від 1458 до 1498 року,
а відтак від 1551 до 1653 р., із однієї грамоти в іншу перекочовувало загальне твердження про те, що Мукачівський
монастир на Чернечій горі, його настоятель-ігумен, єпископ русинів у Мукачеві та й сама Мукачівська єпархія існувала «за давнім звичаєм з незапам’ятних часів»5.
Коли ж у 1653 р. у Римській столиці перед кардиналами вперше в історії Мукачівської єпархії розглядалося
питання задтвердження її єпископа (мова йшла про Петра Партенія Петровіча), в примаса Католицької церкви
Угорщини естергомського архієпископа Ґеорґія (Дьордя)
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Ліппаї, поцікавилися її походженням. Зіславшись на достовірну інформацію Петра Партенія Петровіча, в липні
наступного року Рим було повідомлено, що монастир та
єпархія засновані на підставі привілею королівської грамоти, яку бачив на власні очі у монастирі кандидат в єпископи Партеній десь 150 років тому1 (тобто бл. 1500 р.). Ані
угорський примас, ані Конґреґація поширення віри в Римі
не поцікавилися оригінальною фундаційною грамотою
(чи бодай її конфірмаційною копією), повіривши в достовірність існування документу Петру Партенію Петровічу
так би мовити «на слово»2.
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7. Остаточне утвердження юрисдикції мукачівського єпископа (1551–1597)
З точки зору цивільної влади (держави) право патронату (iuris patronatus) в Угорщині від 1526 р. мали Габсбурги
як Апостольські королі. Подібно до того як було заведено
батьком-засновником королівства св. Іштваном у 1029–1038
рр., це давало їм право засновувати нові єпархії, реорганізовувати діючі або ліквідовувати давні3. В період між Ауґсбурзьким примиренням (1555) і Вестфальським миром
(1648) релігійна ідентичність схизматика-русина чи волоха залежала від конфесійної приналежності його пана. В
грамотах до Ужгородської унії усіх вірних візантійськослов’янського обряду називали русинами (лат. Rutheni).
Коли говоримо про угорських русинів як про один народ
до Ужгородської унії, певно слід погодитися із думкою
отця Міхала Лацко, що «є та єдність швидше географічна та
релігійна, аніж етнічна»4.
Територія Мукачівської єпархії після Велико-Варадського миру (1538) опинилася під фактичною владою двох
1) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 168–
174 (№ 126).
2) LACKO Michael, S.J. The Union of Užhorod.., р. 28; LACKO Michal, SJ. Užhorodská únia
Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 30–31.
3) Після поразки від турків під Могачем у 1526 р. та Велико-Варадським миром 1538 р.
територія Угорського королівства була поділена на три частини: південна та центральна
опинилася під владою турків, північно-західна – під владою Габсбургів, а північно-східна – в складі Трансільванського князівства: Dejiny Uhorska (1000 – 1918), Editor: Peter
KÓNYA.., s. 182–195.
4) LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 19; LACKO Michal, S.J. Užhorodská únia
Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 20.

1) Dejiny Uhorska (1000 – 1918), Editor: Peter KÓNYA.., s. 194–195.
2) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 11–
12 (№ 8), old. 12–13 (№ 9), old. 15–16 (№ 12); ДАЗО, фонд 64, оп. 5, спр. 40, арк. 5;
LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 33; LACKO Michal, S.J. Užhorodská únia
Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 35.
3) ДАЗО, фонд 64: Мукачівський чернечий монастир отців василін, м. Мукачево, оп. 5,
спр. 10, арк. 1–2. Пор.: Episcopia greco-catolică de Munkacevo. Documente, Volum І.., с.
29–32.
4) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 19–20
(№ 16), 23–24 (№ 18).
5) ГОДИНКА Антоній. Ци правда, же Мадярщина «порабствовала» подкарпатськых
Русинов? // Hodinka Antal válogatott kéziratai, Válogatta, szerkesztette és a bevezetö
életrajzot írta: Udvari István. Nyíregháza, 1992, оld. 57–70.
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правителів: Габсбургів та князів Трансільванії. За умовами
договору, підписаного між імператором Фердинандом
І Габсбургом і трансільванським князем Яношем Запольяї, комітат Мараморош (як частина Партіуму) опинився
в складі Трансільванії1. Так сталося, що осідок єпископа
русинів у монастирі на Чернечій горі при Мукачівському
замку de facto опинився на території Трансільванського
князівства, але de iure право патронату над владиком-схизматиком та вірниками його єпархії залишалося за Габсбургами як Апостольськими королями Угорщини. Так
залишалося принаймні до початку XVII ст.
Із грамот імператорської та комітатської канцелярії
1551 та 1556 рр. випливає, що русини, які знаходяться під
юрисдикцією церкви св. Миколая визнаної в місті Мукачеві,
є визнавцями грецької віри, а його влада поширюється і на
Мараморош2. Декретом імператора Фердинанда І Габсбурга від 10 квітня 1560 р. відновлено підпорядкування католицьких єпархій владі естергомського архієпиского та
примаса Католицької церкви Угорщини3. Перші писемні
відомості про Мукачівську єпархію знаходимо в комітатсько-імператорських грамотах за 1568 та 1569 р.4
Із звітів королівської імператорської комісії від 4 серпня 1570 та 14 серпня 1571 р. випливає, що в Мукачівському
панстві від Мукачева до Тренчина (Верхньому краї Угорщини) за своїми законами жили декілька тисяч невірних
русинів з волохами. Русинський народ проживав у 12-ти
верхніх комітатах Угорщини: Спіш, Шаріш, Унґ, Береґ,
Земплін, Уґоча, Саболч, Абауй, Торна, Ґемер та Сатмар5.
Комітат Мараморош, в якому також жили вірники мукачівського єпископа, від 1572 р. входив до складу Трансіль-
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ванського князівства1.
На підставі королівських грамот за 1597 р. приходимо
до висновку, що мукачівський єпископ мав загальну юрисдикцію над усіма русинами та волохами (=схизматиками),
які тоді проживали в Угорщині. Під час довгої суперечки
щодо монастирської власності на села Лавки і Бобовище,
яку мукачівський єпископ Ладислав вів перед імператорською канцелярією у Празі проти власника МукачівськоЧинадіївської домінії трансільванського князя Жіґмонда
(Сиґізмунда) Ракоці, де він уперше використав як аргумент виготовлену (підроблену) напередодні «грамоту Теодора Коріатовича від 1360 р.»2, брат імператора Рудольфа
ІІ архікнязь Королівської Угорщини Матіас Габсбург у відповіді від 27 вересня 1597 р. дав зрозуміти феодалам, що
«отець Ладислав є єпископом русинів грецького обряду з резиденцією в монастирі св. Миколая в Мукачеві з давнім єпископським звичаєм»3. На думку сучасного історика отця Ціріла
Васіла, це означало, що загальна юрисдикція мукачівського єпископа була визнана над усіма східними християнами в Угорському королівстві4.
8. Сергій – єпископ русинів, волохів, словаків і сербів
(1600–1618)
До цього часу питання про те, де і ким висвячувалися мукачівські єпископи русинів, починаючи від першого
єпископа Іоанна (1491), невідомо. 15-19 червня 1600 р. за
наказом волоського воєводи Михайла Вітеза в Яссах відбувся синод. Він мав вирішити питання призначення нових
єпископів в Молдавії замість тих, які залишили свої осідки
як противники воєводи. Список синоду слов’янською мовою підписав і мукачівський єпископ Петроній, якого з ве1) DIACONESCU Marius. Un episcop ortodox necunoscut – Gavriil de Mukačevo, 1577 //
Relaţii româno-ucrainene. Istorie şi contemporaneitate, Coordonatori: Viorel Ciubotă, Vasile
Marina. Satu Mare: Editura Muzeului Satmarean, 1999, p. 176, 181–182.
2) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 21–38
(№№ 17–33. Пор.: ФЕНИЧ Володимир. Коріатовичіана: як формувався міф про витоки
монастиря василіан на Чернечій Горі в Мукачеві.., с. 44–47; ФЕНИЧ Володимир. Грекокатолики ужгородської унійної традиції.., с. 96–97; FENICS Volodimir. Az ungvári görög
katolikus unió hagyatéka.., old. 92–93.
3) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 39–40
(№ 32).
4) ВАСИЛЬ Ціріл, ТІ. Мукачівська єпархія та її єпископи.., с. 38.

1) IORGA Nikolau. Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a românilor, Ediţia a II-a,
Vol. I. Bucureşti, 1928, p. 240. Пор.: LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 55;
LACKO Michal, S.J. Užhorodská únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 54.
2) ФЕНИЧ Володимир. Канонічно-правовий статус Мукачівської єпархії від 1391 до
1646 року // Наукові записки Ужгородського університету, Серія: історично-релігійні
студії, Випуск 6. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2019, с. 32–33.
3) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 46–47
(№ 38). Пор.: LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 55–56; LACKO Michal, S.J.
Užhorodská únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 54–55.
4) Dejiny Uhorska (1000 – 1918).., s. 182–223, 236–251.
5) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 47–48
(№ 40). Пор.: LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 30, 56–57; LACKO Michal,
S.J. Užhorodská únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 33, 55–56.
6) ФЕНИЧ Володимир. Канонічно-правовий статус Мукачівської єпархії від 1391 до
1646 року.., с. 33–35.
7) Dejiny Uhorska (1000 – 1918), Editor: Peter KÓNYA.., s. 250–251.
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ресня 1600 р. замінив єпископ-волох Сергій1. Історія участі
Петронія в засіданні синоду Молдавської церкви в Яссах
є хронологічно першою, яка дає зрозуміти, де висвячувалися і під якою митрополичою юрисдикцією перебували
мукачівські єпископи русинів від 1491 р.2 На мою думку, то
були Ясси, але так було не завжди і так було не довго.
У 1604 р. під владою мукачівського єпископа Сергія
(волоха) згадувалися русини, волохи, словаки та серби3, які
проживали у 13-ти верхньоугорських комітатах Королівської Угорщини: Спіш, Шаріш, Абауйвар, Торна, Ґемер,
Земплін, Боршод, Саболч, Унґ, Береґ, Уґоча, Сатмар та
Мараморош у Трансільванському князівстві4. Сергій в одному з листів трансільванського князя Іштвана Бочкаї за 17
грудня 1606 р. (за кілька днів до смерті) був названий «єпископом всіх русинів в тому нашому Угорському королівстві в
області монастиря Мукачівського дистрикту»5, реальне
його становище було далеким від «universorum Ruthenorum
in Regno Hungariae episcoporum Munkachiensis»6.
Після антигабсбурзького повстання графа І. Бочкаї
23 липня 1606 р. був підписаний Віденський мир. За його
умовами імператор Священної Римської імперії німецької
нації та король Угорщини відступив князю чотири угорські комітати, які лежали найближче до Трансільванії:
Сатмар, Саболч, Уґоча та Береґ7. Мукачівський єпископ
потрапив під владу трансільванського князя-кальвініста і
втратив фактичну владу над священиками та вірниками
верхніх комітатів єпархії Унґ, Абауй, Земплін, Шаріш та
Спіш. Однак, юридична влада мукачівського єпископа тут
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зберігалася. Доказом цьому є наступний факт.
Коли у 1613 р. граф Ґеорґій Друґет де Гомонна, комес
комітатів Унґ та Земплін, звернувся за допомогою в реалізації свого плану унії місцевих священиків грецького обряду з Римською церквою до перемишльського римо-католицького єпископа Станіслава Сіцінського, а той йому
відправив у вересні 1613 р. перемешльського уніатського
єпископа Атанасія Крупецького, проблематизує одне
дуже важливе питання. На цій території великої Мукачівської єпархії не мав юрисдикції географічно найближчий
до неї еґерський латинський єпископ, тоді як мукачівський
єпископ Сергій відмовився від пропозиції А. Крупецького
навернутися до Католицької церкви, який спочатку прибув до Гуменного і Мукачева, а потім у серпні 1614 р. провів невдалу унійну акцію в Краснобірдському монастирі1.
Якщо русини проживали на території еґерського
латинського єпископа, питання, чому впливовий графконвертит де Гомонна, котри напередодні сам повернувся
із протестантизму в католицизм, не звернувся до нього та
місцевої єзуїтської місії з подібним проханням, залишається відкритим. Припускаю думку, що може формально
територія русинів і налажела до юрисдикції єпископа Еґеру, але його повновласть над ними жодним чином не прослідковувалася принймні ще якийсь час.
9. Юрисдикція мукачівських єпископів Петронія
(1623), Іоана Ґреґора/Грегоровича (1627) та Василя Тараса/Тарасовича (1623–1641).
За умовами наступного миру, підписаного в Микулові
7 січня 1622 р. після чергової антигабсбурзької війни наступного князя Трансільванії Ґабріеля Бетлена, останній
дістав пожиттєве право на управління семи комітатами
Угорщини: Сатмар, Саболч, Уґоча, Береґ, Земплін, Абауй
і Боршод. Це була більша частина Верхньої Угорщини, разом з маєтками Мукачево, Ецсед та Токай2.
1) LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 58–63; LACKO Michal, S.J. Užhorodská
únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 57–62. Пор.: VÉGHSEÓ Tomás. «…
mint igaz egyházi ember...» A történelmi Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának
létrejötte és 17. századi fejlődése. Nyiregyháza: Kiadó a Szent Atanáz Görögkatolikus
Hittudományi Főiskola, 2011, old. 30–33.
2) Dejiny Uhorska (1000 – 1918), Editor: Peter KÓNYA.., s. 262–263.

1) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 53–54
(№ 46). Пор.: LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 65; LACKO Michal, S.J.
Užhorodská únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 64.
2) ВАСИЛЬ Ціріл, ТІ. Мукачівська єпархія та її єпископи.., с. 40, 46 (п. 61).
3) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 57–60
(№ 50).
4) LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 67; LACKO Michal, S.J. Užhorodská únia
Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 66 (Priloha, č. 4, s. 193–195).
5) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 60–61
(№ 51). Пор.: ВАСИЛЬ Ціріл, ТІ. Мукачівська єпархія та її єпископи.., с. 40.
6) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 62–63
(№ 52). Пор.: LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 70–71; LACKO Michal, S.J.
Užhorodská únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 69; ВАСИЛЬ Ціріл, ТІ. Му-
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Так, 10 лютого 1623 р. трансільванський князь Ґабріель
Бетлен підтверджує того самого Петронія, що брав участь
у Ясському синоді Волоської церкви 1600 р., «єпископом
з’єднаних грецьких церков в комітатах Береґ, Унґ, Саболч, а
також Земплин, Мараморош і Шаріш»1. Згадуваний історик Ціріл Васіл акцентує на тому, що князь підтверджує
Петронія як єпископа Мукачева «зі звичною юрисдикцією». Просячи врахувати цей факт уряди шести комітатів,
Ґ. Бетлен, на думку отця-єзуїта, «у виразний спосіб офіціалізує юрисдикцію мукачівського єпископа» на території шести
комітатів і аж тричі в грамоті повторює термін «з’єднана
Грецька церква» (ecclarum unionis Graecarum, Greecae unionis,
Graecae unionis eccliis)2.
12 січня 1627 р. трансільванський князь Ґабріель Бетлен призначив «пресвітера східної церкви грецького обряду»
Іоанна Ґреґора (Ґреґоровіча) (карпатського русина?) «єпископом Мукачівським та Марамороським»3. Єпископські висвячення Іоанн Ґреґор отримав від молдавського митрополита в Яссах десь у грудні 1627 р.4 В охоронному листі,
який 28 травня 1630 р. видав мукачівському єпископу Іоанну Ґрегору головний капітан Верхньої Угорщини Меліхар Алаґі, підтверджувалося, що його юрисдикція після
смерті Ґ. Бетлена (1629) поширювалася на територію тих
самих шести комітатів Угорщини та Трансільванії, які зараз повернулися під владу імператора: Береґ, Унґ, Саболч,
а також Земплін, Мараморош та Шаріш5.
В листі виготовленому в Самошуйварі (Ґерлі) 16 жовтня 1633 р. князь Трансільванії Ґеоргій І Ракоці призначив
галицького русина Василя Тараса (Тарасовича) «єпископом
церкви грецького обряду в провінції Мукачево та Мараморош»6.
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6 грудня 1633 р. у Яссах молдавський митрополит Варлаам
висвятив Василя Тараса мукачівським єпископом1. В статусі «єпископа Мукачівського та Марамороського» трансільванський князь підтвердив його після повернення із Ясс до
Альба Юлії 5 січня 1634 р.2
З листа кошіцького капітана Верхньої Угорщини Ніколая Форґача де Ґімеса від 13 вересня 1635 р. юрисдикція
В. Тарасовича поширювалася на територію восьми комітатів: Береґ, Унґ, Саболч, а також Уґоча, Сатмар, Мараморош, Земплін та Шаріш3. Ця сама територіальна юрисдикція мукачівського єпископа випливає ще з чотирьох листів
написаних 17 вересня 1635 р. в Конвенті св. Христа ордену премонстрантів у Лелесі, що неподалік від Ужгорода4.
Сюди єпископ В. Тарасович здав переписати грамоти, що
стосувалися Мукачівського монастиря від 1360, 1551, 1552
та 1558 рр.5
Під час проведення 12 квітня 1638 р. синоду священиків
Сатмарського комітату в поселенні Кіральтелеґ, що неподалік від містечка Нїредьгаза, він згадується під титулом
«єпископ Василь Тарасович Мукачівський, Мараморошський
та всієї православної католицької церкви в Угорщині»6. Як вважає о. Ціріл Васіл, у виразі «православна католицька церква»
вперше між титулами мукачівського єпископа з’являється
пряме посилання на його католицтво7. Також це був перший єпархіальний документ про створення інституції
вікаріату для комітату Саболч. Головними причинами
створення цього вікаріату були дві: велика відстань від
єпископського осідку в Мукачеві та специфічний етнічний
качівська єпархія та її єпископи. Історія походження.., с. 41.
1) LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 72; LACKO Michal, S.J. Užhorodská únia
Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 71.
2) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 63–65
(№ 53). Пор.: ВАСИЛЬ Ціріл, ТІ. Мукачівська єпархія та її єпископи. Історія походження.., с. 41.
3) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 66–67
(№ 55).
4) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 67–71
(№№ 56–59).
5) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 66–71
(№№ 55, 57–59). Пор.: LACKO Michal, S.J. The Union of Užhorod.., p. 75; LACKO Michal,
SJ. Užhorodská únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 74.
6) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 72–73
(№ 60).
7) ВАСИЛЬ Ціріл, ТІ. Мукачівська єпархія та її єпископи. Історія походження.., с. 41.

1) LACKO Michal, S.J. The Union of Užhorod.., p. 75–76; LACKO Michal, SJ. Užhorodská
únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 74–75.
У 1873 р. Гайдудорозький вікаріат буде відновлений для угорських греко-католиків комітату Саболч та околиць, а 1912 р. на його основі буде створено окрему Гайдудорозьку
угорську греко-католицьку єпархію.
2) CZIPLE Sándor. A máramarosi püspökség kérdése. Budapest, 1910, old. 71 (№ VIII).
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склад вірників і кліру – всі вони були сербами (рацами),
що втекли сюди від турків-османів1. При створенні першого в історії Мукачівської єпархії вікаріату дослідникам не
відомо, щоб мукачівський єпископ просив для цього чийогось дозволу «із-зовні».
Разом з тим виглядає сумнівним здійснення В. Тарасовичем реальної архієрейської влади над кліром і вірниками ще одного географічно віддаленого комітату Мараморош. Від 1628 р. в Марамороші перебував волоський
єпископ Доситей, якого призначив трансільванський граф
Ґабріель Бетлен. На сеймі 28 листопада 1634 р. Доситей
звернувся за допомогою до станів, щоб залишитися на
службі. За це він обіцяв дати кожному шляхтичеві по три
срібні, якщо йому допоможуть залишитися на службі і дадуть йому відповідного листа для священиків 2.
За згодою сейму 14 серпня 1635 р. князь Трансільванії
Георгій І Ракоці проголосив Доситея законним єпископом Мараморощини та розпорядився про збирання ним
прибутків з церков східного обряду. У 1637–1639 р. в Марамороші вже згадувався новий «єпископ» – Деметер Поп.
Священик із села Мойсеу насправді не був висвячений в
єпископи, а лише призначений кальвіністами церковним адміністратором. На 28 червня 1639 р. комес комітату Мараморош скликав всіх священиків грецького обряду
на синод, щоб вибрали собі нового єпископа. Синод відбувся в Мараморош-Сіґеті 19 липня 1639 р. На нього був
запрошений і Василь Тарасович, якого п’ять років перед
тим священики вже прийняли були за єпископа у своєму
комітаті. Більшість кліру на цьому синоді складали русини, які хотіли мати русина за свого єпископа. Та недовго
В. Тарасович був тут владикою.
В листі папського нунція у Відні Маттео Ґаспарі до
Конґреґації поширення віри 8 жовтня 1639 р. вперше в
офіційному листуванні з Римським престолом згадано про
студентів Грецької колегії рутенського обряду з Еґерської
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діоцезії в Угорщині (Ungaro del rito Ruteno della diocese d’Agria
in cotesto Collegio Greco)1. До 1639 р. еґерський ординарій
жодного разу не згадувався у тих нечисельних документах, які від 1391 р. стосувалися церковної матерії східних
християн русинів в Угорщині. Опубліковані середньовічні
документи з історії угро-руської церкви Й. Базиловичем,
М. Лучкаєм, І. Дулішковичем, Н. Ніллесом, А. Годінкою та
А. Петровим – лише пряме тому підтвердження. Коли і в
який спосіб русинські вірники східного обряду опинилися на території чи під юрисдикцією латинського єпископа Еґеру, не ясно. Поза всякого сумніву це могло статися
лише після 1215 р., але коли і як, достеменно не відомо.
В результаті конфлікту, який виник восени 1640 р. між
капітаном Мукачівського замку Яношем Балінґом та мукачівським єпископом Василем Тарасовичем через право
на виноградники в с. Яноші, 12 листопада Балінґ розпочав
проти владики слухання свідків на комітатських зборах у
с. Арданово. 16 січня 1641 р. В. Тарасович був ув’язнений
за наказом капітана Я. Балінґа до Мукачівського замку. У
свідченнях 19 свідків прозвучали вісім обвинувачень, з яких
п’ять стосувалися його тісних зв’язків з Галичиною: 1) часто
звертався за допомогою до польських єпископів, 2) зібрані
податки дозволив вивести до Польського королівства, а не
використав на розбудову власного монастиря, 3) прийняв
багатьох священиків та кліриків з Польщі, а не виховав та
не влаштував на парафії власних кліриків, народжених у
очолюваній ним єпархії, 6) тримав у монастирі готель для
осіб із Польщі, 8) тісно приятелював з перемишльським
єпископом (тобто з А. Крупецьким), проти якого не виступив, коли той проживав в деяких областях його єпархії
(з дозволу графа Друґета в Гуменнській та Ужгородській
домініях у 1634–1635 рр.)2.
Якщо наприкінці 1640 р. єпископ Василь Тарасович
був ув’язнений в Мукачівському замку за свої унійні погля1) LACKO Michal, S.J. Užhorodská únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 198
(Príloha I, 11).
2) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 74–76
(№ 62), 77–79 (№ 64), 79–88 (№ 65), 94–96 (№ 73); LACKO Michal, S. J. The Union of
Užhorod.., p. 77–81; LACKO Michal, S.J. Užhorodská únia Karpatských Rusínov s Katolíckou
Cirkvou.., s. 76–80.

10. В полі зору Римського Престолу (1641–1646).
У березні 1641 р. (або десь незадовго до того) в історії
Мукачівської єпархії сталися дві події, яким ніхто із сучасників не надав належної уваги. Вперше в історії було
заявлено, що русини зі своїм єпископом проживають на
території Еґерської діоцезії чи/або території еґерського
єпископа, а по-друге, про їх існування та одночасне бажання навернутися до Католицької церкви вперше дізналися
в Римі. 15 березня 1641 р. еґерський єпископ граф Ґеорґій
Ліппаї із Зомбора в листі до секретаря Конгрегації поширення віри в Римі кардинала Антоніо Барберіні писав, «що
вже два роки, як на території моєї Еґерської дієцезії трудиться з «русинським патріархом» грецької схизми схильний до
повернення до католицької віри [...] а з ним сто тисяч душ»4.
1) ДАЗО, фонд 64, оп. 5, спр. 18, арк. 1 (оригінал). Пор.: Episcopia greco-catolică de
Munkacevo. Documente, Volum І.., с. 42.
2) LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 76; LACKO Michal, S.J. Užhorodská únia
Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 75–76.
3) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old.
76–77 (№ 63), 89-90 (№ 67), 90–91 (№ 68), 91–92 (№ 69), 92 (№ 70), 104–105 (№ 79);
LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 79; LACKO Michal, S.J. Užhorodská únia
Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 78.
4) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 93
(№ 71). Пор.: LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 76; LACKO Michal, S.J.
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ди1, то його розмова з еґерським латинським єпископом
Ґеорґієм Ліппаї про унію з Католицькою церквою мала
відбутися десь у 1638 р. Тоді він перебував з візитацією в
комітатах Саболч, Боршод, Абайу та Торна, в яких знаходилися русинські парафії, а еґерський єпископ після того
як був вигнаний турками із свого осідку в Еґері, перебував
неподалік у монастирі ордену премонстрантів св. Іоанна
Хрестителя в Ясові біля Кошіць2.
На захист мукачівського єпископа стали: 16 січня 1641 р.
граф Іоанн Друґет з Гуменного; 22 лютого 1641 р. імператор Фердинанд ІІІ Габсбург протестовав до палатина графа Міклоша Естергазі, трансільванського князя Ґеорґія І
Ракоці та капітана Мукачівського замку Яноша Балінґа;
23 червня 1641 р. еґерський канонік Іштван Варро в Ясові
перед Еґерською капітулою3. Однак, у жодному з випадків не йшлося про якусь юрисдикцію ув’язненого мукачівського єпископа за його унійні погляди.
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З цього листа, щоправда, жодним чином не випливає, що
В. Тарасович був залежним від Ґ. Ліппаї, з яким вони мали
бути знайомі від 1638 р.
Інформація Ґ. Ліппаї м’яко кажучи заінтригувала Святу Столицю. У березні та вересні 1641 р. ім’я «русинського
партіарха» кілька разів згадувалося в Римі (крім двох листів еґерського єпископа – ще у двох листах апостольського
нунція у Відні Атенського архієпископа Маттея Ґаспаро)1.
13 травня 1641 р. Конґреґація поширення віри порадила
еґерському єпископові звернутися до префекта єзуїської
місії у Трансільванії Штефана Сілінча, щоб той за допомогою католицьких шляхтичів Жіґмонда Корніша та Стефана Галлера просили князя Ракоція звільнити «іллірійського
патріарха, грецького обряду, в Еґерській дієцезії, який там має
звичайний осідок»2.
В Апостольській столиці «патріарший» титул Василя Тарасовича породив легке занепокоєння. 13 квітня та
10 вересня 1641 р. кардинал Антоніо Барберіні просив
еґерського єпископа Ґ. Ліппаї роз’яснити «хто такий русинський патріарх»3. 12 вересня 1641 р. еґерський єпископ
інформував Конґреґацію поширення віри в Римі, що русинський патріарх звільнений з ув’язнення, князь повернув
йому монастир і церкви, і що «до церковної єдності приведе
всіх підданих русинів в Угорщині, яких налічується до 70 тис.
душ»4. Однак, мукачівський єпископ Василь Тарасович після цього подався до Відня, куди прибув у березні 1642 р.5
Тим часом, 12 і 23 листопада 1641 р. Конгрегація поширення віри на своїх засіданнях постала перед проблемою ідентифікації «русинського патріарха». До тепер
Užhorodská únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 75.
1) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 94 (№
72), 116–117 (№ 85); LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 83, 87; LACKO
Michal, S.J. Užhorodská únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 81, 85, 199
(Príloha I, 13).
2) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 99–100
(№№ 75 і 76); LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 83; LACKO Michal, S.J.
Užhorodská únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 81-82.
3) LACKO Michal, S.J. Užhorodská únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 198,
199 (Príloha I, 12, 13).
4) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old.
116–117 (№ 85); LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 87; LACKO Michal, S.J.
Užhorodská únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 84–85.
5) LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 88; LACKO Michal, S.J. Užhorodská únia
Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 86–87.

1) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 117–
118 (№№ 86–87). Пор.: LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 87–88; LACKO
Michal, S.J. Užhorodská únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 86.
2) LACKO Michal, S.J. Užhorodská únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 199
(Príloha I, 14).
3) TUSSOR Péter. Lippay György egri püspök (1637–1642) jelentése Felső-Magyarország
vallási helyzetéről (Archivio Santacroce) // Levéltári kőzlemények, Vol. 73, 2002, old. 199–241.
Пор.: VÉGHSEÓ Tomás. «…mint igaz egyházi ember...» A történelmi Munkácsi Egyházmegye
görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése.., old. 43–44; VÉGHSEÓ
Tomás. Lippay György egri püspök és az ungvári unió // Наукові записки Ужгородського університету, Серія: історично-релігійні студії, Випуск 5. Ужгород: Видавництво
УжНУ «Говерла», 2016, с. 147–149.
4) LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 88–89; LACKO Michal, S.J. Užhorodská
únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 87, 200–201 (Priloha č. 15, 16).
5) MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715.., old. 103 (№
78), 134 (№ 93).
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Римський престол знав, що в цій частині Європи русини
мають лише митрополита київського та «всієї Русі», тоді
як в Угорщині відомими були лише сербські патріархи
в Охриді та в Пейчі1. 21 грудня 1641 р. віденський нунцій
М. Ґаспаро запротестував вживати надалі термін русинський патріарх2.
Угорський історик Пийтер Тусор знайшов архівний
документ без дати і автора, який відніс до листопада-грудня 1641 р. і приписав еґерському єпископові Ґ. Ліппаї.
У ньому пишеться про те, що в Еґерському єпископстві
живуть русини, які давно прийшли в Угорщину із Польщі, заселили Карпатські гори і межують з Молдавією та
Трансільванією, вони дотримуються грецького обряду.
Їхній схизматичний патріарх проживає біля Мукачівського замку у василіанському монастирі проживає3. З нього
правда так само жодним не випливає юридичної залежності мукачівського єпископа від еґерського.
Після певних роз’яснень, в листі до Римського престолу від 5 квітня 1642 р. апостольський нунцій у Відні архієпископ Атенський Маттео Ґаспарі назвав патріарха русинів
Василя Тарасовича мукачівським і марамороським єпископом грецького обряду поблизу кордонів Молдавії4. Незважаючи
на те, що в ряді документів канцелярії еґерського латинського єпископа в Ясові біля Кошіць від 1641 та 1642 р. недвозначно зазначалося, що В. Тарасович має юрисдикцію
над кліром і вірниками у восьми комітатах (Береґ, Унґ,
Саболч, Уґоча, Сатмар, Мараморош, Земплін та Шаріш)5,
уявлення про географічне місцезнаходження мукачівсько-
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го єпископа русинів залишилося для Римського престолу
досить неясним ще певний час1.
Між 3 і 24 травня 1642 р. в каплиці костелу літньої імператорської резиденції в Лаксенбурзі біля Відня в присутності імператора та його родини, віденського нунція
М. Ґаспаро та еґерського єпископа Ґ. Ліппаї мукачівський
єпископ Василь Тарасович повернувся до єдності з Римською церквою, після чого двічі склав католицький символ
віри2. З Відня два єпископи виїхали разом. В. Тарасович
після цього міг керувати лише західною частиною своєї
єпархії в комітатах Унґ, Земплін, Шаріш, Абауй, Саболч,
Боршод та Ґемер, тоді як у східні частину – комітати Береґ,
Уґоча, Мараморош і Сатмар – йому шлях був закритий3.
В часи Тарасовича до традиційних шести комітатів,
на які поширювалася єпископська юрисдикція мукачівських владик (Берег, Унг, Саболч, Земплін, Мараморош та
Шаріш), у 1635 р. додалися комітати Угоча та Сатмар, а у
1643 р. ще два – Спіш та Абауй4. Згідно з умовами Лінцського миру 16 грудня 1645 р. князь Трансільванії Ґеорґій
(Дьордь) Ракоці І дістав від імператора Фердинанда ІІІ Габсбурга правління в тих самих семи комітатах, що і Ґ. Бетлен, хоч просив для себе всі 14 комітатів Верхньої Угорщини5. Після підписання миру в Лінці імператор Фердинанд
ІІІ знову звернувся до князя, щоб дозволив повернутися
Василю Тарасовичу до Мукачева6. Повернутися до свого
законного осідку в Мукачево він міг лише в наступному
1646 р. після зречення від унії, а тому спокійно міг знати
про події, які відбувалися в Ужгороді в грудні 1645 – квітні
1646 р.
За неповними та неточними даними урбаріальних
списків, станом на 1646 р. русини-«схизматики» проживали у восьми комітатах (відсутні дані за комітат Уґоча) та 15
1) ВАСИЛЬ Ціріл, ТІ. Мукачівська єпархія та її єпископи. Історія походження.., с. 41–42.
2) LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 89–90; LACKO Michal, S.J. Užhorodská
únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 87–88, 202–203 (Príloha І, č. 18 і 19).
3) LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 90–91; LACKO Michal, S.J. Užhorodská
únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 88–89.
4) HODINKA Antal. A munkácsi görög szertartású püspökség okmánytára.., old. 70–71, 150.
5) Dejiny Uhorska (1000 – 1918), Editor: Peter KÓNYA.., s. 267.
6) LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 93; LACKO Michal, S.J. Užhorodská únia
Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 91.

Висновок: ужгородська церковна унія 24 квітня
1646 р. як присяга вірності 63-х священиків латинському єпископу Еґеру.
В усіх працях, починаючи від Йоаннікія Базиловіча до
Антоніна Годінки вважалося, що Ужгородська унія відбулася 24 квітня 1649 р. Ця дата випливала з опублікуваного
Й. Базиловичем (1799), Михайлом Лучкаєм (1843), Іоанном Дулішковичем (1875), Ніколаусом Ніллесом (1880) та
А. Годінкою (1911) листа шести русинських архідияконів
із Маковиці, Спіша, Гуменного, Середнього, Ужгорода,
Стропкова (комітатів Спіш, Шаріш, Земплін та Унґ), укладеного та підписаного в Ужгороді 15 січня 1652 р. до папи
Інокентія Х з проханням затвердити обраного між 23 липнем і 5 вереснем 1651 р. 400 священиками отця Петра Партенія Петровіча мукачівським єпископом3. І так вважалося
до Другої світової війни.
Лише в 1941 р. офіційний історіограф Гайдудорозької греко-католицької єпархії в Угорщині Дьордь Папп
знайшов у Ватиканських архівах документ, на підставі
якого прийшов до висновку, що унія відбулася 24 квітня
1) Авторські узагальнення зроблено на підставі: ГОДИНКА Антоній. Як наші духовникы
проживали. In: Hodinka Antal válogatott kéziratai, Válogatta, szerkesztette és a bevezetö
életrajzot írta: Udvari István. Nyíregháza, 1992, оld. 35–56. Пор.: ФЕНИЧ Володимир. Канонічно-правовий статус Мукачівської єпархії від 1391 до 1646 року.., с. 44.
2) HODINKA Antal. A Munkácsi görög-katholikus püspökség története. Budapest: Kiadja. a
Magyar Tudományos Académia, 1909, old. 285–286.
3) BASILOVITS Joannicio, R. P. Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits.., Tomus I,
Pars Prima, р. 84–86; Пор.: BAZILOVIČ Joanik. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku,
Eds. Monika Bizonová, Jaroslav Coranič. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity
v Prešove, 2013, s. 62–63; ЛУЧКАЙ М. М. Історія карпатських русинів: У шести томах,
Т. ІІ, Дешифрування рукопису, від перекладача, пер. з латин., покажчики Ю. М. Сака.
Ужгород: Закарпаття: 1999, с. 260–262; ДУЛИШКОВИЧЪ Іоаннъ. Историческія черты
Угро-Русскихъ, Тетрадь ІІ. Унгваръ: Печатня Карла Іегера и Альберта Ю. Рейпайя, 1875,
с. 98–100; NILLES Nicolao, S. J. Symbolae ad illustrandam Historiam Ecclesiae Orientalis
in terris Coronae s. Stephani, Volumen II. Eniponte: Typis et sumptibus feliciani rauch, 1885,
p. 824–827; MUNKÁCSI GÖR. SZERT. PÜSPÖKSÉG OKMÁNYTÁRA. I. köt. 1458–1715..,
old. 163–164 (№ 122).
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домініях (dominium – панський маєток). Всіх русинських сіл
тут налічувалося 581, з яких священики згадувалися тільки
у 104-х. Більшість з них були невеликими сільськими поселеннями чисельністю 10–15 дворів, а в слабо заселеному
комітаті Мараморош – по 5–6 дворів1. Разом на території
десяти комітатів, за підрахунком Антонія Годінки, на цей
час проживало близько 160 тис. вірників2.
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1646 р.1 Через якийсь час (1966) римський історик Міхал
Лацко знайшов у Таємному ватиканському архіві у Справі
еґерського єпископа Карла Естергазі текст його листа до
папи Климента XIV від 21 березня 1767 р. В ньому містився ориґінальний лист шести русинських архідияконів від
15 січня 1652 р., де датою унії зазначається 24 квітня 1646 р.
Цей лист вчений назвав Документом Ужгородської унії2. Хоч
сам М. Лацко був переконаний, що в архіві Propaganda de
Fidei в Римі знаходиться оригінал документу від 24 квітня
1646 р., як з’ясувалося, після відкриття архівів, його там не
виявили3.
Висновок М. Лацко від 1966 р. вважався беззаперечним
в історичній еклезіології до 2016 р. Тоді, 4 травня, в Державному архіві в Пряшеві у фонді «Друґетів із Гумменого»
(перевезеного в частину міста Нижній Шебастов з Левочі
у 1957 р.) словацький історик отець Юрай Ґрадош знайшов документ – текст присяги русинських священиків
латинському єпископові із близько 80 підписами (деякі з
яких повторюються). Попередньо вчений ідентифікував
більшість підписів із тих 63-х священиків, які уклали унію
та присягнули на вірність латинському єпископу з Еґеру
24 квітня 1646 р. в Ужгороді4. Однак на цьому революційне
відкриття не завершилося.
У 2017 та у 2019 рр. інші словацькі історики Петер
Зубко та Ваврінец Женух довели, що лист шести архідияконів від 15 січня 1652 р., котрий від часів Й. Базиловича
(1799) вважався єдиним достовірним джерелом про події
в Ужгороді 24 квітня 1646 р. (хоч до Д. Паппа 1941 р. під та1) PАРР György. Az Ungvári unió idöpontja. Miskolc: Ludvig István Konyvnyomdaja, 1941,
old. 9–11.
2) LACKO Michal, S. J. The Union of Užhorod.., p. 102–113; LACKO Michal, S.J. Užhorodská
únia Karpatských Rusínov s Katolíckou Cirkvou.., s. 101–111.
3) BAÁN István. A munkácsi püspöki szék betöltése 1650 és 1690 között // SYMBOLAE. A
görög katolikus örökségkutatás útjai. A Nikolaus Nilles SJ halálának 100. évfordulóján
rendezett konferencia tanulmányai. Nyíregyháza, 2007. november 23–24, Szerkesztette Tamás
Véghseő. Nyíregyháza: Örökségünk Könyvkiadó Kft., 2010, old. 161.
4) GRADOŚ Júráj. Dokumente Užhorodskej únie z 24. apríla 1646 // Hístorický časopis, vol.
64, 2016, č. 3, s. 511–520; GRADOŚ Júráj. Užhorodska únia z 24. apríla 1646 vo svetlejej
dokumentu // Theologos: Teologická revue, vol. 18, 2016, č. 2, s. 229–241; GRADOŚ Júráj.
The Union of Uzhorod and the Document from April 24. 1646 // Eastern Theological Journal,
Vol. 2, 2016, № 2, р. 303–314; ҐРАДОШ Юрай. Ужгородська унія з 24 квітня 1646 року
у світлі її документу // Наукові записки Ужгородського університету. Серія: історично-релігійні студії, Випуск 5. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016, с. 16–25.
В даній статті автор користується українською публікацією о. Ю. Ґрадоша синхронну з
словацькою та англійською версіями.

1) Дет. див.: ZUBKO Peter. O dokumente Užhorodskej únie z 24. apríla 1646 // Slavica
Slovaca, vol. 51, 2016, č. 1, s. 3–9; ZUBKO Peter – ŽEŇUCH Vavrinec. O dokumentoch
užhorodskej únie // Košické historické zošity, vol. 27, 2017, s. 9–20; ŽEŇUCH Vavrinec. List
pápežovi Inocentovi X. z roku 1652 vo svetle faktov // Konštantínove listy, č. 12/1, 2019, p.
50–58.
2) LENČIŠ Štefan. Šľachtícká rodina Drugetovcov a ich vzťah k veriacim v Zemplínskej
a Užskej stolici // Наукові записки Ужгородського університету, Серія: історично-релігійні студії, Випуск 5. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016, с. 135–145.
3) Дет. про Ужгородську унію 1646 р. див.: PАРР György. Az Ungvári unió idöpontja.., 13
old.; LACKO Michael, S.J. The Union of Užhorod.., р. 7–190; LACKO Michal, SJ. Z našej
minulosti. 17. Užhorodská únia // Mária, 1979, č. 6, s. 15–16; LACKO Michal, SJ. Z našej
minulosti. 18. Dokument o Užhorodskej únii // Mária, 1979, č. 7-8, s. 19–20; ПЕКАР Атанасій,
ЧСВВ. Ужгородська унія та її творці (1646–1996).., с. 247–300; BUGEL Walerian, Ks. W
obawie o wlasna tozsamošс. Eklezjologia Unii Uzhorodskiej. Lublin: Redakcja Wydawnictw
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000, s. 45–47, 121–154; BUGEL Walerian. Ekleziologie Užhorodské unie a jejích dedicu na pozadí doby. Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2003, s. 48–50, 115–146; MEDVID’ Marián. Užhorodská únia. Historický náčert
zrodu a začiatku jej existencie. Michalovce: Misionár, 2004. 66 s.; VÉGHSEÓ Tomás. Unió,
integráció, modernizáció. A Rómával való egység háttere a munkácsi püspökségben (17.
század közepe) // Athanasiana, 32, 2010, old. 9–36; VÉGHSEÓ Tomás. «…mint igaz egyházi
ember...». A történelmi Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17.
századi fejlődése.., old. 53–61; CORANIČ Jaroslav. Z deín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Česke Budĕjovice: Sdružení sv. Jana Nepomuckého při Biskupství českobudéjovickém,
2014, s. 39–49; LACKO Michal, SJ. Užhorodská únia Karpatských Rusínov s Katolíckou
Cirkvou.., 262 s.; ЛАЦКО Міхал. Ужгородська унія (1646) // Рим і Патріярхати Сходу..,
с. 119–125; GRADOŚ Júráj. Dokumente Užhorodskej únie z 24. apríla 1646.., s. 511–520;
GRADOŚ Júráj. Užhorodska únia z 24. apríla 1646 vo svetle jej dokumentu.., s. 229–241;
GRADOŚ Júráj. The Union of Uzhorod and the Document from April 24. 1646.., р. 303–314;
ҐРАДОШ Юрай. Ужгородська унія з 24 квітня 1646 року у світлі її документу.., с. 16–
25; ZUBKO Peter. O dokumente Užhorodskej únie z 24. apríla 1646 // Slavica Slovaca, Vol.
64, 2016, č. 1, s. 3–9; ZUBKO Peter. O dokumente Užhorodskej únie z 24. apríla 1646.., s. 3–9;
ZUBKO Peter – ŽEŇUCH Vavrinec. O dokumentoch užhorodskej únie.., s. 9–20; GRADOŚ
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ким роком вважався 1649 рік), є підробним. Вчені дійшли
висновку, що його було укладено аж після завершення антигабсбурзького повстання під проводом князя Ференца ІІ
Ракоці для нових обставин, які склалися в державно-церковних відносинах в цій частині Угорщини після Сатмарського миру 1711 р.1
Таким чином, на сьогодні достовірним залишається
наступний факт: 24 квітня 1646 р. за григоріанським (6 травня за юліанським) календарем в латинській каплиці (церкві) Ужгородського замку 63 священики (із приблизно усіх
650-ти в єпархії), які походили з парафій приватних маєтків-доміній графської родини Друґетів2 Ужгород і Гуменне
комітатів Унґ, Земплін та Шаріш, під проводом двох монахів-василіан угорського серба Петра Партенія Петровіча
та польського русина із Галичини Гавриїла Косовецького
(Косовича), присягнули на вірність еґерському єпископові
латинського обряду Ґеорґію (Дьордь/Юрій) Якушічу. Цим
актом вважається, що частина східних християн Угорщини (русини) повернулася до єдності з Римською церквою3.
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Головним документом від 24 квітня 1646 р. є текст присяги вірності з майже 84 підписами священиків грецького
обряду еґерському єпископові Ґеорґію Якушічу в день
його тезоіменин. Єпископ доводився рідним братом Анни
Друґет (в дівоцтві Якушіч), дружини покійного Іо-анна
Х Друґета. Якушічі за походженням були хорватами. Під
час похорон графа в грудні 1645 р. еґерський єпископ
Ґ. Якушіч, який здійснив обряд поховання, мав розмову з
монахами-василіанами Петром Партенієм Петровічем та
Гавриїлом Косовицьким (Косовичем). Після цієї наради
монахи розіслали священикам листи із запрошенням на
тезоіменини Ґеорґія (Юрія) на 24 квітня 1646 р.1 Чи був на
похоронах та на нараді (або чи хоча б знав про них) актуальний мукачівський єпископ Василь Тарасович, котрий
на цей мемент ще не міг бути в Мукачеві, історикам не відомо.
Текст присяги з латинської на українську мову переклали Петер Зубко та Юрай Ґрадош. Наприкінці 2016 р.
він був уперше опублікований мною в Ужгороді в збірнику матеріалів Міжнародної наукової конференції присвяченої 370-й річниці Ужгородської церковної унії2. Наступного року цей текст та його інтрепретація були опубліковані в перекладі словацькою мовою Петером Зубком
та Ваврінцем Женухом3.
Сучасна МГКЄ не поспішала висловлювати свою офіційну позицією щодо даного документу. Тільки у травнево-липневому єпархіальному журналі Благовісник 2020 р.,
напередодні раптової смерті єпископа-ординарія МГКЄ
владики Мілана (Шашіка), з’явилася стаття ієромонаха
Макарія (Маріана Медвідя) з українським перекладом тексту присяги та верифікацією локації підписантів присяги
відповідно до сучасних назв адміністративно-територіальних одниць та опису парафій за першими двома опубліJúráj. Užhorodská únia v kontexte stredoeurópskych cirkevných únii od konca 16. do začiatku
18. Storočia // Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí V, ed.: Jaroslav Coranič.
Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta; Prešovská univerzita v Prešove, 2019, s. 61–79.
1) ҐРАДОШ Юрай. Ужгородська унія з 24 квітня 1646 року у світлі її документу.., с.
18–19.
2) ҐРАДОШ Юрай. Ужгородська унія з 24 квітня 1646 року у світлі її документу.., с.
19–20.
3) ZUBKO Peter – ŽEŇUCH Vavrinec. O dokumentoch užhorodskej únie.., s. 13–14.

1) МАКАРІЙ, ієромонах. Хто підписаний на документі з Ужгорода 24 квітня 1646
року? // Благовісник. Журнал Мукачівської греко-католицької єпархії, № 5-7 (332-334),
травень-липень. Ужгород, 2020, с. 21–23.
2) Авторська редакція тексту присяги виконана на підставі українського перекладу Петера Зубко і Юрая Ґрадоша (2016), словацького перекладу Петера Зубко і Ваврінца Женуха
(2017) та українського перекладу ієромонаха Макарія (Маріана Медвідя) (2020).
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кованими шематизмами Мукачівської єпархії у 1814 та
1816 р.1
З огляду на те, що дана присяга і підписи під нею повністю передають канонічно-правовий статус русинських
священиків цієї частини Угорщини, її зміст у новій редакції варто навести повністю:
«Ми, нижче підписані, діючи від свого імені та наших наступників, проголошуємо, що визнаючи найосвіченішого і найдостойнішого пана, пана Юрія Якушіча і т. д., Еґерського
єпископа, і т. д., та його законних наступників в Еґерському
єпископстві нашими правдивими та законними єпископами,
ординаріями, прелатами та дієцезенами, йому, або і їм усім, і
то під присягою визнання віри та службової присяги, і обіцяємо
довести належну шану та послух у тій мірі, як того вимагає
церковне та духовне право, або таке, яке їм належить. Також
не будемо вважати нашим ординарієм жодного іншого єпископа, крім згаданого або згаданих, тобто найосвіченішого та найдостойнішого єпископа обо єпископів, поки будемо належати в
його або в їхніх дієцезіях. І подбаємо, щоб без згоди, схвалення,
дозволеної грамоти згаданого єпископа або єпископів не наважимося прийняти від когось жодних свячень, не будемо переходити з парафії до парафії, ані не будемо чинити нічого, що
б суперечило самій юрисдикції. Визнанням нашої християнської віри обіцяємо, що будемо визнавати нашими законними
настоятелями тих підлеглих суфраганів, вікаріїв чи архідияконів, яких цей сам згаданий найосвіченіший і найдостойніший
єпископ або наступники нам призначать нашими законними настоятелями. Для більшої законної сили та на підтвердження даного послуху, ми виклали цю грамоту підтверджену
нашими власноручними підписами та печаткою. В Ужгороді
24 квітня 1646»2 [далі слідують підписи священиків]. Іншого документу Ужгородської унії не має!
Присяга 63-х уніатських священиків еґерському латинському єпископові в Ужгороді 24 квітня 1646 р. стала революційним відкриттям у 2016 р. Цей документ, в оригіналь-
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ності якого, на думку його винахідника Юрая Ґрадоша, не
має сумнівів1, цілком перевертає всі дотеперішні уявлення
про канонічно-правову матерію східнохристиянської церковної традиції карпатських русинів в Угорщині. З нього
чітко випливає, що єпископом-ординарієм для цих священиків та церкви і вірників, яких вони представляли,
був еґерський латинський єпископ, послух і вірність якому вони склали у формі присяги, яку засвідчили своїми
підписами та печатками. До таких висновків приходять
у своїх коментарях о. Ю. Ґрадош, П. Зубко та В. Женух2.
Істотна відмінність у трактуванні вченими самого акту
присяги полягає в тому, що на думку Ю. Ґрадоша, цим
самим священики греко-слов’янського обряду включалися
в Еґерське єпископство, тоді як П. Зубко та В. Женух дають
зрозуміти, що юрисдикція еґерського єпископа над цими
східними християнами була і до1646 р.
На основі 9-ї конституції IV Латеранського собору
(1215) не могло бути двох єпископів на одній територїі,
тому мукачівський єпископ і не мав своєї єпархії на території еґерського єпископа3, який мав на цих землях свою
дієцезію ще від часу святого короля Іштвана І, коли було її
засновано у 1009 р. разом ще з трьома латинськими дієцезіями4. Або таким єпископством, територія якого поширювалася і на землі русинів та волохів, могло бути єпископство Бігар (з центром у Великому Вараді), яке було засновано Іштваном І разом з єпископством Чанад у 1030 р.5
Тому, починаючи від перших королівських грамот, у яких
згадувалися імена пресвітера русинів Луки (1458) та єпископа русинів Іоанна (1491), ніколи не йшлося про Мукачівську
єпархію, оскільки королівським канцеляристам було добре відомо, що дана земля належить територальній юрисдикції латинського єпископа Еґеру.
****
1) ҐРАДОШ Юрай. Ужгородська унія з 24 квітня 1646 року у світлі її документу.., с. 17.
2) ҐРАДОШ Юрай. Ужгородська унія з 24 квітня 1646 року у світлі її документу.., с.
20–21; ZUBKO Peter – ŽEŇUCH Vavrinec. O dokumentoch užhorodskej únie..., s. 14–16.
3) ZUBKO Peter. O dokumente Užhorodskej únie z 24. apríla 1646 // Slavica Slovaca, Vol.
64, 2016, č. 1, s. 6–7.
4) Dejiny Uhorska (1000 – 1918), Editor: Peter KÓNYA.., s. 48–49.
5) Dejiny Uhorska (1000 – 1918), Editor: Peter KÓNYA.., s. 49.

1) FENICS Volodimir. Felekezeti-etnikai konverziók az ungvári uniós hagomány görög
katolikusok multikulturális közegében (XVI. század közepe – XVIII. század vége) // FENICS
Volodimir, FERKÓ Okszána, STERR Diana. Vallási-etnikai konverziók ÉszakkeletMagyarország határvidékének multikulturális közegében (XVI. század közepе – XX. század
eleje). Ungvár: Polihraphczentеr «LIRA», 2020, old. 39–81.
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Що ж відбулося 24 квітня 1646 р. в родинній каплиці
Друґетів та на території Ужгородського замку і як це розуміти з канонічно-правової точки зору? На мою думку,
частина північно-східної території Угорського королівства,
на якій здавна проживали русини, що мали свого єпископа в Мукачеві від 1491 р., але не мали фундаційної грамоти
про заснування єпархії, відповідно до 9-ї конституції IV-го
Латеранського собору (1215) тривалий час (до 1646 р.) проживали на території юрисдикції еґерського латинського
єпископа таким чином, що вони цього й самі не знали, а
він ними ніколи не переймався.
Щойно після того як вони (незначною частиною) повернулися до єдності з Римською церквою у 1646 р., звідки
відлучилися десь після татарської інвазії в Угорщині (1241)
і стали з офіційної точки зору Апостольської королівської
церкви схизматиками, в розумінні еклезіології Тридентського собору (1545–1563) стали католиками (спочатку
унію у травні 1642 р. прийняв їхній владика Василь Тарасович, а 24 квітня 1646 р. її прийняла незначна частина духовенства в кількості 63-х священиків), влада латинського
єпископа Еґеру перетворилася на реальну і de facto і de
iure.
Тепер, у 1646 р., під впливом кальвінізації, Брестської
унії (1596) та рекатолизації1, частина з’єднаного (уніатського) духовенства на чолі з двома монахами-василіанами – угорцем сербського походження Петром Партенієм
Петровічем та поляком русинського походження з Галичини Гавриїлом Косовицьким (Косовичем), як справжні
християни-католики (baptista), які без примусу і насилля
добровільно навернулися до єдності з Римською церквою,
їм було дозволено присягнути на вірність латинському
єрархові Еґера як своєму єдиному законному ординарному єпископові, закріпивши свою шану і послух власноручними підписами та печатками.
Говорячи мовою видатного австрійського богослова
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сучасності Ернста Хрістофа Суттнера, та частина русинів
Верхньої Угорщини, яка проживала в королівських комітатах під владою Габсбургів, при допомозі католиків (авторитетної родини Друґетів, еґерського латинського єпископа та єзуїтів) намагалася уникнути тиску кальвінізації,
що мав місце у Трансільванії, князі якої у першій половині XVII cт. приклали багато зусиль, щоб створити сильну державність із реформатською державною релігією,
24 квітня 1646 р. «прийняла єдність Святих Тайн з австрійськими католиками»1.
Ініціаторами унії були Друґети, деякі мукачівські єпископи (І. Грегорович, а особливо В. Тарасович), русинськослов’янські монахи-василіани (Петро Партеній Петровіч
і Гавриїл Косовицький/Косович) та священики. У присязі латинському єпископові вони не ставили жодних умов
щодо збереження свого обряду, мови богослужіння та вибору власного єпископа; вони приймали еґерського єпископа та його наступників своїм ординарним єпископом
без жодних застережень; приймали юрисдикцію еґерського єпископа над собою та своїми парафіями в повному обсязі; відкидали дотеперішнього (мався на увазі реконвертит Василь Тарасович, який зрікся унії і вернувся до
схизми як умови князя Трансільванії щодо його повернення до Мукачева) та кожного іншого єпископа у разі його
претендування на владу над ними; приймали такий спосіб
включення у структури Еґерського єпископства, який призначить їм їхній єпископ-ординарій у формі управління
парафіями за допомогою суфраганного єпископа (ним
міг бути обрядовий або помічний єпископ) та вікаріями –
архідияконами, а отже, з’єднані священики та парафії на
місцях не підпорядковувалися латинським священикам та
парафіям.
І останнє, про священиків яких парафій та які тери1) СУТТНЕР Ернст Хрістоф. Про еклезіологічні принципи, які визначили унії Східних
Церков із Римською Церквою у XVI–XVII століттях.., арк. 6; СУТТНЕР Эрнст Кристофер. Об экклезиологических принципах, определивших унии Восточных Церквей с Римской Церковью в XVI–XVII веках.., арк. 5; 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.), Відп. за вип. І. М. Гранчак. Ужгород: Патент, 1997, с. 69; СУТТНЕР
Эрнст Кристофер. Восточные церкви в унии с Римом (Различные способы понимания
унии).., с. 240–241.

1) ZUBKO Peter – ŽEŇUCH Vavrinec. O dokumentoch užhorodskej únie.., s. 16–17.
2) МАКАРІЙ, ієромонах. Хто підписаний на документі з Ужгорода 24 квітня 1646
року?.., с. 22–23.
3) ZUBKO Peter – ŽEŇUCH Vavrinec. O dokumentoch užhorodskej únie.., s. 18–20;
ŽEŇUCH Vavrinec. List pápežovi Inocentovi X. z roku 1652 vo svetle faktov // Konštantínove
listy, č. 12/1, 2019, s. 50–58.
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торії йдеться, що потрапили під юрисдикцію еґерського
латинського єпископа? Із майже 84-х підписів (серед яких
прочитуються повторення) без жодної печатки (про них
згадано лише в заключній частині тексту присяги) вдалося ідентифікувати далеко не всі імена 63-х священиків відносно їх душпастирства на парафіях. Це пояснюється тим,
що в одній парафії могли жити та/чи служити двоє, троє,
а то й п’ятеро священиків, а в іншій – жодного, тоді як з
другого боку, дехто із священиків підписався під присягою
не один раз. Так, історики П. Зубко та В. Женух ідентифікували імена лише щодо 34 парафій розташованих у двох
комітатах Унґ (16) і Земплін (13), а також в обох комітатах
з однаковими назвами сіл (таких 5). Домінуюча більшість
парафій знаходилася у приватних володіннях Друґетів –
Ужгородській та Гуменнській домініях, і лише Красний
Брід (парафія та монастир) знаходився на досить великій
віддалі від місця проголошення унії та підписання присяги Ужгорода1. Натомість о. Макарій (Маріан Медвідь),
на підставі опису парафій двох шематизмів Мукачівської
єпархії за 1814 і 1816 рр. та сучасних назв районів (в Україні на Закарпатті) і окресів (у Словаччині в Пряшівському
краї), із усіх 137-ми існуючих парафій чи місцевостей ідентифікував 38 парафій із 84-х підписів, тоді як 46 священиків, які підписалися під текстом присяги, не вказали парафію чи місцевість, з якої походили2.
Якщо текст присяги 63-х русинських священиків з латинським єпископом Еґеру на сьогодні є єдиним документом про події, які сталися в Ужгородському замку 24 квітня 1646 року, то лист шести русинських архідияконів папові римському Інокентію Х від 15 січня 1652 р., котрий до
2016 р. вважався єдиним достовірним Документом Ужгородської унії, за твердженням Петера Зубка та Ваврінца
Женуха до 1711 р. ні разу ніде не згадувався3. Він був виготовлений після Сатмарського миру в цілком інших об-
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ставинах і для цілком інших цілей.
Слідом за імператорськими завоюваннями Габсбургів
на землях Трансільванського князівства у другій половині
XVII – першій третині XVIII ст. територіальна юрисдикція латинського єпископа Еґеру та залежних від нього мукачівських уніатських владик як його обрядових вікаріїв
(крім випадків, коли йшлося про підвладних Римському
Престолові Апостольських вікаріїв), з маленької унійної
ойкумени чисельністю 34 чи 38 парафій Ужгородської та
Гуменнської доміній комітатів Унґ та Земплін, до 1721 р.
розширилася на всі 13 комітатів Верхньої Угорщини та
Мараморошу, де віддавна жили русини і волохи. За незначним винятком, таке підвладне латинському єрараху Еґеру церковно-правове становище мукачівських єпископів
зберігатиметься аж до канонічного створення Римським
Престолом самостійної Мукачівської уніатської єпархії
грецького обряду у вересні 1771 р.
РЕЗЮМЕ
У даній публікації автор намагається відповісти на питання, що відбулося 24 квітня 1646 р. в родинній каплиці Друґетів та на території Ужгородського замку і як це розуміти
з канонічно-правової точки зору. Частина північно-східної
території Угорського королівства, на якій здавна проживали
русини, що мали свого єпископа в Мукачеві від 1491 р., але не
мали фундаційної грамоти про заснування єпархії, відповідно
до 9-ї конституції IV-го Латеранського собору (1215) тривалий час (до 1646 р.) проживали на території юрисдикції еґерського латинського єпископа таким чином, що вони цього й
самі не знали, а він ними ніколи не переймався. Щойно після
того як вони (незначною частиною) повернулися до єдності
з Римською церквою у 1646 р., звідки відлучилися десь після
татарської інвазії в Угорщині (1241) і стали з офіційної точки зору Апостольської королівської церкви схизматиками, в
розумінні еклезіології Тридентського собору (1545–1563) стали католиками (спочатку унію у травні 1642 р. прийняв їхній владика Василь Тарасович, а 24 квітня 1646 р. її прийняла
незначна частина духовенства в кількості 63-х священиків),
влада латинського єпископа Еґеру перетворилася на реальну

SUMMARY
UNDER EGER'S JURISDICTION: THE CANONICAL
AND LEGAL POSITION OF MUKACHEVO BISHOPS IN
1491–1646
In this publication, the author tries to answer the question of
what happened on April 24, 1646 in the family chapel of Drugets
and on the territory of Uzhhorod Castle and how to understand
it from a canonical and legal point of view. The part of the northeastern territory of the Kingdom of Hungary, which has long ago
been inhabited by Ruthenians, who had their bishop in Mukachevo
from 1491, but did not have a foundation certificate of creation of
the diocese, according to the 9th Constitution of the IV Lateran
Council (1215) for a long time (until 1646) had lived in the territory
of jurisdiction of the Eger Latyn bishop in such a way that they
themselves didn't know it, and he never worried about them. Just
after they (in small part) had returned to unity with the Roman
Church in 1646, from which they had separated somewhere after the
Tatar invasion in Hungary (1241) and became Schismatics from the
official point of view of the Apostolic Royal Church, and in the sense
of the ecclesiology of the Council of Trident (1545–1563) became
Catholics (initially, the union was accepted in May 1642 by their
bishop Vasyl Tarasovych, and on April 24, 1646, it was accepted
by a small part of the clergy in the number of 63 priests), and the
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і de facto і de iure. Тепер, у 1646 р., під впливом кальвінізації,
Брестської унії (1596) та рекатолизації, частина з’єднаного
(уніатського) духовенства на чолі з двома монахами-василіанами – угорцем сербського походження Петром Партенієм
Петровічем та поляком русинського походження з Галичини
Гавриїлом Косовицьким (Косовичем), як справжні християникатолики (baptista), які без примусу і насилля добровільно навернулися до єдності з Римською церквою, їм було дозволено
присягнути на вірність латинському єрархові Еґера як своєму
єдиному законному ординарному єпископові, закріпивши свою
шану і послух власноручними підписами та печатками.
Ключові слова: русини, мукачівські єпископи, Мукачівська єпархія, еґерський єпископ, Еґерська єпархія, Ужгородська
унія, канонічно-правовий статус, священики, монастир, вірники.
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power of the Latyn bishop of Eger became real both de facto and
de iure. In 1646, under the influence of Calvinization of the Brest
Union (1596) and recatholicization, the part of the united (uniate)
clergy, led by two Basilian monks: a Hungarian with Serbian descent
– Peter Parthenius Petrovych, and a Pole with Ruthenian descent
from Galicia – Gavryil Kosoveczkij (Kosovych), as real ChristianCatholics (baptista), who without coercion and violence voluntarily
converted to the unity with the Roman Church, they were allowed to
swear allegiance to the Latyn hierarch of Eger as their only legitimate
ordinary bishop, fixing their honor and obedience with their own
handwritten signatures and signets.
Keywords: Ruthenians, Mukachevo bishops, Mukachevo
eparchy, Eger bishop, Eger diocese, Uzhhorod union, canonical-legal
status, priests, monastery, believers.

УДК 37.013.73(09)
ME TODY NAUC ZANIA I WYCHO WANIA W
B RA C KI C H P L AC ÓWK A C H O ŚWI AT O WY C H W
XVII W IEKU

Bractwa cerkiewne od samego początku swego istnienia
za główny cel swojej działalności stawiały odnowienie
życia intelektualnego duchowieństwa i wiernych Cerkwi
prawosławnej. Rozwój oświaty brackiej przypadał na okres
polemik i sporów religijnych oraz walki o zachowanie
niezmienności dogmatów Kościoła. Szkolnictwo brackie
miało przeciwstawić się naciskowi ideologicznemu katolików
i przedstawicieli wyznań reformowanych. Szkoły brackie w
końcu XVI wieku powstały we wszystkich większych miastach
wschodniej Rzeczypospolitej, np. we Lwowie, Wilnie, Mińsku,
Mohylewie, Kijowie, Słucku, Lublinie.
W pracy chciałbym skoncentrować się na metodach
nauczania i wychowania w placówkach brackich.
Naukę chłopcy rozpoczynali w wieku 6 lat. Uczniowie
pochodzący z miasta, w którym funkcjonowała szkoła, żyli
przeważnie w domach rodzinnych. Ci spoza miasta mieszkali
u krewnych lub u ludzi dobrze znanym nauczycielom
szkolnym. Część z alumnów mieszkała w szkolnej bursie. Ta
jednak nie zapewniała wszystkim chętnym miejsca. Kontrola
nauczycieli nad uczniami była stała, tak w szkole jak i w miejscu
zamieszkania uczniów. Nauczyciele odwiedzali studentów w
domu, bursie, spędzali z nimi czas wolny, uczestniczyli z nimi
na nabożeństwa.
Uczniowie w placówkach oświatowych prowadzonych
przez konfraternie byli podzieleni na trzy grupy: młodszych,
średnich i starszych. Od początku prowadzono w nich równolegle nauczanie greki i słowiańskiego. Uczniowie młod-
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si najpierw uczyli się liter i sylab, alumni w grupie średniej
poznawali znaczenie słów i uczyli się ich na pamięć. Studenci starsi uczyli się czytać ze zrozumieniem. Nauka języka cerkiewnosłowiańskiego była prowadzona z użyciem elementarzy. Były one dobrze dostosowane do prowadzonych
w szkołach brackich metod nauczania, albowiem ich twórcami byli sami nauczyciele braccy. Wszystkie bukwary, azbuki, gramatyki wydane w końcu XVI i w XVII wieku ułożone
zostały na słownoskładniowej metodzie nauczania alfabetu.
Oznaczało to, że uczniowie na początku poznawali litery alfabetu od „a” do „z”, uczyli się ich i zapamiętywali. Z azbuki
uczono się na pamięć od początku do końca. Bukwar służył
do poznania składni wyrazu i zapamiętywania go. Na początku w bukwarach umieszczano litery alfabetu, następnie sylaby
dwuliterowe, trzyliterowe (składające się z dwóch głosek i jednej samogłoski), słowa, wyrazy o znaczeniu religijnym. Uczono się wyrazów dwu, trzech i wieloskładniowych. Następnie
poznawano skróty i abrewiacje słów, które często występują
zwłaszcza w języku cerkiewnosłowiańskim. Potem uczono się
składni, porządku cerkiewnego, czytania i śpiewania. W bukwarach znajdowały się przy każdej z liter frazy w formie prozy
czy wiersza, często mało logiczne w swej zawartości treściowej np. А – аз есмь всему миру свет1. W końcu każdego bukwara zamieszczono zwykle materiały do czytania (aforyzmy,
modlitwy, pouczenia). Następnie uczniowie przechodzili do
czytania psałterzy i czasosłowów.
W celu lepszego opanowania języka słowiańskiego
wprowadzono w szkole brackiej nauczanie po słowiańsku i
obowiązek posługiwania się tym językiem na terenie szkoły,
pod groźbą kary. Dodatkowym motywem do nauki języka
słowiańskiego był fakt, że większość innych podręczników
była napisana po cerkiewnosłowiańsku2. Stosowano również
inną metodę nauczania. Dzieci jedno drugiego pytało po
grecku, a odpowiadało po słowiańsku, albo pytało po słowiańsku, a odpowiadało po starobiałorusku (po „prostu”). Zakazywano rozmawiania między sobą wyłącznie w języku „pros1) В. П. Мещеряков, Братские школы Белоруссии (XVI – первая половина XVII в.), Минск
1977, c. 29-30.
2) Tamże, c. 20-21.

1) Памятники, изданные временной комиссиею для разбора древних актов, высочайше
учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе, т. I, Киев
1845, с. 114-115.
2) М. Смотрицкий, ГРАММАТІКИ славенския правилное Синтагма, К. Харлампович,
Западнорусския православныя школы XVI и начала XVII века, отношение их к
инославным, Казань 1898, с. 446; Z. Jaroszewicz-Peresławcew, Druki cyrylicki z oﬁcyn
Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII w.,Olsztyn 2003. s. 180; М. Нікалаеў, Гісторія
беларускай кнігі, т. I, Мінск 2009, с. 163.
3) L. Citko, Słowniki w Wielkim Księstwie Litewskim – przyczynek do historii (zachodnio)
ruskiej leksykograﬁi i leksyki, „Acta Baltico-Slavica”, t. 40, Warszawa 2016, s. 110-111.
4) М. В. Нікалаеў, Гісторыя беларускай кнігі, с. 163-164.
5) Е. Медынский, Братские школы Украины и Беларуси в XVI-XVII вв. и их роль в
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tym”, a zalecano grecki i słowiański w celu jak najszybszego
opanowania tych języków, co dopuszczało do rozpoczęcia
nauk wyższych: dialektyki i retoryki1.
„Prosta mowa” również znalazła zastosowanie w szkolnictwie brackim. Pisze o tym Melecjusz Smotrycki we wstępie
podręcznika Грамматики славенския правилное Синтагма.
Smotrycki twierdził, że język słowiański ma wyższy status
niż prosta mowa, uważając go za język równorzędny z greką
i łaciną. Jednak dla zrozumienia wykładanego materiału zalecał używania prostej mowy przy nauczaniu języka słowiańskiego i objaśnianiu tekstów liturgicznych2. O korzystaniu
z pomocniczej funkcji „prostej mowy” świadczą słowniki
mające zastosowanie w nauczaniu. Zawierały one hasła cerkiewno-słowiańskie objaśnione prostą mową. Wśród znanych
słowników wymienić należy Лексисъ, сиречъ реченія, Въ
кратце събранны autorstwa Laurencjusza Zyzaniego. Stanowił on uzupełnienie elementarza Наука ку читаню и разуменю
писма славенскаго wydanego drukiem w 1596 roku w Wilnie
w drukarni brackiej. Znany był również Лексикон славеноросскій и именъ Тлъкованіе Pamwo Beryndy wydany w 1627
roku3 .
Wśród książek do nauki języka należy wymienić Gramatykę
słowiańską, która ukazała się w 1586 roku w drukarni Mamoniczów w Wilnie. W 1596 roku w drukarni brackiej w Wilnie
wydano Грамматика словеньска совершеннаго искуства осми
чястій слова, иныхъ нуждныхъ. Новосъставлена Л. Z. Laurencjusza Zyzaniego-Tustanowskiego, a w 1619 roku spod prasy
drukarni brackiej w Jewiu wyszła gramatyka Melecjusza Smotryckiego Грамматики славенския правилное Синтагма4. Na
końcu tego podręcznika umieszczono modlitwy i zasady wiary prawosławnej5.
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Dialektyka polegała na nauce argumentowania, spierania
się i uzasadniania. Zakładała zdobycie umiejętności jasnego
i zwięzłego posługiwania się mową według zasad logiki.
Metoda dialektyczna opierała się na dialogu, dyskusji, które
miały kończyć się deﬁnicją, tezą, twierdzeniem logicznie
dowiedzionym. Twórcami dialektyki byli Sokrates, Platon i
Arystoteles. Znane były i wykorzystywane utwory Cycerona,
Seneki i Epikura. Zajęcia z dialektyki prowadzono tylko w
niektórych szkołach brackich, ograniczając się do poznania
słownictwa niezbędnego przy prowadzeniu polemiki z
katolikami i unitami. Według historyka Stepana Gołubiewa
w szkołach brackich retoryki i dialektyki nauczał ten sam
wykładowca.
Uczniowie braccy na zajęciach retoryki i poezji uczyli się
pisać wiersze. Temu zajęciu poświęcano czas także po zajęciach lekcyjnych: w domu lub bursie. Temat wierszy nawiązywał najczęściej do obchodzonych świąt lub uroczystości,
historii, życia codziennego mieszkańców Napisane wiersze
mogły wywoływać rywalizację między chłopcami. Pomocą
naukową na zajęciach poezji była książka byłego nauczyciela lwowskiej szkoły brackiej Cyryla Stawrowieckiego Перло
многоценное1. Jedną z przyczyn napisania utworu przez autora związana była z dostarczeniem uczniom szkół brackich
zbioru wierszy, które ci mogliby wybierać i dostosowywać do
swych potrzeb. Do nauki retoryki wykorzystywano te same
materiały, co do dialektyki oraz greckie podręczniki do nauki
o krasomówstwie. Praktyka krasomówstwa poznawana była
podczas zjazdów, spotkań, sporów, dyskusji między nauczycielami a uczniami. Retoryka miała bezpośrednie powiązanie
z dialektyką i teologią. Prawidłowe krasomówstwo w czasie
kazań i polemik wyznaniowych było bardziej dostępne i zrozumiałe. Z tego powodu w starszych klasach uczniowie mieli
obowiązek wygłaszania mów na tematy historyczne, liturgiczne, świąteczne czy z okazji przybycia dostojnych gości2.
воссоединении Украины с Россией, Мocква 1954, с. 48.
1) Л. Г. Рева, Перло многоценноє, „Енциклопедія історії України”, редкол.: В. А. Смолій, т. VIII, Киев 2011, c. 520; Я. Ісаєвич, Мандрівні видавці, [в:] Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми, Львів 2002, С.
197-203; Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Druki cyrylickie..., s. 113-116.
2) В. П. Мещеряков, Братские школы Белоруссии (XVI – первая половина XVII в.), Минск
1977, c. 35.

1) Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной
Руси, издаваемый при управлении Виленского учебного округа, т. IV, Вильна 1867, с. 506;
В. П. Мещеряков, Братские школы Белоруссии (XVI – первая половина XVII в.), c. 36.
2) Ю. Э. Шустова, Львовское Успенское братстo, „Православная Энциклопедия”, т.
XLII, Москва 2016, с. 18; Б. Год, Виховання у братських школах України і європейська
педагогіка 16-17 століть, „Рідна школа”, 2005, № 1. c. 52-55.
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Nauka retoryki była ściśle powiązana z literaturą, a
zwłaszcza z poezją i dramaturgią. Wypowiedzi i mowy
uczniów musiały odbywać się w emocjonalnej, dramatycznej
formie. Zawsze w prezentacji brało kilka osób. Często wykorzystywano wiersze Melecjusza Smotryckiego, zwłaszcza w
wileńskiej i brzeskiej szkole brackiej. Retoryka, która odnosiła
się do kwestii religijnych, przyjmowała formę kazań. Taka
forma krasomówstwa nie była niczym innym aniżeli homiletyką. Była ona nauką o chrześcijańskim nauczaniu, kazaniach. Głównym celem homiletyki było głoszenie prawdy i forma przekazu treści. Najlepszą metodą nauczania homiletyki
w szkołach brackich były liczne kazania, przygotowane pod
nadzorem nauczyciela. Retoryka i homiletyka odnosiła się do
tej samym problematyki krasomówstwa w mowach świeckich
i religijnych. Na opanowanie tej sztuki głoszenia szczególną
uwagę zwracano w szkołach brackich, zwłaszcza w Wilnie1.
W szkołach brackich praktykowano wystawianie sztuk teatralnych. Pierwszym przedstawieniem uczniów był napisany przez nich w języku słowiańskim i greckim panegiryk ku
czci metropolity Piotra Mohyły w związku z jego wizytą we
Lwowie w 1591 roku, Просфонима. Utwory zazwyczaj pisali nauczyciele i uczniowie. Przedstawienia rozpisane były
na kilku uczniów, z uwzględnieniem deklamacji i ruchu scenicznego2.
W placówkach brackich szczególne znaczenie miało
nauczanie prawd wiary. Wynikało to z potrzeb Cerkwi
prawosławnej i religijnego charakteru szkół. Na lekcjach
religii korzystano z katechizmów. Realizacja programu
nauczania miała bezpośredni wpływ na zastosowane metody
i organizację systemu szkolnego. Jeżeli w pierwszym okresie
działalności szkół stawiano na indywidualny program
nauczania, który odbywał się w różnych porach dnia i
tygodnia, to wprowadzenie kolektywnej formy edukacji
poszczególnych przedmiotów zmusiło do zmiany systemu
organizacji pracy szkoły. Początek roku szkolnego dla
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wszystkich uczniów rozpoczynał się 1 września i przebiegał
według systemu klasowo-lekcyjnego. W Wilnie taka forma
organizacji szkoły brackiej została wprowadzona w 1617 roku.
***
Szczególną uwagę w szkołach brackich zwracano na wychowanie, a zwłaszcza na moralne jego aspekty. Wychowanie
opierało się na religijnych zasadach i kanonach cerkiewnych.
W statutach brackich podkreślano znaczenie wzajemnej życzliwości nauczyciela i ucznia, obopólnego czynienia dobra.
Statuty zawierały szereg sformułowań, które bezpośrednio odnosiły się do wychowania: cnota i czystość, szacunek,
posłuszeństwo, uznanie, czynienie dobra, pobożność, łagodność, łaskawość i inne. Formowanie tych cech moralnych w
uczniach prowadzone było nie tylko w szkole, ale także w cerkwi, domu i środowisku. Statuty szkół brackich jednoznacznie
odrzucały i potępiały takie zjawiska, jak tyraństwo, bijatykę,
pijaństwo, gniew, zawiść, kłamstwo, hipokryzję, niedbalstwo,
bluźnierstwo, pomówienie, kłamstwo, lenistwo, kradzież, chciwość czy plotkarstwo. Problemy moralnego wychowania
szczególnie podnoszone były w soboty i niedziele oraz inne
dni świąteczne. W tych dniach nauczyciel przeprowadzał z
uczniami rozmowy na tematy religijno-moralne1.
W szkołach brackich panowała surowa dyscyplina. Dotyczyła ona uczęszczania na zajęcia oraz sposobu zachowania
w czasie pobytu w placówce oświatowej. W statucie szkoły
brackiej w Łucku, który był podobny do statutów innych
konfraterni, sprawy dyscypliny zawarte zostały w następujących punktach: uczeń powinien być posłuszny we wszystkim
starszemu, jego się radzić i słuchać; student powinien radzić
się starszego na jakie zajęcia ma uczęszczać i w jakich godzinach; uczniowie, rano i po obiedzie, mieli chodzić w określony czas na zajęcia, zachowując ciszę, bez rozmów i szeptów,
słuchając i pojmując co nauczyciel czyta, mówi, dyktuje, starając się równocześnie usłyszane sformułowania przedstawić
własnymi słowami nauczycielowi; nikt żadnej rzeczy w szkole
i poza nią bez wiedzy nauczyciela nie miał prawa sprzedawać,
ani kupować ani handlować; nikomu nie zezwalano, bez
1) В. П. Мещеряков, Братские школы Белоруссии (XVI – первая половина XVII в.), c.
38-39.

1) Архів Українскої Церкви, серія 2, вип. 1, док. 8, с. 67-71; Памятники изданные Киевской
комиссиею для разбора древних актов, т. I, с. 86-87; В. П. Мещеряков, Братские школы
Белоруссии (XVI – первая половина XVII в.), c. 22-23.
2) Е. Медынский, Братские школы…, с. 127-128, пкт. 2. Por. Памятники изданные
Киевской комиссиею для разбора древних актов, т. I, с. 48; Архів Українскої Церкви, серія
2, вип. 1, док. 8, с. 68.
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wiedzy nauczyciela, przychodzić do klasy poza wyznaczonym czasem ani wychodzić z niej. W sytuacji wyjątkowej
należało poprosić didaskala o zgodę na jej opuszczenie. Kto
się spóźnił albo raz do szkoły nie przybył był srogo ukarany,
a kto dwa dni opuścił szkołę bez przyczyny był z niej wydalany; w szkole co się mówiło i czyniło „za próg szkolny wynoszone być nie mogło”; w szkole nauczało się wiedzy i cnoty,
dlatego uczniowie nie mogli mieć żadnych rynsztunków
wojennych i instrumentów rzemieślniczych oprócz przedmiotów szkolnych, nie mogli też mieć ksiąg innowierczych i
heretyckich. Wszystko to służyło dla zachowania cnót i wiary prawdziwej, a czuwał nad tym protodidaskał; nie mógł
uczeń chodzić na żadne uczty i spotkania ze złymi ludźmi.
Uczeń powinien za to oddawać należny szacunek wszystkim
starszym duchownym i świeckim, szczególnie w monasterze,
na cmentarzu, w szkole i innych innych miejscach, wyrzekając
się występków, sprośnych słów i żartów; tak jak wszystko dobro poczyna się od Boga, to wszyscy uczniowie we wszystkie
niedziele i świąteczne dni zobowiązani byli być w cerkwi na
nabożeństwach: wieczerni, utrenii i liturgii i znowu na wieczerni. Także w dni powszednie określone osoby, wydzielone
według rejestru, miały chodzić do cerkwi w ten sam sposób1.
W procesie wychowawczym ﬁzycznie byli karani tylko
młodsi uczniowie, a ze starszymi przeprowadzano rozmowy
i dawano reprymendy. W wileńskiej szkole brackiej wobec
starszych uczniów nie wolno było stosować kar cielesnych.
Taka zasada obowiązywała w czasie, kiedy w szkołach łacińskich karanie rózgą było na porządku dziennym. Tymczasem
zapis z Porządku szkolnego informował, że nauczyciel przyjmujący ucznia brał na siebie odpowiedzialność za jego prawidłowe nauczanie w duchu posłuszeństwa i pokory. Didaskal
miał prawo karać „nie jako tyran, lecz jako nauczyciel”2.
Zupełnie nieuzasadnione było twierdzenie Alojzego
Wańczury, że głównym elementem wychowania w szkołach
staroruskich była rózga. Według niego „nauka przedstawi-
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ała się dzieciom nie w roli łaskawej, kochającej piastunki (…)
lecz występowała jako suchy i surowy didaskał, z księgą i
wskazówką w jednej, a rózga w drugiej ręce”. W ten sposób
Wańczura nawiązywał do ilustracji z jednego z najstarszych
elementarzy ruskich z 1621 roku pod tytułem Грамматіка
албо, сложеніе писмена, хотящмъся учити словенскаго языка.
Младодетнимъ отрочатомъ1.

Il. 1. Грамматіка албо, сложеніе писмена z 1621 roku
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Ilustracja przedstawia na karcie tytułowej scenę z życia
szkoły: przed nauczycielem klęczy uczeń, a didaskal trzyma w ręku rózgi szykując się do wymierzenia kary. W kącie
drugi uczeń stoi na klęczkach. Podobną scenkę przedstawia
rysunek zamieszczony w rękopisie Żywota Świętego Sergiusza
z Radonieża z XVI stulecia. W Bukwarze Fedora Polikarpowa2
znajdowały się dwie podobne ilustracje. Na pierwszej czterech chłopców siedzi za stołem: z lewej strony przed siedzącym nauczycielem klęczy uczeń z otwartą w ręku książką,
a z prawej siedzi drugi nauczyciel, przed którym uczeń bije
pokłony. Druga ilustracja przedstawia czterech uczniów za
1) К. Харлампович, Западнорусския православныя школы…, с. 448.
2) Fedor Polikarpow-Orłow (1660-1731).

Il. 2. „Букварь” Федора Поликарпова-Орлова, wydany w
Moskwie w 1701 roku/
W źródłach nie znajdujemy żadnych informacji o rozpowszechnionych rzekomo karach cielesnych – zwanych
subbotnik. Według A. Wańczury w sobotę wymierzano kary
cielesne za popełnione wykroczenia i za te które miały być
dokonane w przyszłym tygodniu2. Opisywany przez badacza
zwyczaj o wymierzaniu kar za czyny jeszcze niepopełnione nie
był zamieszczony w żadnym ze znanych statutów szkolnych.
Nie ma go też w przywoływanych przez A. Wańczurę artykułach statutu szkoły łuckiej.
PODSUMOWANIE
METODY NAUCZANIA I WYCHOWANIA W
BRACKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
W XVII WIEKU
Artykuł omawia metody wychowawcze i proces wychowawczy w
ortodoksyjnych szkołach bractw w XVI - XVIII wieku. Bractwa cerkiewne od samego początku stawiały sobie za główny cel odnowę życia
1) A. Wańczura, Szkolnictwo w Starej Rusi, Lwów 1923, s. 140.
2) A. Wańczura, Szkolnictwo w Starej Rusi, s. 142.
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stołem, piąty z otwartą książką klęczy przed starostą, a szósty
jest smagany pękiem rózg przez nauczyciela1.
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intelektualnego duchowieństwa i wiernych Kościoła prawosławnego.
Działania edukacyjne prowadzone przez Bractwo rozwinęły się w
czasie religijnych sporów i kontrowersji, a także walki o utrzymanie
kościelnych dogmatów.
Słowa kluczowe: bractwa, szkolnictwo, duchowieństwo,
kościół, książki.
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SUMMARY
TEACHING AND UPBRINGING METHODS IN
BROTHERHOOD EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN
THE 17TH CENTURY
Article discusses educational methods and educational proces
in orthodox brotherhood schools in 16th – 18th century. From their
very beginnings Orthodox church brotherhoods saw the renewal of
intellectual life of the clergy and faithful of the Orthodox Church
as their primary objective. Brotherhood-led educational eﬀorts developed at a time of religious disputes and controversies, as well as a
strugle to uphold church dogma.
Keywords: fraternities, education, clergy, church, books.
РЕЗЮМЕ
МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ
У БРАТСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У XVIІ
СТОЛІТТІ
У статті розглядаються методи виховання та навчальний процес у православних братських школах у XVI-XVIII
ст. З самого початку православні церковні братства вбачали
в своїй головній цілі оновлення інтелектуального життя духовенства та вірних Православної Церкви. Освітні зусилля, очолювані братством, розвивались у часи релігійних суперечок та
суперечок, а також боротьби за підтримку церковних догм.
Ключові слова: братства, освіта, духовенство, церква,
книги.

УДК 94(437): 37.017.922
ПЕРЕВОДЫ ПРАВОСЛАВНЫХ БОГОСЛУЖЕБНЫХ
ТЕКСТОВ НА ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.

Пробуждение славянства и возрождение Православия в чешском обществе.
Началом чешской народности можно считать создание Великой Моравии. Тогда с помощью просветителей
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, моравско-чешско-словацкий народ приобрел письменность,
одну из главных составляющих полноценности народа.
Часто язык, который всегда изменяется, но остается народным, сохранял чешский народ от исчезновения. Он
всегда свидетельствовал народу о его истории, о его восточно-христианских корнях. Яркими страницами роли
народного богослужебного языка является, в первую очередь, деятельность славянского монастыря на Сазаве (Сазавский монастырь (чеш. Sázavský klášter — один из первых монастырей в Чехии, находится в городе Сазава) и его
игумена св. Прокопия со своими учениками. Следующим
примером может служить учрежденный Карлом IV в 1347
г. славянский монастырь, именуемый «на Слованах» (чеш.
Klášter na Slovanech – Emauzy), в котором богослужения
совершались на народном, тогда, славянском языке. Гуситское движение также свидетельствует о роли народного
богослужебного языка в сохранении самого народа.
XIX век для чешского народа был временем его славянского пробуждения. Чешские земли в это время входили в
состав монархии Габсбургов, которая с 1864 г. именовалась
Австро-Венгерской империей. Официальным языком империи был немецкий, а богослужебным языком господ-
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ствующей Католической Церкви – латынь. Но со временем все больше чешской элиты осознает себя славянами.
В 1848 году в Праге проходит знаменитый Славянский
съезд, в рамках которого на главной площади св. Вячеслава, под открытым небом, православный сербский священник служит Божественную литургию на славянском
языке1. В Праге поднимается революция, одной из целей
которой было развитие национальной культуры.
В последующие годы, курорты западной Чехии все
больше посещает русских отдыхающих2. С 1863 г. в Карлсбаде (ныне – Карловы Вары) устроена временная домовая церковь и на летнее время сюда прибывают православные священники для совершения богослужений3.
В том же году приняли православие представители чешской интеллигенции и политики – Карел Сладковски
(Karel Sladkovský, 1823-1880), Франтишек Ладислав Ригер
(František Ladislav Rieger, 1818-1903), Эдвард Грегр (Edvard
Grégr, 1827-1907) и Франтишек Август Браунер (František
August Brauner, 1810-1880)4.
В 1867 году в Москве проходит этнографическая выставка, на которую приезжает чешская делегация во главе с Франтишком Палацким, известным политическим
деятелем и ключевой фигурой чешского национального
возрождения. В июне 1870 года магистрат г. Праги сдает
в аренду храм святителя Николая в центре города для организации здесь православных богослужений в Праге 5, а 1
октября 1870 г. в Александро-Невской Лавре в Петербурге
принимают православие 14 чехов6.
Таким образом, в Чехии постепенно формируется
православная община, состоявшая из этнических чехов.
А это влечет за собой и обсуждение вопроса о переводе
православного богослужения на чешский язык, поскольку
1) Kryštof (Pulec), igumen. První pravoslavní Čechové v době temna // Hlas pravoslaví. 1987.
Č. 6. S.129.
2) Marek Pavel, Lupčo Martin. Nástin dějin pravoslavné církve v 19.a 20. století. Brno, 2012.
S. 22.
3) Русский Православный храм святых апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. М.,
2007. С. 40.
4) Vopatrný Gorazd. Dědictví otců. Praha, 1999. S. 79.
5) Pavel Marek, Martin Lupčo. Nástin dějin pravoslavné církve v 19.a 20. století. S. 23.
6) Vladimír Grigorič. Pravoslavná Církev v Republice Československé. Praha, 1926. S. 33.

Переводческая деятельность духовенства храма
святителя Николая в Праге (конец XIX в.).
Первый настоятель Никольского храма в Праге протоиерей Александр Лебедев был человеком весьма образованным. Из его переписки с его преемником протоиереем
Николаем Апраксиным видно, что именно о. Александр
был инициатором первых богослужебных переводов на
чешский язык1. Священники-миссионеры понимали, что
без понятного богослужения всякая миссия обречена на
неудачу. Делались ли переводы на чешский язык до этого времени пока неизвестно. Чешский исследователь переводов литургических текстов Ева Грдинова полагает,
что подобных переводов не было2. Однако в заключении
первого православного катехизиса на чешском языке, изданного профессором Й. Й. Подградским, автор выражает
желание в будущем сделать перевод Божественной Литургии на «чешско-словацкий» язык: «Поэтому, если Господь
продолжит жизнь и позволят обстоятельства, опубликуем и православную литургию на чешско-словацком языке,
как дополнение к этому катехизису»3. Осуществилось ли
это намерение, пока неизвестно. Возможно, более внимательное изучение источников, когда-то позволит дать ответ на этот вопрос.
Первым дошедшим до нас переводом православного
богослужебного текста на чешский язык является перевод
Божественной Литургии святого Иоанна Златоуста, изданный в Праге 1885 г.4 Как указано на титульной странице издания, это издание было осуществлено к 1000-летию смерти св. равноапостольного Мефодия, первого Моравского
епископа. Перевод был издан на средства Эдварда Грегра.
1) Российская Национальная библиотека. Отдел рукописей (далее – РНБ ОР). Ф.1180.
Апраксин Н.П. 326 ед. хр. Письма А.А. Лебедева
2) Hrdinová Eva Maria. Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu. Na příkladě
translace východní Chrysostomovy liturgie do češtiny. Ostrava, 2013. S. 91.
3) Podhradsky J.J. Pravoslavný Katechismus. Nový Sad, 1868. S. 140.
4) Mše Pravoslavná svatého Jana Zlatoústého. K tisícileté památce úmrtí sv. Methoděje, arcibiskupa moravského, s českým překladem vydal Josef Rank. Praha, tiskem Dra. Edv. Grégra,
1885.
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церковнославянский язык чехам тогда уже был малопонятен.
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В историю это издание вошло как «Ранков перевод» (чеш.
«Raňkuv překlad»), поскольку долгое время считалось, что
он был осуществлен известным чешским переводчиком
Йозефом Ранком
Ева Грдинова пишет: «В православном храме св. Николая – известна деятельность хормейстера Карла Бендла,
который со своим хором разучивал литургические песнопения на чешском языке... Так как к русскоязычной группе
верующих присоединялись чехи, это побудило желание
перевести полную литургию Хризостома. Переводческая
деятельность в этом отношении приписывается двум священнослужителям, которые связаны с этим храмом, а
именно с Н. Апраксиным и вероятно Алексеем Мальцевым. Однако, в 1885 году известный переводчик Йосиф
Ранк опубликовал перевод [литургии]… Так называемый
«Ранков перевод» стал основой для дальнейших переводов
в Чешских землях и вдохновением для последующей линии развития»1.
Исследователи приписывали этот перевод и протоиерею Н. Апраксину, и Й. Ранку, имя, которого значится на
самом издании как издателя2. Но в письме самого прот.
Н. Апраксина, от 14(26) марта 1883 года, адресованном
В. И. Аристову мы находим следующее важное свидетельство: «Письмо Ваше от 7 марта я получил. С величайшим
удовольствием и сердечною признательностью приемлю
готовность Славянского общества помочь мне при издании перевода литургии и немедленно вышлю Вам копию
с рукописи, как только будет готова. Теперь же спешу отказаться от незаслуженной признательности Совета Общества. Вы изволите называть перевод моим, тогда как в
письме своем Петру Алексеевичу Васильчикову я упомянул только об исправлении его мною. Очень сожалею, что
я тогда не назвал переводчика и т.о. совершенно неожиданно ввел Вас в весьма неприятное для меня заблуждение. Простите, тысячу раз простите. Перевод сделан уже
давно, помнится, писал я Петру Алексеевичу, теперь до1) Hrdinová Eva Maria. Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu... S.91.
2) Mužík Miroslav, prot. Liturgická činnost svatého biskupa Gorazda, východiska, koncepce,
cíle // Pastýř a martyr. Olomouc, 1995. S. 55.

1) РНБ ОР Ф.1180. Апраксин Н.П. / Письмо Василию Ивановичу [Аристову]. Прага. 14
/26марта 1883 г.
2) Там же. / Письмо А.А.Лебедева, от 30 янв.1888 г.
3) Hrdinová Eva Maria. Překlad liturgického textu v zrcadle teorie skoposu. S. 91.
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бавляю кем: бывшим католическим, а потом старокатолическим священником, г. Клемом, в настоящее время служащим в здешней ратуше, и сделан по поручению моего
предшественника, отца протоиерея А. А. Лебедева. Мною,
повторяю, только исправлен. Покорнейше прошу Вас доложить об этом Совету Общества»1.
Таким образом, речь идет о реализации давнего замысла протоиерея А. Лебедева. То, что задумки о переводе и издании Литургии на чешском языке существовали
раньше, подтверждает и письмо отца А. Лебедева к отцу
Н. Апраксину в котором он пишет: «Когда я мечтал в Праге издать Литургию для мирян, то я хотел вместо молитв
внизу сделать краткие поучения, а в тексте между строками … руководственные указания»2.
Таким образом, мы выяснили, кто был автором и заказчиком первого православного чешского богослужебного перевода. Перевод был сделан неким господином
Клемом (на то время старокатолическим священником),
по просьбе протоиерея Александра Лебедева и исправлен
протоиереем Н.П. Апраксиным. Возможно, Й. Ранк также
принимал участие в редактировании текста перед публикацией. Как сказано, издание было приурочено к празднованию 1000-летия со дня смерти св. равноапостольного
Мефодия. Издание представляет собой параллельный
текст на церковнославянском и чешском языках. За основу взят общепринятый на то время в Русской Церкви славянский текст литургии Иоанна Златоуста. Ева Грдинова
пишет: «Перевод был сделан для того, чтобы создать чешскую параллельную версию церковнославянского текста
оригинала с русской рубрикой, с методическими указаниями для священников; чешский текст не служил для использования при общественном служении литургии, но
для лучшего понимания чешскими верующими самой литургии»3. Но для чего тогда были вставлены методические
указания для священника и диакона если, как утверждает
Ева Грдинова, этот перевод не был сделан для обществен-
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ного богослужения? Наверное, все же планировалось вводить постепенно богослужение на чешском языке, если не
в самой Чехии, то на Волыни среди волынских чехов, принимающих православие. Поэтому по одной из существующих версий, Святейший Синод, заботясь о привлечении
к Православию чешских переселенцев на Волыни, инициировал создание для них богослужебных книг на чешском
языке. Как писал неизвестный автор в начале ХХ в., «Синод … поручил отцу Апраксину перевод богослужебных
книг». И именно в ответ на это поручение о. Николай и
подготовил к печати указанное издание1. Этот перевод
стал основой для дальнейших переводов Божественной
литургии на чешский язык.
Из переписки между прот. А. Лебедевым и
прот. Н. Апраксиным видно, что 1886 год был годом больших планов в переводческой области. В письме от 20 ноября 1886 г. прот. А. Лебедев пишет: «С этой почтой посылаю Вам несколько церковных книжек. Сделайте милость,
распорядитесь и займитесь переводами на чешский язык:
1. Пространного Катехизиса – хоть первой части,
2. Краткого молитвенника. Молитвы сами можете выбрать: утренние, вечерние, – (дневные)…
3. Акафист Иисусу Сладчайшему и акафист Богородице.
4. Равно также хорошо бы составить книжки для религиозного и народного чтения…»2.
Исходя из текста данного письма, подтверждается, что
инициатором переводов был отец А. Лебедев. Как указывал в 1908 г. анонимный автор журнала «Osvěta», «в работе
над этими переводами Апраксину помогали чешские слависты, в особенности – знаток славянских языков, архивист
и лексикограф Йозеф Ранк, подготовивший при деятельном участии Апраксина в 1902 г. издание чешско-русского
словаря»3.
В тоже время в Петербурге разгораются споры о возможности перевода церковных книг на чешский язык. Появляются газетные критические заметки по поводу пере1) Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice. Ročník XXXVIII (1908). Díl I-II. S. 183.
2) РНБ ОР Ф.1180. Апраксин Н.П./ Письмо А.А.Лебедева от 20 ноября 1886 г.
3) Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice. Ročník XXXVIII (1908). Díl I-II. S. 184.

1) РНБ ОР Ф.1180. Апраксин Н.П./ Письмо Н.П.Апраксина от 24 марта 1887г.
2) Там же / Письмо И.С.Пальмова от 19декабря 1886 года
3) Там же.
4) РНБ ОР Ф.1180. Апраксин Н.П./ Письмо А.А.Лебедева от 24 марта 1887г.
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водов, и на фоне происходящего прот. Н. Апраксин прекращает свою работу над переводами1.
Известный русский ученый-славист профессор
Санкт-Петербургской духовной академии И.С. Пальмов в
письме к отцу Н. Апраксину от 19 декабря 1886 года пишет: «Я имею неожиданную работу-предписание Св. Синода по рассмотрению чешского перевода православной
литургии св.И[оанна] Зл[атоуста], это нужно говорят –
ближайшим образом для присоединившихся к православию чехов на Волыни»2. Важно подчеркнуть, что именно
И.С. Пальмов являлся одним из тех, кто был против богослужебных переводов на народные языки для славянских
народов. Он считал, что сохранение церковно-славянского
языка, как единственного богослужебного для славянских
народов, послужит к их единению3.
Идею переводов богослужебных текстов на национальные языки поддерживали В. К. Саблер (с 1885 г. он
был помощником председателя при Синоде для заведования церковно-приходскими школами, с 1892 г. – товарищем обер-прокурора, в 1911-1915 гг. – обер-прокурором
Св. Синода) и прот. А.А. Лебедев. Последний в письме
от 24 марта 1887 года пишет: «Мне кажется, что Пальмов
сам ничего (неразборчиво) что нужно для перевода. Он
находит …, что язык чешский есть язык деланный, а неразвившийся органически. Поэтому (неразборчиво) Синод требует ответа на его воззрение. Конечно, я бы мог и
сам написать, но не хочу брать все дела на себя одного»4.
В письме он настойчиво требует возобновить переводческую деятельность и не обращать внимания на «газетные
слухи». «Делайте Вы свое дело … по Вашему разумению,
– и не задавайтесь вопросами для кого? Я уже Вам писал,
что переводы нужны исключительно для здешних чехов, и
литургического, и полемического, и поучительного характера… Делайте что приказано, и чем скорее, тем лучше…
Сами чехи требуют от нас, чтобы мы дали им в руки книги, в которых бы они могли познакомиться с нашей верой,
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и отражать ксензовскую пропаганду. В этом смысле нам и
нужны переводы»1.
Благодаря объяснению, которое составил отец
Н. Апраксин по поводу возможности переводов2 Святейший Синод разрешил совершать богослужение на чешском языке3. Прот. Н. Апраксин продолжил работу над
переводами и уже осенью 1887 года о. А. Лебедев пишет в
письме: «Саблер мне (говорил) о молитвословах (неразборчиво), что будто бы они составлены очень хорошо… Там
будто бы много песнопений из Октоиха и чехи (неразборчиво) их с удовольствием»4. Вероятно, это была рукопись,
посланная в Петербург для корректуры, а уже буквально
через месяц в письме от 16 декабря 1887 года прот. А. Лебедев пишет: «За Акафисты благодарю. Акафист Иисусу
Сладчайшему вышел очень хорошо, – а акафист Богородицы – не так, говорю, не по достоинству перевода, а по
характеру чешского языка. Разговаривал я по поводу их с
К. Победоносцевым – говорили: очень хорошо»5.
Неизвестный автор статьи в журнале «Osvěta» пишет о
том, что в 1887 году был издан перевод акафистов Иисусу
Сладчайшему и Пресвятой Богородице6. Другие исследователи7 датируют издание данных акафистов 1888 годом.
Отдельное издание этих акафистов автор работы не нашел, но данные акафисты были помещены в молитвослове, изданном в 1888 году.
В 1888 году в Праге выходит православный молитвослов,
объемом в 123 страницы8. Он открывался кратким поучением о молитве. Далее следовали: молитвы утренние, молитвы на протяжении дня (перед началом всякого дела, по
окончании дела, перед учебой и после учебы, перед едой
1) Там же.
2) Там же / Письмо Н.П.Апраксина от 20 ноября 1887г.
3) Там же / Письмо А.А.Лебедева от 16 декабря 1887г.
4) Там же / Письмо А.А.Лебедева от 2декабря 1887г.
5) Там же / Письмо от 16 декабря 1887г.
6) Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice. Ročník XXXVIII (1908). Díl I-II. S. 184.
7) Grigorovič Vladimír. Pravoslavná církev v Republice československé. 2. vyd. Praha, 1928.
S. 174; Русский Православный храм святых апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.
С.133; Вернер И. В. Чешская Библия в истории русской культуры и письменности и
vice versa: чешско-церковнославянский Новый Завет Н. П. Апраксина 1892-1897 годов //
Славяноведение. 2018. № 2. С. 96.
8) Modlitby pravoslavného křesťana. V Praze, Dr. Edv. Grégr, 1888.

1) РНБ ОР Ф.1180. Апраксин Н.П. / Письма А.А.Лебедева от 20 ноября 1886г., 14 января
1887 г. и 24 марта 1887г.
2) Там же. / Письмо от 24 марта 1887 г. Установить точное название второй книги нам
не удалось.
3) Там же. / Письмо от 20 ноября 1887г.
4) Там же. / Письмо от16 декабря 1887 г.
5) Там же. / Письмо от 11 января 1888 г
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и после еды), молитвы на сон грядущим, акафист Иисусу
Сладчайшему, Акафист ко Пресвятей Богородице, дневные тропари и кондаки на всю неделю, тропари и кондаки на праздники в честь Господа Иисуса Христа, Божией
Матери и великих святых, тропари кондаки и Евангелия
общие святым, молитвы перед Святым Причастием и после Причастия, молитвы разные (Псалом 50, преп. Ефрема Сирина, об умножении любви, о путешествующих, на
исход души, об умерших и др.). Завершался молитвослов
Православным церковным календарем.
Из переписки между прот. Н. Апраксиным и
прот. А. Лебедевым видно, что при составлении молитвослова были использованы как славянские, так и греческие источники1. Вероятно, одним из источников был
«Молитвослов и православный месяцеслов», составленный А.А. Никольским (М., 1883), а также «Толковый молитвенник Александровского 1884»2. Каким тиражом был
издан данный перевод – неизвестно, однако в письме от
20 ноября 1887г прот. А. Лебедев указывает: «Печатать с
большим количеством – полагаю тысяч пять»3. Этот перевод также оказал определяющее влияние на дальнейшие
издания богослужебных текстов на чешском языке.
В переписке прот. А. Лебедева с прот. Н. Апраксиным
находим упоминания и о других переводческих проектах.
Например, в письме от 16 декабря 1887 г. прот. А. Лебедев
писал: «Хорошо бы вы сделали, если бы напечатали литургию для народа, подобно изданной Синодом для воссоединенных униатов»4. А в письме от 11 января 1888 г. читаем: «С этой почтой посылаю Вам Литургию, о которой я
писал Вам. Вот по этому образцу следовало бы Вам издать
Литургию для народного употребления. Для чего придется прибавить несколько еще трудов. Ту Литургию хорошо
бы исправить и издать вновь, но погодите, – об этом я поговорю особо…»5. Из сказанного следует, что планирова-
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лось издание не только текста божественной литургии для
мирян, но и дополнить ее другими текстами.
В том же 1888 году в Праге вышло в свет издание текстов литургий св. Иоанна Златоуста и св. Василия Великого1. Издание представляет собой чешский текст на 72 страницах. Здесь молитвы двух литургий приведены параллельно. Так как Литургия св. Иоанна Златоуста уже была
переведена, то главным трудом прот. Н. Апраксина был
перевод молитв Литургии св. Василия Великого. В самом
тексте есть также некоторые исправления, главным образом касающиеся методических указаний для священника
и диакона. Важно отметить, что были сделаны и важные
правки терминологического характера: Вводились новые
именования, вместо Mše (дословно – месса) уже использовалось Liturgie (литургия), вместо Pan (Господь) – Hospodin,
stůl (буквально – стол) – prestol, milosť – blahodať и др. То
есть, производились правки, приближающие чешский
текст к церковнославянской лексике. В конце Литургии
приводились образцы отпустов, положенных на разные
дни и праздники, а также благодарственные молитвы после причащения.
В письме от 30 января 1888 г. прот. А. Лебедев пишет:
«Если Литургию еще не начинали печатать, то печатайте ещё один (неразборчиво)… Печатайте с молитвами
св. Вас. Вел. С Вашими мыслями о Литургии, присланной
Вами, я совершенно согласен, – согласен и К. Победоносцев, но тем не менее приимите во внимание и наше желание, что нельзя давать мирянам в руки книг, употребляемых священниками. Необходимы какие-либо отличия…
О положении на ноты – я ничего не могу сказать, потому
что не знаю, всю ли Литургию Вы хотите положить или
только некоторые молитвы, напр. Верую и Отче наш.
Если только некоторые – с Богом. К.П. (имеется ввиду К.
П. Победоносцев – прот. В. Ч.) благосклонно посмотрел на
ноты в акафистах, – также благосклонно посмотрит и на
ноты при Литургии… Вашему пособнику, с …(неразборчиво) Вас, как говорите, стали обращаться с выхлопотами
наград, – денежную, – хотя не большую, но тем не менее
1) Liturgie sv. Basilia Velikého a sv. Jana Zlatoústého.Praha, Dr.Edv.Grégr, 1888.

1) РНБ ОР Ф.1180. Апраксин Н.П./ Письма А.А. Лебедева от 30 января 1888г.
2) Liturgie sv. Jana Zlatoústého s přílohou zpěvů při liturgii sv. Basilia Velikého a troparů
svátečních, s některými kondaky pro smíšený sbor. V Praze, Dr. Edv. Grégr, 1889.
3) РНБ ОР Ф.1180. Апраксин Н.П./ Письмо – черновик к неустановленным лицам от 23
марта 1889г.
4) Там же. / Письмо М. Пальмова к Прот. Н. Апраксину.
5) Kanón veliký svatého Ondřeje, arcibiskupa Kretského. V Praze, Dr. Edv. Grégr, 1889.
6) Имеется ввиду Евграф Иванович Ловягин (10 (22) декабря 1822—27 марта (9 апреля)
1909) — русский богослов, специалист в области переводов Библии, магистр богословия.
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приятную»1. Из данного письма мы узнаем, что у отца
Н. Апраксина, существовали планы издать Литургию для
мирян с нотным сопровождением, а также то, что в его
переводческой деятельности ему кто-то помогал, и этому
«пособнику» которому полагалось какое-то вознаграждение.
Очевидно, плодом этих усилий стало издание, вышедшее в свет в 1889 г. Это был нотный сборник песнопений
литургий св. Иоанна Златоуста и св. Василия Великого2.
На титульном листе указывалось, что это издание также
осуществлено при поддержке Эдварда Грега. Из письма
преподавателя Нижегородской духовной семинарии Михаила Пальмова к прот. Н. Апраксину следует, что для литургических текстов данного издания ноты написал хормейстер Карл Бендл (хотя они потом редактировались самим прот. Н. Апраксиным)3. Для корректуры данное произведение было послано в Нижний Новгород, где должно
было пройти апробацию4.
Кроме того, в 1889 г. был издан перевод Великого канона св. Андрея Критского5. В предисловии к этому издания
говорится, что перевод сделан с греческого оригинала, но
имя переводчика не указано. В письме к прот. А. Мальцеву о. Н. Апраксин пишет: «Из примерного содержания
вижу, что в Вашем III т. будет помещен между прочим канон св. Андрея Критского. Над уразумением и переводом
его на чешский язык, я сам сидел не мало и перевод мой
вышел довольно удачным, – не хвалясь могу сказать, – лучше нашего русского (Е.И. Л-на)6. Осмелюсь поэтому предложить Вам маленькую помощь. Для сокращения труда,
не согласитесь ли чтоб мой сотрудник богослов по образованию, за скромный гонорар перевёл для Вас этот канон? А Вы бы потом отредактировали его и изменили» (на
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этом текст письма обрывается)1. Из текста следует, что перевод Великого канона на чешский язык был осуществлен
самим прот. Н. Апраксиным. Вероятно, чтобы облегчить
свой труд, он пользовался услугами других переводчиков.
Само издание представляет собой текст на чешском языке
канона св. Андрея Критского для чтения в первую седмицу Великого поста и состоит из 66 страниц.
Самим обширным и, наверное, главным переводческим трудом прот. Н. Апраксина нужно считать перевод
Нового Завета. В 1892 г. было издано Четвероевангелие,
а в 1897 г. – Апостольские Послания и Апокалипсис. Обе
книги были напечатаны в Петербурге в Синодальной типографии2. Об этом труде существует подробная статья
И. В. Вернер, вышедшая в 2018 г.3 В обстоятельной статье
А. Г. Кравецкого охарактеризованы предпосылки появления этого перевода4. В частности, Кравецкий приводит
характеристику, которую дал переводу прот. Н. Апраксина П. Гильдебрандт: «О. Апраксин в основание положил
одно из пражских народных изданий, исправляя оное по
другим источникам и стараясь, по-видимому, приблизить
чешский текст, с одной стороны, к церковнославянскому
тексту, с другой стороны, к русскому. Неизвестно, было ли
у отца Апраксина под рукой знаменитейшее первопечатное издание (в Пльзне 1475 года; второе издание там же в
1480 г.) чешского Нового Завета, которое как по тексту, так
и по формам ближе к церковнославянскому тексту, чем
теперешние издания (кстати: то же самое можно сказать
и о Польской библии Яна Леополиты, Краков, 1561 года).
Иногда поправки о. Апраксина бывают очень хороши и
удачны, <...> но почти все эти поправки имеются в Кралицкой библии, и было бы меньше труда о. Апраксину,
если бы он положил в основу Кралицкий текст, а не упо1) РНБ ОР Ф.1180. Апраксин Н.П./ Письмо к прот. А. Мальцеву
2) Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista na církevně-slovanském i českém jazyce. Svazek
I: Sv. Evangelium. Petrohrad: Synodální tiskárna, 1892. Svazek II: Skutkové a epištoly sv.
Apoštolů se zjevením sv. Jana. Petrohrad: Synodální tiskárna, 1897
3) Вернер И. В. Чешская Библия в истории русской культуры и письменности и vice
versa: чешско-церковнославянский Новый Завет Н. П. Апраксина 1892-1897 годов //
Славяноведение. 2018. № 2. С.94-109
4) Кравецкий А Г. Петербургские полиглотты конца XIX века // Лингвистическое
источниковедение и история русского языка 2012—2013 / Сборник статей. М., 2013. С.
240-259.

1) Кравецкий А Г. Петербургские полиглотты конца XIX века. С. 248-249.
2) Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista na církevně-slovanském i českém jazyce. Svazek I:
Sv. Evangelium. Tesaloniky-Grécko, 1994.
3) Apraksin Mik. P. Správně textu kralického, katolického a ruského v překladě. Srovnání
odchylek ve třech českých překladech Nového Zákona od Mik.P. Apraksina. Dar autorův 16.
XII. 1897. Knihovna Národního muzea v Praze. Sign. I B13.
4) РНБ ОР Ф.1180. Апраксин Н.П./ письмо прот.А.Лебедева к прот.Н.Апраксину от 28
марта 1889г
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мянутое выше народное издание, изобилующее кроме
того массой пропусков, дополнять которые приходится
все из того же Кралицкого издания».1
Само издание представляет собой параллельный
текст на церковно-славянском и чешском языках. В 1994 г.
было осуществлено переиздание этого перевода2. В предисловии к первому тому, написанном самим автором,
сказано, что данный труд «печатается для наших братьев
Чехов, недавно переселившихся к нам на юг и принявших
православие». То есть, предполагалось, что данный перевод будет распространяться, прежде всего, среди чехов на
Волыни. Именно поэтому издание было осуществлено в
Петербурге.
В фондах Национального Музея в Праге сохранилась рукопись, озаглавленная «Сравнение различий в
трех чешских переводах Нового Завета прот. Н. Апраскиным» (чеш. «Srovnání odchylek ve třech českých překladech
Nového Zákona od Mik.P. Apraksina»), подаренная музею
самим автором в декабре 1897 г.3 Рукопись содержит выписки из чтений «кралицкого», «католического» и «русского» текстов, расположенных последовательно в трех
столбцах.
На сегодняшнее время это единственный официальный перевод Нового Завета на чешский язык, осуществленный Православной Церковью. Однако, в настоящее
время в практике Православной Церкви Чешских земель
и Словакии этот перевод уже практически не используется, так как его язык сегодня уже является архаичным и
потому малопонятным для современных чехов.
В одном из писем прот. А. Лебедева к прот. Н. Апраксину упоминается о том, что автор письма перевел на чешский язык пасхальные часы и пасхальное слово святителя
Иоанна Златоуста4. Был ли данный перевод издан и ис-
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пользовался ли в богослужении, неизвестно.
Еще одно переводное чешское издание упомянуто
в книге Владимире Грузина (издана под псевдонимом
«Григорич»). Это перевод Литургии св. Иоанна Златоуста, изданный в Петербурге в 1911 г.1 В сегодняшнее время
данное издание находится в библиотеке Берлинского университета имени Гумбольдта2. Автор перевода – чешский
священник, служивший до революции на Волыни, Алексий Ванек3.
В предисловии перевода автор описывает краткую
историю формирования Божественной литургии и введения славянской восточной литургической традиции на
территории чешских земель, начиная со времён св. Кирилла и Мефодия. Автор упоминает и осуществленные
в конце 19 века два перевода на чешский язык. Первый
приписывает Й.Ранку (Rankuv překlad) 1985 года и второй
прот.Н.Апраксину 1988 года. Там же указывает и на причину нового перевода: так как все существующие переводы
разобраны, поэтому нужно было сделать новый перевод4.
По слову автора новый перевод был более приближен к
греческому оригиналу5. Перевод был сделан в 1908 году, но
издан в 1911 году.
Данное издание представляет собой параллельный
текст на чешском и церковнославянском языках. Церковнославянский текст написан латинской азбукой. Чешский
вариант содержит полный перевод всех текстов литургии,
а церковнославянский не содержит священнические тайные молитвы.
Сам текст начинается с чина проскомидии и заканчивается тропарями по благодарственных молитвах. Самих
благодарственных молитв в тексте не присутствует. В тексте достаточно руководственных указаний. Сам текст очень
1) Boži Liturgie svatého otce našeho Jana Zlatoùstého. Petrohrad. Sinodálni tiskárna, 1911.
2) [Электронный ресурс:] https://hu-berlin.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/
fulldisplay?docid=HUB_UB_ALMA_DS21624423460002882&context=L&vid=hub_
ub&lang=de_DE&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,boz%CC%8Ci%CC%81%20liturgie&offset=0
3) Grigorovič Vladimír. Pravoslavná církev v Republice československé. 2. vyd. Praha 1928.
S. 174.
4) Boži Liturgie svatého otce našeho Jana Zlatoùstého. Petrohrad. Sinodálni tiskárna, 1911.S.X.
5) Boži Liturgie svatého otce našeho Jana Zlatoùstého. Petrohrad. Sinodálni tiskárna, 1911.S.X.

РЕЗЮМЕ
С обновлением Православия на территории Чешских земель в XIX столетии, а также в связи с переселением нескольких тысяч чехов на территорию тогдашней Российской империи (Волынь), начались попытки перевода богослужебных
текстов на чешский язык. Именно русские миссионеры в XIX
веке были первыми инициаторами переводов и самими переводчиками богослужебных текстов на чешский народный язык.
Статья посвящена переводам богослужебных текстов на чешский язык в Православной церкви Чешских земель и Словакии
во второй половине XIX – начале ХХ века. В материале представлены работы переводческой деятельности священнослужителей, кратко охарактеризованы переводы богослужебных
текстов. Значительное внимание уделяется практическому
использованию исследуемых переводов в богослужебной жизни.
В результате работы автора с архивными документами удалось создать обзор всех богослужебных текстов, переведенных
на чешский язык во второй половине XIX – начале ХХ века. В
процессе исследования были выявлены мотивы, задачи и авто-
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похож на предыдущие переводы, но также содержит как
новые названия, так и целостные переводы.
Кратко характеризуя данную эпоху, нужно заметить,
что все переводы, о которых шла речь выше, были сделаны
в Чехии. Их главными инициаторами которых были два
русских священника прот. А. Лебедев и прот. Н. Апраксин. Кроме первого перевода Литургии св. Иоанна Златоуста (т.н. «Ранков перевод»), все остальные переводы
сделал прот. Н. Апраксин, со своими «малоизвестными»
помощниками и главным образом предназначались для
чехов-переселенцев, живших в пределах Русской империи, в большинстве – на Волыни. Однако, очевидно, что
использовались они и за богослужением в Праге. Вообще,
весьма характерно, что именно Прага становится центром
создания чешских богослужебных текстов, которые предназначались для распространения и использования на Волыни. Перечисленные переводы стали фундаментом для
дальнейшей переводческой деятельности Православной
Церкви в Чешских землях.
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ры переводов. Впервые публикуется корреспонденция между
участниками переводческой деятельности.
Ключевые слова: церковь, православие, православная церковь чешских земель и Словакии, богослужебный язык, перевод,
богослужение, чешский богослужебный язык, народный язык,
церковнославянский язык.

176

SUMMARY
TRANSLATIONS OF ORTHODOX LITURGICAL
TEXTS INTO CZECH IN THE SECOND HALF OF THE
19TH - EARLY 20TH CENTURIES
With the renewal of Orthodoxy in the Czech lands in the 19th
century, as well as in connection with the rese lement of several
thousand Czechs to the territory of the then Russian Empire (Volhynia), a empts began to translate liturgical texts into Czech.
Russian missionaries in the 19th century were the ﬁrst initiators
of translations and translators of liturgical texts into the Czech national language. The article deals with translations of liturgical texts
into Czech in the Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia
from the second half of the 19th century to the early 20th century.
The text presents the works of the clergy’s translation activity, briefly describing the translations of liturgical texts. Much a ention is
paid to the practical use of the researched translations in liturgical
life. Based on the author’s work with archival documents, it was possible to create an overview of all liturgical texts translated into Czech
from the second half of the 19th century to the early 20th century.
During the research, the reasons, objectives and authors of the translations were identiﬁed. For the ﬁrst time, the correspondence between
the participants in the translation activity is published.
Keywords: Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia,
Orthodoxy, liturgical language, translation of liturgical texts, divine
service, Czech liturgical language, folk language, Church Slavonic.
РЕЗЮМЕ
ПЕРЕКЛАДИ ПРАВОСЛАВНИХ БОГОСЛУЖБОВИХ ТЕКСТІВ НА ЧЕСЬКУ МОВУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX - ПОЧАТКУ ХХ СТ.
З оновленням Православ'я на території Чеських земель в
XIX столітті, а також у зв'язку з переселенням кількох ти-
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сяч чехів на територію тодішньої Російської імперії (Волинь),
почалися спроби перекладу богослужбових текстів на чеську
мову. Саме російські місіонери в XIX столітті були першими
ініціаторами перекладів і самими перекладачами богослужбових текстів на чеську народну мову. Стаття присвячена
перекладам богослужбових текстів на чеську мову в Православнiй церкви чеських земель і Словаччини в другій половині
XIX – початку ХХ століття. У матеріалі представлені роботи перекладацької діяльності священнослужителів, коротко
охарактеризовано переклади богослужбових текстів. Значна
увага приділяється практичному використанню досліджуваних перекладів в богослужбовому житті. В результаті роботи
автора з архівними документами вдалося створити огляд всіх
богослужбових текстів, перекладених на чеську мову в другій
половині XIX - початку ХХ століття. У процесі дослідження
були виявлені мотиви, завдання і автори перекладів. Вперше
публікується кореспонденція між учасниками перекладацької
діяльності.
Ключові слова: церква, православ'я, православна церква
чеських земель і Словаччини, богослужбова мова, переклад богослужбових текстів, богослужіння, чеська богослужбова мова,
народна мова, церковнослов'янська мова.
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СТОЛЕТНИЙ УСТАВ РУСИНСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА СВ. МИХАИЛА НА ПЕНО В КАНАДЕ (КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА И ОПЫТ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)
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Иов (Смакоуз),
архиепископ Шумский,
ректор Почаевской духовной семинарии, Почаев,
Украина
E-mail: pdsem@meta.ua
В первой половине 2010-х гг., во время служения на Патриарших приходах в Канаде, мне в руки попал архив Михайловского прихода, находящийся в фермерской местности Пено в канадской провинции Альберта (St. Michael
Church; Peno, Lamont, Alberta)1. Среди бумаг и фотографий
находился «Устав Русской Православной Греко-Кафолической Церкви Святого Архистратига Михаила в Пено, Альберта». Он заинтересовал меня не только как документ по
истории Православия в Канаде, но и с филологическо-текстологической точки зрения. Устав написан на очень интересном и сегодня уже очень редком русинском наречии,
носители которого проживали исторически в Галицкой
Руси (сегодня Западная Украина, тогда Королевство Галиции и Лодомерии, – часть Австро-Венгерской империи),
но в конце XIX – начале XX века массово эмигрировали в
Канаду. Расселившись на территории обширных прерий
Центральной и Западной Канады (особенно в провинции
Альберта), верующие русины, по большей части занимавшиеся фермерским хозяйством, сразу же стали строить
свои храмы и создавать церковные общины.
Этот исторический документ – устав одной из таких
церковных общин, возникшей в 1904 г. в Пено, недалеко
1) В настоящее время полное название прихода на англ. языке следующее: «Russo Greek
Orthodox Parish of St. Michael the Archangel (Peno), SW 18-57-18-W4». Первый вариант
доклада с фото опубликован автором на сайте Патриарших приходов в Канаде в 2017
г. См.: http://www.orthodox-canada.com/ru/russkiy-spravka-i-primechaniya-k-ustavu-prihoda-na-peno/

1) Анг. Rev. Michael Fekula (1874-1936); годы служения в Альберте: 1906-1909.
2) Rev. Kosma Gorbacheff; годы служения в Альберте, где он, кроме указанных приходов,
также обслуживал Николаевскую церковь в местности Буковина, Преображенскую
церковь в поселениях Стар, Покровскую церковь-часовню в Бивер-Крик (Скаро) и
приписные общины в селениях Чипман, Киселево, Куквилл: 12 октября 1907 - 1 марта
1916; с 1917 г. служил на русинских и русских приходах в США, с 1929 г. - в г. Манвилл
(Manville, N. J., США) в юрисдикции Северо-Американской Русской митрополии и
скончался в г. Вольфс-Ран (шт. Огайо, США).
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(около 10 миль) от первого в Канаде православного храма в честь Святой Троицы на Восток (Wostok). Из истории
Патриарших канадских приходов известно, что при этом
храме с осени 1900 г. постоянно проживал православный
священник с псаломщиком и находилась православная
русская школа для детей. Так как приход на Пено был основан уже при третьем настоятеле Свято-Троицкого храма
священнике Северо-Американской епархии Русской Православной Церкви иерее Михаиле Григорьевиче Фекуле1,
то, вполне возможно, что новый храм – по предложению
именно отца Михаила – был назван в честь его Небесного
Покровителя – св. Архистратига Ангельских чинов.
Первоначально членами нового прихода в основном
были галичане из пограничных с Российской Империей
районов тогдашней Австро-Венгрии (Бродовского, Борщевского и Ярославского повитов), которые поселились в
районе Пено в 1899-1903 годах. Позже к ним присоединились православные буковинцы.
После отбытия о. М. Фекулы для продолжения служения в США, первым настоятелем прихода на Пено стал,
по совместительству, новоназначенный в Свято-Троицкий
приход на Восток иерей Косьма Горбачев2, чья семейная
фотография сохранилась (большая редкость!) в архиве
Михайловского прихода, находящегося у старосты общины.
В 1909 г. члены новообразованой общины завершили строительство крестообразного в плане Свято-Михайловского храма и было освящено отдельное от храмовой
территории место под кладбище. Землю под храм и
кладбище пожертвовали местные поселенцы русины Иоасаф Стесюк (Safat Steciuk) и Василий Маркевич (Wasyl
Markewich). Вся работа по строительству храма была проделана членами-основателями на добровольных началах.
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Это один из самых ранних примеров крестообразной
церкви с открытым куполом в этом районе. У храма один
большой купол на восьмиугольном основании. Летом 1918 г.
иконописец Петр Липинский (Peter Lipinski; 1888-1975),
прибывший из Галиции, написал на полотне иконы, которые были наклеены на стены храма; он также украсил
стены православными символами и декоративными орнаментами. В нижнем правом углу всех икон, заказанных
прихожанами на их личные средства, были написаны для
молитвенной памяти имена и фамилии жертвователей.
Трехярусный деревяный иконостас соорудил в 1910 г. мастер Филип Павлюк (Philip Pawluk; 1879-1965), уроженец
Галичины, изготовивший в 1910-1945 гг. иконостасы, престолы, дарохранительницы, аналои не менее чем для 37
храмов Альберты, из которых 16 находятся в районе Ламонта.
В первом и во втором ярусах иконостаса Свято-Михайловского храма на Пено находятся бумажные иконы,
изготовленные в типо-литографии Е. Фесенко в Одессе, а
третий «апостольский» ярус составили иконы святых Апостолов кисти П. Липинского в галицко-барочном стиле. В
настоящее время это здание является одним из старейших
оригинальных храмов в районе Ламонта, после храмов
Свято-Николаевского в Буковине (1900), Иаковлевского в
Мандере и старого Успенского в Шишковцах (1904; после
постройки нового храма перевезен в народный музей Васыля Зозули на Шандро), а также Иоанно-Предтеченского
на Фарусах (1907). В 1940-е гг. перед церковью была построена звонница для одного колокола из собранного местного
полевого камня.
К сожалению, к 2020 г. община Михайловского храма
насчитывает только 8 пожилых прихожан, в основном,
проживающих в столице провинции – городе Эдмонтоне. Богослужения в нем совершаются от 2-х до 3-х раз в
году в летнее время клириком Патриарших приходов в
Канаде. Староста прихода Нестор Костюк, награжденный за усердное служение Управляющим Патриаршими
приходами в Канаде епископом Иовом правом ношения
на богослужениях подрясника, а затем посвященный че-

1) «Remnants of Community»: Three Orthodox Churches (a solo exhibition by Simon Wroot)
// http://www.wroot.ca/exhibitions/remnants-community/three-orthodox-churches/
2) Согласно Протоколу от 16 июня 1927 г., единогласным решением было вынесено
постановление пригласить на воскресное богослужение 19 июня 1927 г. духовного
лидера русин тех лет – владыку Адама (в миру Адам Аполлинариевич ФилипповскийФилипенко; 30 января 1886, село Руда, Жидачовский уезд, Королевство Галиции
и Лодомерии, Австро-Венгрия – 29 апреля 1956, Филадельфия). Книга СвятоМихайловской церкви въ Пено. Альберта. Приходу і Расходу. с. 170-171.
3) Протоколъ зъ митеньгу Парохіального Церкви сьв. Михаѣла на Пено Дня 7 н.с.
Фебруарія 1932. Книга Свято-Михайловской церкви въ Пено. Альберта. Приходу і
Расходу. с. 51-52.
4) За годы кризиса (англ. Great Depression) из 480 тысяч канадских фермеров разорилось
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рез хиротесию в чины свещеносца-чтеца и иподиакона,
несет послушание алтарника в своей церкви и в соседних
русинских храмах района, когда в них, согласно расписанию, совершается Божественная литургия. Будущее этой
симпатичной маленькой церквушки – жемчужины православного духа, истории и огромных трудов первых переселенцев из Западной Украины в Канаду, их детей и внуков,
расположенной среди густых старых вечно-зеленых ёлок,
– пока неизвестно1.
30-е годы ХХ века, когда составлялся Устав прихода в
Пено, были очень сложными как для этого прихода, так
и для всего Православия в Северной Америке. Раскол в
Северо-Американской митрополии и ее разрыв с Матерью-Церковью по причине Первой мировой войны и
революции в России 1917 г., противостояние между Виннипегским епископом Арсением (Чаховцовым) и Карпаторусским архиепископом Адамом (Филипповским2,
мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 г. и
продолжавшийся до 1939 г. (так называемая «Великая депрессия»)6, привели к тому, что богослужения в храме на
Пено стали совершаться только несколько раз в году – и
это несмотря на то, что в 1932 г. в приходе находилось до
30 членов, не считая детей... Согласно решению собрания
прихожан, регулярно вносивших пожертвования на содержание имущества общины и священника за своё членство («рочна дачка») 5 долл. в год, «відправа має служити
въ церкві що четвер та неділи и більше если вистарчить на
се фондъ»3. На годовом собрании 27 июня 1936 года членами церкви было определено закрыть храм на какое-то время по причине отсутствия средств на содержание священника: «щоби свящ. А. Кокольский4 еще отслуживъ Службу
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на 12-го (June), а потимъ на якійсь часъ Церковь заперти,
бо бракъ фонду на содерженя свящ.»1.
До 1958 г. все протоколы Годовых собраний велись на
русском языке. Например, из протокола годового собрания 1937 г., которое состоялось 26 января, можно узнать о
том, какие вопросы на нем решались: о доставке транспортом священника на богослужение и обратно домой и об
оплате за совершение Божественной литургии. Прихожане решили поднять жалование (в документе – «платню»)
священнику на 2 доллара за одно богослужение: с 16 до 18
долларов, а при самостоятельном прибытии в храм («своим трудом доставався до церкви») добавлять еще («ще
додатково») 2 доллара. Также было решено уменьшить
число богослужений в холодный зимний период, так как в
храме нет подвала и отопления («служби на зимову зимну
пору можна зменшити на пізніше тепліший час, з причини що нема бейсмента (basement – полуподвал; цокольный
этаж) і форнеса (furnace – обогреватель)»)2. В то время на
приходе служил отец Георгий Маринец, который вскоре
вернулся для продолжения пастырских трудов в родное
Закарпатье.
Устав прихода на Пено принимался всеми членами
общины. Он состоял из 17 пунктов («точокъ») и, самое
главное, что он подчеркивал: члены прихода – галицкие
около 240 тыс.
1) Настоятелем храма с 1923г. являлся молодой и ревностный священник галичанин Андрей Кокольский, который в 1912 г., после окончания Богословского факультета в Вене,
эмигрировал в США. В Нью-Йорке епископ Александр (Немоловский) рукоположил его
в священный сан. Первый его приход был в Виннипеге (Манитоба). Позже он служил в
храмах провинций Саскетчевана и Альберты; в 1931 г. сменил в Эдмонтоне священника
Александра Кизуна, переехавшего на служение в Ванкувер. До своего ухода на покой на
85 году жизни о.Андрей был настоятелем на многих приходах Московского Патриархата в Канаде, зарекомендовав себя замечательным строителем, проповедником, регентом
и организатором приходской жизни. В 1963 г. за активное 50-летнее миссионерское
служение архиепископ Пантелеимон (Рудык) — по благословению Патриарха Алексия
(Симанского) — наградил его митрой. Заслуженный пастырь, отметив столетие земной
жизни, почил о Господе 7 мая 1979 г. в возрасте 100 лет и 8 месяцев. См.: A Century of
Faith. St. Barbara’s Russian Orthodox Catherdal (1902-2002). Edmonton, Alberta, 2002, p.
78 и фото.
2) Записная Книга Русской Греко-Кафолической Православной Церкви Св. Михаила
въ Пено, Альберта, с. 64-65. Согласно «Книги Свято-Михайловской церкви въ Пено.
Альберта. Приходу і Расходу», с 1919 г. священнику за одно богослужение платили
10 долл., встречаются меньшие суммы 7 и 8 долл.; в 1930-е годы, в основном, за одну
литургию жаловали 8 долл. Как указывают записи расходов за 1936 г. (с. 69), в первом
полугодии было совершено 5 богослужений (Feb. 15/16 – 10.00; March 15 – 8.00; April
15 – 8.00; June 7 – 2.00 и July12 – 5.00). По состоянию на 16 августа в кассе прихода
оставалось всего 5 долл. Во втором полугодии 1936 г. была только одна литургия в день
престольного праздника 21 ноября (8 долл.).

1) Секретарь собрания (англ. митинга) – Алексiй Костюкъ (Secr. Alex O. Kostiuk). См.:
Записная Книга…, стр. 26.
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русины – всегда принадлежали и будут принадлежать
юрисдикции Русской Православной Церкви и подчиняться Ее епископу в Канаде. Непринятие этого основного положения означало автоматическое исключение из членов
общины и лишение права голоса на всех собраниях прихожан. Благодаря этому пункту Устава приход на Пено
всегда считал себя русским и в годы церковных смут стремился к сохранению единства с Русской Православной
Церковью. Свою верность «русскости» члены Михайловского прихода соблюдали долгое время, а некоторые – до
самой своей кончины.
Так, один из «твердых» канадских русинов на просьбу
прокомментировать данный Устав и сообщить дополнительные сведения по истории прихода на Пено, рассказал
следующее: «...Из поселения Пено мы были знакомы только с
двумя верующими – с р. Б. Анной и Димитрием Майко. У них
не было детей. Так как родом они были из Пено, то и похованы
там на кладбище по дороге к храму...».
Сначала представляется необычным, что, являясь уже
уроженцами Канады, эти люди говорили на «чистом», без каких-либо английских заимствований, галицко-русском/русинском наречии (на котором, в основном, написан рассматриваемый документ).
К этому надо добавить самое главное – что, как сообщает упомянутый нами рассказчик, «...они были глубоко-верующими: ходили на Всенощное и все службы в Свято-Владимирский храм Русской Зарубежной Церкви в Эдмонтоне. Под
воскресенье на вечернем богослужении и на праздники (даже
малые) р. Б. Анна, Давид и Магдалина1 Семчуки постоянно
были в церкви…
Эти пять человек – Семчуки и Майко — всегда смиренно и потихоньку молитвенно стояли на богослужениях, как
столпы, и были утверждением и красой Святого Православия
на земле Западной Канады. Значит, кто-то их учил, давал
пример и передавал такую веру. Когда же власть в Свято-Владимирском храме в 1991 году забрали англоязычные, установив
свои порядки и совершение всех богослужений на английском
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языке, то потихоньку и без шума, смиренно они ушли из него
и стали ходить на службы к отцу Олегу Котиву 1 в Свято-Троицкий (буковинский) храм и в Свято-Варваринский Патриарший собор.
Устав этого прихода и подобные другие документы являются яркими доказательствами, что Канадская Русь существовала не только по названию, но как действительный осколок Святой Руси. Я не только уверен, но знаю, что на «Канадийской Руси» было много таких людей, подобных верующим
«твердым» русинам из Пено»2.
Интересно заметить, что Устав был написан, в общем,
очень грамотно, с соблюдением правил дореволюционной русской орфографии (знаки «ер» и «ерь», буква «ять»,
запятые после деепричастных оборотов, обособлений, в
сложносочиненных предложениях). Это позволяет предположить, что автор устава посещал церковно-приходскую школу при храме на Восток, где преподавателями
были русские образованные священники и псаломщики
(основатели и первые учителя в 1900-1902 гг. – свящ. Иаков
Корчинский и псаломщик Иван Сорока).
Красота русинского говора, проступающая сквозь сухие строки документа, заключается в использовании особой пограничной лексики, состоящей частично из слов
малорусского (карпатского и галицкого диалектов) и частично – русского языка, зачастую появляющихся друг за
другом в одном предложении. Иногда к ним добавляются
англицизмы (слова, заимствованные из английского языка уже на Канадской земле), латинизмы (заимствованные
русинами через немецкий (в Галиции) или румынский (на
Буковине) языки еще во времена их проживания на родине под властью Австо-Венгрии) и слова церковно-славян1) Магдалина скончалась 26 сентярбя 2016 г. на 91 году жизни (род. 7.06.1925) и 1 октября
удостоилась отпевания в Патриаршем соборе св. Варвары и погребения, совершенных
архиереем (еп. Иовом).
2) Фамилия настоятеля о. Олега была Котив, но часто говорили и «Котов» (Oleg Kotow). В Свято-Троицкий храм ходили буковинцы, галичане и волыняки. Три братья
Савва Иванович, Петро Иванович и Иван Иванович Евчуки, которые пели в хоре,
родом были из Волыни. В Троицкий храм ходили и 3-я дочь Феодора Павловича Фура
— основателя Патриаршего прихода на Ниску, Мария Федоровна, и ещё 2 внучки:
Надежда Михайловна и Анна Михайловна. Марию Федоровну о. Олег характеризовал
как «поборница Православия». Действительно, все эти люди были «поборниками
Православия» в Канаде.
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ской лексики (из церковно-богослужебного обихода). Подобное явление взаимопроникновения и взаимовлияния
разных языков, существующих по соседству на одной территории, хорошо известно и давно описано в лингвистке.
Приведем несколько примеров: 1. «Витбувся (малорусский (украинский) – c переходом в русинский диалект;
возможно, «т» вместо «д» – ошибка при написании или
особенность местного диалекта) митинг (meeting – английский) членовъ Цер. Архъ. (сокращение; полностью
«церкви Архангела или Архистратига») Михаила (Церковно-славянский и русский) в Пено в справи (русинский; собственно, русский) реперации (репарация от лат.
«reparation» – восстановление, слово существует и в английском языке «reparation», от глагола «to repair» – «чинить», «восстанавливать») Церкви».
2. «Выше упомянута церковь (использование в галицко-русинском диалекте немного видоизмененной
кальки – оборота из русского языка служебно-деловых
циркуляров 19 века – «вышеупомянутый», есть (3 л. ед. чл.
от гл.-связки «быть» – церковно-славянский и древнерусский) Русско-Православною и такою має (модальный
глагол долженствования малорусского языка) остати (русинский диалект «оставаться») навсегда».
3. «Церковью управляютъ тростизы (тростист
– член попечительского совета от «trustee», что означает
«поверенный», «доверенное лицо» – англицизм) Комитетъ (слово существует как в русском, так и в английском,
произошло от лат. comitatus – «сопровождающий, сопутствующий», означает «совет, собрание, коллегиальный
орган, обычно имеющей отношение к руководству или
управлению»; англ. «сommittee», рус. «комитет»)), выбраны на рочномъ (галицко-русинский диалект, близкий к
малорусскому (украинскому) языку (річнім), рус. «ежегодном») приходскомъ митингу».
4. «Рочный митингъ отбувается (проводится) въ
церковной гали (русинско-канадское слово обозначающее зал (большое помещение для публичных собраний).
Образовано русинами в Канаде от английского (xолл)
«hall») або (русинско-украинское; рус. «или») вь призна-
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ченомъ Комитетомъ мѣсци».
Слов, заимствованных из английского языка, гораздо
больше, чем латинизмов. К ним относятся имеющиеся и в
русском языке слова «комитет», «митинг», а также слова,
которые в русском языке не существуют и которые являются русинскими неологизмами, появившимися в результате сосуществования на одной территории русинского и
английского языков и проникновения английских слов в
русинскую речь в Северной Америке. К таким словам относятся слова «проперти» («мае право выпровадити изъ
церковныхъ пропертовъ» – образовано от англ. «рroperty»
– имущество, собственность), «тростизы» («Церковью
управляютъ тростизы (доверенные лица, совет)»), «автоматично» («сей одинъ автоматично управляе») – (от английского «automatically», но, возможно, уже с измененным смыслом, близким, скорее, к слову «автономно» – «автоматично управляет» – значит, управляет сам, не подчиняясь другим влияниям или приказам, хотя в английском
такого значения у слова «automatically» нет – и это слово
означает «механически»: здесь мы можем засвидетельствовать наличие такого распространенного в просторечиях явления, как ложная этимология, когда слову близкому
по звучанию и заимствованному из другого языка (часто с
некоторыми фонетическими искажениями) присваивается несколько иное значение, отличное от значения слова
языка-оригинала ), «галя» («в церковной гали», то есть «в
холле при церкви», от англ. «hall»). Часто такие неологизмы возникают для указания местоположения, где был составлен и подписан документ (эта информация находится обычно после подписей и печати в конце документа)
– «Тавншыпъ» и «Ренчъ» (траскрибирование русскими
буквами приведенных здесь же позже слов по-английски
написанного адреса, по которому расположена данная
церковь).
Латинских терминов в документе меньше и появляются они в русинском диалекте как через русский, так и через
английский языки. Напр.: юрисдикцiя («котрого юрисдикцію признае над собою»), «комитет», «реперация» («в
справи реперации Церкви»).

1) Шапка Р. Краткий очерк истории «твердых» русинов в Канаде // Международный
исторический журнал «Русин». [Кишинев]. 2007. N° 3 (9). С. 146-156 См.: https://cyberleninka.ru/article/n/kratkiy-ocherk-istorii-tverdyh-rusinov-v-kanade; Шапка Р. Общины,
основанные «твердыми» русинами в Канаде // «Русин». 2009. N° 1 (15). C. 53-65. https://
cyberleninka.ru/article/n/obschiny-osnovannye-tverdymi-rusinami-v-kanade
2) К преданным Русскому Православию прихожанам Владимирского храма также
следует отнести и р.Б. Екатерину и Елисавету, дочь и внучку маститого твердого русина
Феодора Павловича Фура. Как истинные духовные чада Святой Руси, они не только
читали и пели на клиросе, убирали и помогали в храме, но всю свою жизнь посвятили
Богу и Его Святой Церкви. На старости лет р.Б. Елисавета приняла монашество с именем
Варсонофия и скончалась в Покровской женской обители Русской Православной Церкви
Зарубежом возле местечка Блаффтон в 2014 году. Екатерина Мандик была родной
сестрой Анастасии Феодоровны, бабушки по отцу нынешнего регента Архиерейского
хора Варваринского собора Александра Голден. О р.Б. Екатерине рассказывали, что её
послушанием с младых лет было обходить фармы русинской колонии на Раббит Гилл
(Rabbit Hill) и заблаговременно сообщать всем русинам о службах, которые совершались
в Спасо-Вознесенском храме, построенном её отцом Феодором Павловичем. Особенно
радостными для прихожан были её сообщения о том, что их общину посетит и возглавит
богослужения всеми любимый высокочтимый Владыка Тихон (Белавин; будущий
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Интересно синонимичное использование в документе
русского слова «пункты» («17. Повысшіи пункты приняты») и русинской кальки-перевода этого слова «точки» в
род. падеже мн. числа «17 точокъ» документа. Взаимозаменяемость слов «точки» и «пункты» в данном документе свидетельствует о знакомстве автора с языком романской группы (скорее всего, румынским). Слово «пункт»,
«punctum» – по-латыни и есть «точка», а, следовательно,
переходит в этом значении, в той же или немного видоизмененной, но узнаваемой звуковой форме, — во все языки
романской группы (ср., например, название течения во
французской живописи «пуантулизм» – техника писания
точками). В русском языке в этом случае для обозначения
разных параграфов документа закрепилось иностранное
заимствованное слово «пункты», а русины употребляют
в этом случае чисто славянский вариант – «точки», при
этом понимая, что значит и слово «пункты». Эти два слова
для них – взаимозаменяемые синонимы1.
Устав русского прихода на Пено, на первый взгляд, –
простенький документ, но в то же время он очень важный,
ибо это – убедительное свидетельство о настоящем духе
и мировоззрении православных русинов в Канаде первой
половины ХХ века. Если такой менталитет присутствовал у русин Канады и Соединенных Штатов в 30-х годах
прошлого века, то, безусловно, он в значительной мере
хранился и на исторической Западной Руси, которая в то
время ещё не находилась в составе Советского Союза2. Оче-
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видно, что Православие и русинская народность, церковнославянское богослужение и храм Божий, родной язык и
духовенство были главными убеждениями «твёрдых» русинов1. Это очень важно знать нашим современникам как
на их родине, так и в случае переезда в дальние страны, на
новом месте проживания. И не только знать эту историю,
восхищаясь при этом духовным мужеством предков, но и
следовать их благочестивому примеру – хранить и приумножать духовные сокровища родной земли, своих предков, всех подвижников Православия, начиная от Крестителя святого Владимира Великого и до преподобных просветителей светом Православия земель Закарпатья Алексия
Карпаторусского и Иова Угольского. А каждая находка,
подобная этому приходскому Уставу, – является важным
открытием не только для истории Православной Канадской Руси, духа истинного русинства, но и для всемирной
истории Святой Руси, разбросанной в виде разного размера осколков по всем земным континентам, и канонической
Церкви Христовой.
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Патриарх всея Руси).
1) После Первой мировой войны Австро-Венгерская империя прекратила свое
существование.
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Ил. 1. Иерей Косьма Горбачев (годы служения с 12 октября
1907 по 1 марта 1916) с супругой и детьми. На обратной
стороне надпись: «На память Ф. Лопушинскому от свящ.
К(осмы) Горбачева, бывшего на Востоке с 12 октября 1907 по 1
марта 1916».
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Ил. 2. Пено. Строительство Михайловского русинского храма. Нач. ХХ в.
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Ил. 3. Погребение на галицко-русинском приходе в Западной
Канаде. Храм св. архангела Михаила. Пено. Альберта. 20-30 гг.
ХХ в.
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Ил. 4. Прихожане русинского храма на Пено, АВ, Канада. Начало ХХ в.
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Ил. 5-7. Устав русинского храма на Пено, АВ, Канада. Принят
9 мая 1937 г. С. 5-7.

РЕЗЮМЕ
СТОЛІТНІЙ СТАТУТ РУСИНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДУ СВ. МИХАЙЛА НА ПЕНО В
КАНАДІ (КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА І ДОСВІД
ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ)
В статті аналізується «Устав Русской Православной Греко-Кафолической Церкви Святого Архистратига Михаила в
Пено, Альберта» як цінне джерело з історії православної церкви в Канаді. Автор прослідковує становлення православ’я в «новому світі» та утворення новий парафій. Звертається увага на
сучасний стан православної громади в Пено. Проведено лінгвістичний аналіз змісту статуту.
Ключові слова: устав, православна церква, Канада, приход.
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РЕЗЮМЕ
В статье анализируется «Устав Русской Православной
Греко-Кафолической Церкви Святого Архистратига Михаила
в Пено, Альберта» как ценный источник по истории православной церкви в Канаде. Автор прослеживает становление
православия в «новом мире» и образования новый приходов. Обращается внимание на современное состояние православной
общины в Пено. Проведено лингвистический анализ содержания устава.
Ключевые слова: устав, православная церковь, Канада,
приход.
SUMMARY
CENTURY STATUTE OF THE RUSSIAN ORTHODOX
PARISH OF ST. MICHAEL ON FOAM IN CANADA
(BRIEF HISTORICAL BACKGROUND AND EXPERIENCE
OF LINGUISTIC ANALYSIS)
The article analyzes the "Charter of the Russian Orthodox Greek
Catholic Church of St. Michael the Archangel in Peno, Albert" as a
valuable source on the history of the Orthodox Church in Canada.
The author traces the formation of Orthodoxy in the "new world"
and the formation of new parishes. Attention is drawn to the current
state of the Orthodox community in Peno. Linguistic analysis of the
content of the statute was carried out.
Keywords: charter, orthodox church, Canada, parish.
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ПРАВОСЛАВНИЙ РУХ НА ЗАКАРПАТТІ
НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА
УЧАСТЬ У НЬОМУ ЖИТЕЛІВ С. ЯСІНЯ1
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Початок ХХ ст. ознаменував собою чимало складних
процесів в історії Європи. В угорській частині Австроугорської імперії, спостерігався процес посилення денаціоналізації та мадяризації слов’янського населення, в
першу чергу українців, що складали більшість населення
в закарпатських комітатах Берег, Угоча, Унг та Мараморош. Одним із засобів спротиву політиці угорського уряду
був рух розриву із греко-католицькою церквою, яку значна частина населення, вважала відповідальною за впровадження у життя реформ Будапешту. Треба погодитися з
думкою подільського історика Р. Майора, що мадяризація
призвела до асиміляції частини українського населення,
у першу чергу інтелігенції, спричинила втрату частиною
мешканців національної ідентичності, уповільнила розвиток національного руху та формування національної еліти
[14, с. 336].
Починаючи з 1905 р. до селянського руху долучився
уродженець с. Ясіня Олександр Кабалюк [29]. За сприяння місцевого греко-католицького священика о. Стефана
Бачинського Кабалюк познайомився з О. Геровським [25,
арк. 83; 7, с. 4-8; 28]. За сприяння О. Геровського та ректора Юр'ївського університету А. Будиловича О. Кабалюк
1) This article was prepared with the support of the Slovak Academic Information Agency and
of the Visegrad Fund.
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у 1905 р. здійснив подорож до Києва, де відвідав КиєвоПечерську Лавру, придбав та отримав у дар чимало книг
богословського змісту [17, с. 155; 1, с. 11]. Православні активісти розуміли, що необхідно домагатися призначення
православного священика, адже селянам доводилося звертатися за требами до духовенства в Будапешті, Мішкольці,
Егері. Цю можливість мали не всі православні, лише найбільш заможні. У зв’язку з тим, що сербські єпископи не
могли відправити на Закарпаття свого ієрея, на одному із
таємних зібрань було вирішено звернутися до Київського
митрополита з аналогічним проханням. У 1906 р. Кабалюк
відвідав Київ, де зустрівся з настоятелем Києво-Печерської
лаври архімандритом Антонієм (Петрушевським). За
сприяння останнього, закарпатець отримав змогу зустрітися з членом Священного Синоду, митрополитом Київським Флавіаном (Городецьким). Останній відправив його
до єпископа Антоній (Храповицького) [1, с. 12]. У Житомирі Кабалюку не вдалося застати єпископа Антонія (Храповицького), і він, закупивши значну кількість богослужбових книг повертається в Ясіня. «Съ цѣлью распространенія духовныхъ книгъ, я обошелъ въ то лѣто весь огромный
районъ нынѣшней Карпатской Руси – отъ Ясѣни до Березнаго. Во время своихъ скитаній я воочію убѣдился, что
православный духъ расширяется и крѣпнетъ…» [1, с. 13].
12 липня 1906 р. в будинку В. Бірова в с. Білки відбулося
чергове таємне зібрання православних. Учасники зборів
прийняли рішення відправити Олександра Кабалюка та
Якова Борканюка до Почаєва, з проханням про призначення православного священика. У Почаївській Лаврі делегати зустріли єпископа Антонія, який запропонував Кабалюку прийняти чернецтво та вступити до числа братії
монастиря [20, с. 85]. На думку ієромонаха Сергія (Цьоки),
Олександр був змушений відмовитися, через неузгодження даного питання з соратниками на батьківщині [20, с. 85].
У 1907 р. на зборах в с. Ільниця було ухвалено рішення про відправлення Кабалюка на гору Афон у Греції. У
Палестині Олександр відвідав російську духовну місію та
мав можливість побувати в багатьох християнських святинях [19, с. 467]. Після Пасхи він прибув на Афон, де за по-
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середництва схимонаха В’ячеслава (Агосту), уродженця с.
Березово на Хустщині, познайомився із настоятелем Свято-Пантелеймонівського руського монастиря архімандритом Мисаїлом (Сопегіним) [10, арк. 17-18 зв]. 8 липня 1908
р. відбулося урочисте приєднання Олександра до православної церкви. Дана подія детально описана у брошурі
інока Денасія (Юшкова), що вийшла друком у 1913 р. [12].
У збірнику – «Кодекс Заседаний Духовного Собора. Состоящего при Игумене Русского Св.Пантелеи-моновского
Монастыря на Афоне» нами виявлено детальний запис
про приєднання Кабалюка – «Обращение уніата в православие» [4, арк. 72]. «Присоединение было совершено по
чину приходящих в православие от Римско-Латинского
исповедания, но без миропомазания» – писав невідомий
монах-святогорець [4, арк. 72].
Після прийняття православ’я на Афоні Кабалюк повернувся через Константинополь, де відвідав Афонські
подвір’я, через Констанцу, Ясси. В 1909 р. у м. Хуст в будинку Михайла Палканинця відбулися збори, на яких
були присутні представники від православних громад з
Ільниці, Осою, Білок, В. Лучок. Учасники зібрання прийшли до одностайного рішення про необхідність висвячення православного священика для Закарпаття. У цьому
ж році О. Кабалюк поїхав до Києва за книгами, а звідти,
на прохання графа Володимира Бобринського прибув до
Свято-Онуфріївського монастиря на Холмщині. У монастирі він зустрівся з владиками Антонієм (Храповицьким)
та Євлогієм (Георгієвським), архімандритом Серафимом
(Остроумовим), тодішнім намісником монастиря ієромонахом Сергієм (Корольовим). Ставши послушником монастиря Кабалюк виконував різний послух – випікав просфори та хліб. Під керівництвом досвідчених ченців вивчав
Літургіку, Священне Писання, Історію Церкви [19, с. 470].
25 березня 1910 р. новопризначений намісник монастиря
архімандрит Серафим постриг Олександра в чернецтво з
іменем Олексій [11, с. 62].
Повернувшись у рідний край Кабалюк відвідав більшість православних сіл. Після Пасхи 1910 р. він знову прибув до Яблочинського монастиря та почав готуватися до
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прийняття священства. У зв’язку з тим, що чернець не мав
документів, які були конфісковані угорськими жандармами, хіротонія була не можливою. Керівництво монастиря вирішило відправити Олексія разом з архімандритом
Серафимом до Сучави. На Буковину приходило чимало
прочан із Закарпаття на свято Іоанна Хрестителя. Під час
відпусту було складено документ, який посвідчили підписами близько 80 осіб. Вони підтвердили особу Кабалюка
та його місіонерську діяльність [2, с. 14]. 11 липня 1910 р.
відбулося рукоположення монаха Олексія в ієродиякони,
а 15 серпня – в ієромонахи архієпископом Холмським Євлогієм [21, арк. 1].
Прийнявши російське підданство й отримавши закордонний паспорт ієромонах Олексій восени 1910 р. відправився знову на гору Афон, щоб обміняти свої російські
чернечі папери на грецькі, що давало б змогу без перепон
повернутися на батьківщину. За спогадами Кабалюка, він
мав з собою супровідного листа від архієпископа Євлогія з
проханням у підтримці [2, с. 14; 19, с. 471]. В архіві Пантелеймонівського монастиря на Афоні нами виявлено лист
настоятеля Свято-Онуфріївського монастиря архімандрита Серафима (Остроумова) на ім'я схіархімандрита
Мисаїла (Сапегіна) від 8 жовтня 1910 р. з приводу приїду
Кабалюка [5, арк. 1 зв]. Крім того, архімандрит Серафим
просив дозволити ієромонаху Олексію послужити в храмах монастиря, щоб «собрать свои силы к много трудному апостольскому служению» [5, арк. 1 зв]. Згідно з архівними даними друга поїдка Кабалюка на Афоні тривала 4
місяці. Він отримав дозвіл від Кіноту гори Афон відправляти літургії в усіх храмах чернечої республіки [2, с. 14].
Від настоятеля руського монастиря чернець отримав в дар
«чашу золотую, облачення три, иконы» та документ, який
свідчив, що він є співбратом Свято-Пантелеймонівського
монастиря [31].
Наступним малодослідженим епізодом в діяльності
ієромонаха Олексія (Кабалюка) є зустріч з Константи-нопольським патріархом Іоакимом ІІІ (Деведзісом). У спогадах за 1937 р. знаходимо відомості, що із Афону до патріархії було відправлено тричленну делегацію, «чтобы
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разъяснить Ему, какъ Вселенскому Патріарху, моей православной миссіи на Карпатской Руси» [2, с. 14]. За слів самого Кабалюка, з главою церкви він спілкувався на російській
мові. Патріарх затвердив документ, виданий руським монастирем на Афоні та дозволив ієромонаху здійснювати
богослужіння в канонічних межах Константинополя [19,
с. 471].
Намагаючись безуспішно отримати священика від
сербського патріарха із Сремських Карловців, жителі с. В.
Лучки встановили контакт з ієромонахом Олексієм (Кабалюком). На той час чернець перебував у м. Сидигора під
Чернівцями, де зупинявся в о. Діонисія Киселівського [19,
с. 472]. Замаскувавшись під торгівця ієромонах успішно
прибув до Мукачева, де у будинку Івана Хоми облаштував таємний молитовний дім. Коли поліція розпитувала
селян, куди так часто водять дітей, ті відповідали, що до лікаря на щеплення від віспи. З інших спогадів відомо, що в
Мукачеві було охрещено 60 дітей та допущено до причастя всіх православних жителів с. В. Лучки [19, с. 472]. У ніч з
6 на 7 квітня 1911 р. (напередодні Благовіщення) Кабалюка привезли від соломою на возі до с. В. Лучки. До ранку
він освятив молитовний дім, провів всеночну та Літургію.
7 квітня з залізничної станції Страбичово-Горонда чернець
відбув до Батьова, а звідти через Королево до м. Хуст [19,
с. 472]. У таємному молитовному домі М. Палканинця він
відправив кілька богослужінь та повернувся у рідне село.
За словами ієромонаха Сергія (Цьоки), протягом 1911 р.
ієромонах в одязі простого селянина їздив «по всему Закарпатью и совершал богослужения: исповедовал, причащал, крестил, венчал, отпевал и старался удовлетворить
потребности православного населения» [20, с. 85].
Жителі переписали на о. Олексія (Кабалюка) молитовний будинок та на сільських зборах прийняли до сільської громади. Але сільський нотар, не підтримав рішення
громади. Він звинуватив Кабалюка в агітації проти грекокатолицької церкви, заарештував і відправив під конвоєм
до в’язниці в Мукачеві [27, с. 22]. Після 4 денного арешту
ченця під конвоєм доправили в с. Ясіня і поставили під
домашній арешт [6, с. 54]. Щоб легалізувати свою свяще-
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ницьку діяльність Кабалюк відправився до патріарха Лукіана (Богдановича), який призначив його помічником
священика грецького храму в м. Мішкольц Аурела Мотіу
[22, с. 4]. Відвідавши даного священика, ієромонах Олексій отримав направлення в с. Іза задля освячення православного хреста [25, арк. 101]. 10 лютого 1912 р. він прибув
до багаторічного центру православного руху. За повідомленням сиготської газети «Máramarosi Független Ujság»
наступного дня він проводив богослужіння і хрестив дітей,
але був затриманий жандармами. Окружний суддя видав
наказ, який давав право ієромонаху служити в молитовному будинку протягом 3 днів у присутності не більше 10
осіб [24, с. 5]. За час служіння в с. Іза за різними даними Кабалюк охрестив від 200 до 300 дітей, повінчав 19 подружніх
пар і причастив у загальній сповіді 1300 вірників [18, с. 3;
19, с. 473]. Відбулося також освячення православного хреста, який вірники поставили посередині населеного пункту
[13, с. 3]. Після 3 денної місіонерської праці ієромонах був
змушений виїхати в с. Ясіня, де перебував під наглядом
поліції [18, с. 3].
17 червня 1912 р. співробітники поліції та прикордонної служби провели обшуки в будинку о. Олексія (Кабалюка). Вони вилучили з домової церкви чашу, священицький одяг, книги та опечатали двері [8, с. 3]. Через два дні
поліція провела обшуки у жителів с. Ясіня – Воробчука та
Бузака, де конфіскувала велику кількість молитовних книг.
Кілька селян, серед них брат та мати Кабалюка, були затримані на кілька днів для проведення допитів [9, с. 1-2].
Рятуючись від арешту ієромонах Олексій в червні 1912 р.
виїхав до Чернівців, а звідти до Яблочинського монастиря.
Із Холмщини чернець поїхав до Москви, де зустрівся із тодішнім митрополитом Володимиром (Богоявленським),
пізніше митрополитом Київським (1915-1918 рр.) – першою жертвою більшовиків серед архієреїв православної
церкви. У той час у Москві знаходився архієпископ Алеутський і Північно-Американський Платон (Рождественський), який запросив закарпатця поїхати з ним за океан
[3, с. 8]. За допомогою ресурсу «The Ellis Island database»
ми прослідкували дану поїздку до США. У бортових жур-
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налах корабля зазначено, що Кабалюк зійшов на борт
29 жовтня 1912 р. в порту Лієпая (Liepāja, Латвія). Плавання тривало більше двох тижнів, вже 13 листопада судно
«Россия» увійшло до бухти Нью-Йорка, а пасажири висадилися на острів Елліс [23]. Про діяльність закарпатського
місіонера на американському континенті відомо не багато. За спогадами Кабалюка, він «прожил в Америке пол
года» та отримав від єпархіальної влади дозвіл відвідувати
всі «карпаторусские приходы, где беседовал с переселенцами, проповедывал и служил» [3, с. 8]. Ієромонах Сергій (Цьока) подає інформацію, що о. Олексій отримав від
владики Платона «приход среди своих православных земляков-карпатороссов», среди которых продолжал свою
пастырскую деятельность [20, с. 102]. Пошукова робота в
архіві Православної церкви в Америці (Orthodox Church
in America – ОСА) посередництвом головного архіваріуса
Олексія Ліберовського показала, що офіційного призначення на парафію ієромонах Олексій не діставав.
Важливим джерелом для вивчення терору проти православних на початку ХХ ст. є листи, які відправлялися із
різних сіл Закарпаття до США. У нашому розпорядженні
є півтора десятка таким документів, частина з яких адресована ієромонаху Олексію (Кабалюку). 15 грудня 1912 р. рідна сестра Кабалюка – Василина, повідомляла про масові
обшуки та арешти на Мараморощині. «Враги приходятъ
ночью, ломаютъ двери, берутъ, что увидятъ, и арестуютъ»
[15, с. 24]. Детальніше про насильство над селянами писав молодший брат Олексія – Юрій: «военное положеніе способствуетъ гоненіямъ; нельзя появиться на улицу,
нельзя зайти къ роднымъ, а то тебя сейчасъ заподозрятъ
въ шпионаже» [16, с. 25].
23 липня 1913 р. був оприлюднений «Обвинувальний
акт» проти «Олександра Кабалюка та його співучасників у
розпалюванні релігійної ворожнечі». Один з примірників
цього документу був виявлений нами в фондах Австрійського Державного архіву у Відні [25]. Спочатку до слідства
було притягнуто 188 осіб, яких звинуватили в злочинах за
кількома статтями угорського кримінального кодексу. Зокрема за статтями §172 КК – підбурювання до порушення

SCIENTIFIC NOTES №7 2020

закону і §173 КК – розпалювання релігійної, національної
ворожнечі та ненависті. Після вивчення матеріалів слідства прокурор скоротив кількість обвинувачених до 94
осіб. Припинення виробництва мотивувалося недостатністю доказів, категоричною відмовою деяких ув'язнених від
пред'явлених звинувачень.
Першим у списку звинувачення був Олександр Кабалюк (ієромонах Олексій), який під час слідства знаходився
в США. Прокурор вказував, що Кабалюк, який працював
поденником на різних лісових роботах і ходив на різні
храмові свята, за фінансової підтримки О. Геровського
отримав можливість побувати в православних монастирях Росії, Єрусалиму та Афона. Повернувшись звідки як
православний монах, за дорученням графа В. Бобринського і братів Геровських почав роботу з розповсюдження
православ’я серед населення сіл Мараморошської, Угочанської і Березької жуп. Вступив в зв'язок з керівниками
православного руху в селах Іза та Великі Лучки. Крім того,
на храмових святах в Маріяповчі, Біксаді, Бороняві спілкувався з глибоко релігійними і довірливими особами,
жителями вищеназваних комітатів, яких залучав до агітації за православну церкву і до поширення агітаційних
листівок, церковних книг, політичних газет, привезених
з Росії [25, арк. 83]. «Повернувшись з поїздки в Єрусалим
та Росію, в одязі, замаскований під галицького єврея, він
відвідував своїх прихильників і агітував за поширення російських національних ідей та створення Російської православної церкви, обіцяючи селянам фінансову підтримку
з Росії» [25, арк. 88]. У 1911-1912 рр. в с. Великі Лучки та
Іза проводив обряди і богослужіння в організованих для
нього віруючими молитовно будинках. Освячував встановлені Андріївські хрести, як символ Росії. У 1912 р в селах
Іза, Теребля, Дулово, Липча, Хуст, Березово, Кошельово
організовував таємні збори селян, на яких агітував проти
греко-католицької церкви та угорських державних установ, зачитував друковані видання, привезені з Чернівців,
Америки і Росії. Поширював між населенням православні
молитовники та обрядові книги [25, арк. 88].
У провину Кабалюка також ставилося те, що він орга-
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нізував прийняття на навчання в Яблочинський монастир
юнаків з Угорської Русі та отримав для облаштування домашньої каплиці в с. Ясіня церковну літературу і ритуальні речі. Причетність до злочину підтверджувалася фактом,
що Кабалюк за дозволом Хустського окружного начальника, проводив в с. Іза православне богослужіння, поширював статті, опубліковані в різних часописах, в яких описували діяльність греко-католицької церкви в невигідному
світлі. За словами прокурора, пріоритети в статтях були
розставлені так, щоб породити ненависть до угорського
уряду не тільки на території Угорщини, а й за кордоном
[25, арк. 88 зв]. Слідство вважало, що Кабалюк отримував
за православну агітацію від графа В. Бобринського гроші,
підтверджуючи думку показами свідків та протоколом
старости с. Ясіня. Зокрема. У даному документі йшлося
про те, що чернець жив на кошти, які отримував як поденник і лісовий працівник, а з 1905 р. він не працював, тільки
займався розповсюдженням православної віри. «І якщо
він і був обдарований подаяннями віруючих на території
Березького, Угочанського і Мараморошської комітату, то
явно сума подаяння не покривала його поїздки і те, що діяльність своїх співучасників він теж повинен був якось винагороджувати» [25, арк. 88 зв]. Окремі свідки давали покази, що Кабалюк на храмовому святі в Сучаві та в будинках
селян в селах Білки, Ільниця, Осій проводив православні
обряди і виступав з промовами. У зверненнях до вірників
розпалював ненависть до греко-католицької церкви і принижував греко-католицьке духовенство. При цьому, нібито, підносив російських православних священиків і ченців
та їх релігійні ідеї. «Заявив, що як тільки всі перейдуть на
православну віру, всім стане краще жити, тому що глава
православної церкви – російський цар, і також відзначав,
що це потрібно і для того, щоб частина Угорщини, населена православними русинськими вірниками відійшла в
складу Росії» [25, арк. 88 зв]. Доказами обвинувачення проти Кабалюка були представлені його листування з селянами і російськими ченцями, церковні атрибути, обрядові та
молитовні книги, газети, брошури тощо.
Однією з ключових фігур обвинувачення був Юрій
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Воробчук, 47 річний, незаможний, поденник, не судимий,
уродженець та житель с. Ясіня. З 25 листопада 1912 р. він
перебував у слідчому ізоляторі [25, арк. 76]. Крім звинувачення по §172-173 КК Воробчука звинувачували також
по §470 КК – спроба дачі хабара. 2 червня 1912 р. в будівлі
угорської королівської прикордонної служби в с. Ясіня він
запропонував 200 крон прикордоннику за знищення або
повернення йому конфіскованих листів. «Дії Юрія Воробчука підтверджуються його власним визнанням провини,
показаннями обвинувачених і свідків» [25, арк. 88 зв]. Прокурор стверджував, що Воробчук і Кабалюк знаходилися в
змові з братами Геровськими з метою поширення православної віри і організації православної церкви. Вони розповсюджували серед населення агітаційні друковані видання: газету «Русская правда», журнал «Вѣра и Церковь»,
листівку «Слово православным христианам о календаре
старом и новом». Виголошували промови проти грекокатолицької церкви і звеличували православну та її священиків, прагнули вселити в народні маси ідею переходу
на православ'я і організації російської церкви. Злочинні
дії Воробчука, на думку прокурора, підтверджувались вилученими у нього друкованими виданнями з Києва, Москви і Петербургу. Книги містили молитви за російського
царя, царську династію, армію і Російську імперію; велика
кількість агітаційних листівок, листи, квитанції, вилучені
в Братиславській дирекції пошти, що підтверджували пересилання книг і грошей, відправлених з Чернівців та Росії. Документи свідчили про отримання грошей в розмірі
1700-1800 крон [25, арк. 88 зв].
У списку обвинувачених знаходимо О. Глушманюк,
28 роки, незаміжню, уродженку та жительку с. Ясіня.
З 20 грудня 1912 р. по 2 квітня 1913 р. перебувала в слідчому ізоляторі, а потім на волі під наглядом поліції. Свою
вину визнавала. Свідки доводили її зв'язки з Кабалюком,
причетність до агітації дівчат для навчання в монастирях
Росії, поширення православ'я за допомогою друкованих
видань на храмових святах в селах Березької, Угочанської
і Мараморошської жуп [25, арк. 88 зв]. Також до суду були
притягнуті Яків Борканюк, 38 річний та рідний брат Олек-
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сія Кабалюка – Юрій (28 років).
Процес проти православних тривав з 29 грудня 1913 р. по
3 березня 1914 р. [30]. У підсумку 32 осіб було засуджено
на різні строки ув’язнення. Уродженець с. Ясіня о. Олексій (Кабалюк), який повернувся із США і добровільно
з’явився на суд, був засуджений до 4 з половиною років та
1000 крон штрафу; Ю. Воробчук отримав 1 рік та 6 місяців
ув'язнення, 150 крон штрафу; О. Глушманюк – 6 місяців
ув'язнення та 50 крон штрафу. Я. Борканюк під час процесу в наслідок побоїв зійшов з розуму. Ю. Кабалюк був
виправданий [25, арк. 6-29].
Таким чином, жителі с. Ясіня відіграли важливу роль
у відродженні православ’я на Закарпатті на початку ХХ
ст. О. Олексій (Кабалюк) став лідером руху, був підданим
переслідування та отримав найбільший строк ув’язнення.
Пізніше він стане першою особою в православній церкві,
посівши місце голови Духовної консисторії. В 2001 р. він
буде канонізований УПЦ як місце вшанований святий
Хустської єпархії.
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SUMMARY
ORTHODOX MOVEMENT IN TRANSCARPATHIA
ON THE EVE OF THE FIRST WORLD WAR AND THE
PARTICIPATION OF INHABITANTS IN VILLAGE
YASINYA
The article deals with the preconditions of the Orthodox
movement in Transcarpathia at the beginning. Twentieth century
There is a role and place in this process of residents with. Yasinya on
the Rakhiv region. The author notes that Yasinians played a leading
role in the revival of the "old faith" in the province, which was
followed by the Hungarian authorities.
Keywords: orthodoxy, church, orthodox movement, Kabalyuk,
persecution, madarization.
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РЕЗЮМЕ
У статті розглядаються передумови православного руху
на Закарпатті на поч. ХХ ст. Прослідковується роль та місце
у цьому процесі жителів с. Ясіня на Рахівщині. Автор зазначає,
що ясінянці відіграли провідну роль у відродженні «старої віри»
у краї, через що переслідувалися угорської владою.
Ключові слова: православ’я, церква, православний рух, Кабалюк, переслідування, мадяризація.
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Monaster Św. Trójcy w Dermaniu został założony w
pierwszej połowie XV wieku i należał do jednych z głównych
centrów religijnych i kulturalno-oświatowych Kościoła
wschodniego na Wołyniu1. Monaster od samego początku
istnienia miał charakter obronny. Cerkiew klasztorna była
otoczona murem o wysokości sześciu metrów. Ponadto
charakter obronny wynikał z działalności klasztoru w
okresie walki z unią, bowiem wówczas był ważnym centrum
propagandy antyunijnej. Z kolei po przejściu na unię stał się
ważnym ośrodkiem działalności unijnej. W okresie walki
z unią, namiestnicy monasteru aktywnie uczestniczyli w
tworzeniu literatury polemicznej, antyunijnej oraz zachęcali
protestantów do tworzenia opozycji względem unii kościelnej.
W monasterze działał m.in. Jow Borecki (metropolita
kijowski 1620-1631), Demian Nalewajko (ksiądz-drukarz w
monasterze dermańskim), Cyryl Lukarys (egzarcha patriarchy
aleksandryjskiego 1596-1602, patriarcha 1602-1620), Izaak
Boryskowicz (władyka łucki 1621-1633), Jow Kniahinicki
(wykładowca Akademii Ostrogskiej). Na przełomie 1602/1603
r., w okresie naporu na dyzunitów, drukarnia ostrogska,
1) Szerzej z historii monasteru por. : G. W. Buchało, Dermanskij Swijatotroickij monastyr,
Dubno 1990; W. Wójcik, Dermanskij monastyr-forteca, Ławra 2000; F. O. Jeﬁmczuk, Narisi
istorii dermanskich szkil (do 400-littja Dermanskoj szkoli ta drukarni), Dermań 2002; N. M.
Łopacka, Dermanskij monastyr ta miżkonfesijna borba na Wolini w kinci XVI-pierszij polowini
XVII stolitiija, Ostrog 2007; U. A. Pawluczuk, Życie monastyczne w II Rzeczypospolitej,
Białystok 2007; tenże, Monastery prawosławne w niepodległej Polsce 1918-1939,
[w:] O niepodległości ekumenicznie : Wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczypospolitej
(1918-1939), red. nauk. Sabina Bober, Sławomir Jacek Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL
2018, s. 185-198; tenże, Monastycyzm Kościoła prawosławnego w I Rzeczypospolitej, [w:]
Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej ,Warszawa 2017, pod red. J.
Krochmal, Archiwum Główne Akt Dawnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,
s. 355-366.

1) T. Kempa, Drukarnia ostrogska [w:] Prawosławne oﬁcyny wydawniczew Rzeczypospolitej,pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk, Białystok 2004, s. 122-124.
2) Por.: U. A. Pawluczuk, Wykładowcy greccy w szkołach bractw cerkiewnych we Lwowie i w
Wilnie, [w:] Kościół prawosławny na Bałkanach i w Polsce – wzajemne relacje oraz wspólna
tradycja, pod red. Urszuli Pawluczuk, Białystok 2011, Wyd. Fundacja ,,Oikonomos”, s. 59-71.

SCIENTIFIC NOTES №7 2020

a także Akademia Ostrogska zostały przeniesione do
monasteru w Dermaniu. Oficyna wydawnicza Konstantego
Ostrogskiego jak i szkoła działały w monasterze do 1605 r.,
kiedy to powróciły do Ostroga. W Dermaniu zostały wydane
co najmniej 3 druki i wiele broszur polemicznych m.in. Jow
Kniahinicki był odpowiedzialny za druk pierwszego na
ziemiach ruskich Korony Oktoicha (1604 r.), którego druk trwał
w monasterze dermańskim około półtora roku. Natomiast Jow
Borecki był tłumaczem listu Melecjusza Pigasa do Hipacego
Pocieja napisanego w 1599 r., a który został wydany w drukarni
dermańskiej w lutym 1605 r. Przedmowę do wydania napisał
Demian Nalewajko1. Warto podkreślić, że oprócz rozwoju
szkoły klasztornej, w której wykładali m.in. wykładowcy
Akademii Ostrogskiej, a także duże wsparcie dla jej rozwoju
udzielił Cyryl Lukarys i Melecjusz Pigas, monaster stał się
ważnym centrum muzyki cerkiewnej2. Należy wspomnieć
o dużym wkładzie w rozwój muzyki cerkiewnej dwóch
kierowników monasterskiego chóru działających w na pocz.
XVII wieku - Antonim Jakowiczu i Joachimie Zozulińskim.
W tym czasie w monasterze mieściła się duża biblioteka,
archiwum, w którym zbierano najcenniejsze dokumenty, mapy
poczynając od 1512 roku. W 1571 r. w bibliotece monasterskiej
znajdowało się 40 książek świeckich, a na początku XVII w. ok.
400. Książki były w wielu językach: cerkiewnosłowiańskim,
polskim, greckim, ruskim, niemieckim, włoskim czy po łacinie.
Znaczna część książek pochodziła z drukarni ostrogskiej.
Wśród nich były dokumenty hojnych ktitorów monasteru
kniaziów Ostrogskich i Zasławskich, które przechowywano
w monasterskiej dzwonnicy. Cenniejsze dokumenty po roku
1822 zostały wywiezione do Moskwy, Petersburga i innych
miast Rosji.
Opisy inwentarzy klasztornych z 1517, 1627 czy 1689 roku
wyraźnie ukazują iż monaster posiadał, także duże znaczenie
gospodarcze. Ponadto opisy inwentarzy wskazują, że cerkiew
Św. Trójcy została przebudowana z drewnianej w murowaną
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w pierwszym dziesięcioleciu XVII w.
Prawdopodobnie w latach 20-tych bądź 30-tych XVII
wieku, kiedy monaster przejęli unici, wówczas założono
samodzielną drukarnię monasterską. Dużą rolę w rozwoju
życia monasterskiego według reguły bazyliańskiej odegrał
Melecjusz Smotrycki (arcybiskup połocki 1620-1627).
Smotrycki rozwijał swoją twórczość polemiczną właśnie w
Dermaniu. Apelował w niej do narodu ruskiego o jedność
kościelną m.in. w Apologia Peregrynatiey do Krajów Wschodnich,
przez mię Melecjusza Smotryckiego M. D. Archipiskopa Połockiego
1626 r. w Dermaniu1. W 1822 roku monaster powrócił do
zakonników prawosławnych. Kontynuowano wówczas
tradycje edukacyjne, bowiem w 1833 roku rozpoczęła
działalność parafialna szkoła duchowna, do której uczęszczało
około 200 uczniów2.
Monaster Św. Trójcy w Dermaniu słynął także ze
swojego pięknego położenia, bowiem znajdował się wśród
malowniczych wzgórz porośniętych lasami, które zwano
Górami Dermańskimi3. Stary, historyczny monaster w okresie
międzywojennym zachował pewne elementy dawnego
warownego charakteru, gdyż otoczony był nadal wysokim
ok. 6-metrowym murem. Kompleks budowli monasterskich
stanowiły trzy cerkwie: cerkiew główna Św. Trójcy ufundowana
w 1428 r. przez fundatora monasteru kniazia ruskiego
Bazylego Teodorowicza Ostrogskiego, cerkiew ciepła św.
Teodora kniazia Ostrogskiego wyświęcona w 1873 r.; cerkiew
ciepła św. Innocentego, biskupa irkuckiego, wyświęcona w
1850 r. Cerkiew św. Innocentego znajdowała się przy domu
archimandryty, zaś cerkiew św. Teodora na pierwszym piętrze
głównego budynku monasterskiego4. Największą świętością
monasteru był cudowny obraz Matki Bożej Kazańskiej oraz
1) A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001,
s. 89.
2) Szerzej por. W. Rożko, Prawosławni monstyri Wołyni, Łuck 1997, s. 95-150.
3) Por.: M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Wołyniu, s. 337-341; Słownik Geograﬁczny
Królestwa Polskiego [dalej: SGKP], t. II, Warszawa 1881, s. 8; R. Aftanazy, Dzieje rezydencji
na dawnych kresach Rzeczypospolitej, Województwo wołyńskie, t. V, Wrocław-WarszawaKraków 1994, s. 95-96.
4) Prawosławne Archiwum Metropolitalne w Warszawie [dalej: PAM], syg. 1755. Wiadomości,
sprawozdanie namiestnika monasteru dermańskiego archimandryty Stefana z 23 stycznia 1933
r. wysłane do dziekana monasterów męskich diecezji wołyńskiej biskupa lubelskiego Sawwy o
stanie materialnym klasztoru, spis zakonników oraz krótka historia monasteru.

1) Fragmenty relikwii świętych darowane były w różnych okresach: w 1695 r. przez biskupa
twerskiego Ireneusza, w 1823 r. przez arcybiskupa warszawskiego Nikanora, w 1831 r. przez
biskupa wołyńskiego Ambrożego; tamże.
2) Tamże; Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego [dalej: AAN, MWRiOP], syg. 1227, k. 79. Według danych
ministerstwa z 1936 r. monaster posiadał 3 budynki mieszkalne i 6 budynków gospodarczych
na terenie kompleksu monasterskiego.
3) PAM, syg. 1755; AAN, MWRiOP, syg. 1227, k. 67-69. Według danych metropolity z 1934
r. monaster dermański posiadał ok. 120 ha ziemi i 3 ha stawu; tamże, k. 70. Według danych
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trzy antyminsy ze szczątkami relikwii świętych – jeden
w cerkwi Św. Trójcy wyświęcony w 1913 r. przez biskupa
krzemienieckiego Dionizego, drugi w cerkwi św. Innocentego
wyświęcony w 1852 r. przez biskupa wołyńskiego Tichona
i biskupa dortmańskiego Witaliusza, trzeci w cerkwi św.
Teodora wyświęcony 12 sierpnia 1912 r. przez arcybiskupa
wołyńskiego Antoniego1. Na terenie monasteru była dzwonnica
trzypiętrowa mająca kilkanaście małych pomieszczeń także
ufundowana w 1428 r. przez Bazylego Ostrogskiego. Kaplicy
(,,czasowni”) monaster nie posiadał. Na terenie klasztornym
były trzy budynki mieszkalne murowane z celami dla
mnichów i pokojami biskupa, jadalnią i kuchnią oraz osiem
budynków gospodarczych: chlew drewniany do składania
słomy z pomieszczeniami dla cieląt, dwa budynki drewniane
dla bydła (w 1932 r. inwentarz żywy stanowiło m.in. 6 koni, 3
kobyły, 4 źrebięta, 11 krów, 1 byk, 1 buhaj, 3 cielęta, 7 świń, 5
wieprzów, 7 prosiąt, 3 kaczeki, 67 kur), młyn wodny, budynek
drewniany do przechowywania ziarna przy młynie wodnym,
stary i nowy budynek drewniany na pasiece ze 140 ulami (110
czynnych i 30 pustych) oraz drewniany kryty słomą budynek
dla leśnika w lesie. Inwentarz monasterski stanowiły też 4
pługi, 12 bron, 1 bryczka, 4 wozy, 1 sanie świąteczne, 4 sanie
gospodarcze,1 młockarnia2.
Klasztor miał też cmentarz, który nie posiadał
ogrodzenia bowiem w naturalny sposób graniczył z jednej
strony z cmentarzem parafialnym, a z drugiej zaś z sadem
monasterskim. Cmentarz klasztorny był w dobrym stanie,
dbałość o niego ograniczała się do koszenia trawy i wyrywaniu
ziela. Ziemi monasterskiej było 131 dz. 1934 sąż., w tym ziemi
ornej 44 dz. 1509 sąż., sianokosów 25 dz. 708 sąż., ogrodów i
sadów 11 dz., ziemi pod zabudowaniami 6 dz. 1940 sąż., ciek
wodny przy młynie 3 dz. 261 sąż., las, krzaki i nieużytki 40
dz. 2316 sąż.3 Ziemia klasztorna nie podlegała roszczeniom
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co stanowiło wyjątek wśród pozostałych monasterów w II
Rzeczypospolitej. Jedynie część ziemi klasztornej wraz z
budynkiem z przeznaczeniem na szkołę państwową została
przejęta przez Kuratorium Oświaty w Łucku1. W 1929 r. doszło
do pozwania monasteru do sądu przez Kuratorium za wycięcie
sadu przy szkole w Dermaniu. Wówczas monaster rozpoczął
proces o zwrot 5 dz. sadu. Archimandryta Jonasz, namiestnik
monasteru, zwrócił się wówczas o obronę interesów do
Konsystorza Duchownego w Krzemieńcu. Konsystorz wniósł
apelację do sądu w Mozyrze o zwrot sadów i byłych budynków
szkolnych monasteru dermańskiego2. Spór o dobra klasztorne
ciągnął się do końca II Rzeczypospolitej.
Stan materialny monasteru przez okres międzywojenny
był stabilny, pomimo że do monasteru nie powróciło
wiele cennych rzeczy z ,,bieżeństwa”, przede wszystkim
rękopisy, siedem map poczynając od 1512 r. i zasoby
biblioteczne oraz archiwa książąt Ostrogskich i Zasławskich,
przechowywane w dzwonnicy monasterskiej do I wojny
światowej3. Mnisi utrzymywali się głównie z pracy na roli i
sprzedaży na pobliskich rynkach wyprodukowanych przez
siebie produktów, głównie polnych, ogrodowych, z sadu,
pasieki, młyna. Część dochodów monasterskich stanowiły
datki wiernych oraz pieniądze cerkiewne i modlitewne
– pochodzące głównie ze sprzedaży świec, ze zbiórki na
tacę, opłat za molebny i sakramenty. Dochody cerkiewne i
modlitewne stanowiły niewielki procent rocznych wpływów
do kasy monasterskiej. W 1932 r. dochody klasztoru wynosiły
9 545 zł 68 gr w tym pieniądze pozostałe z ubiegłego roku
491,27 zł, pieniądze cerkiewne 767,30 zł (ze sprzedaży świec
678,95 zł, z tac 88,35 zł), za molebny i sakramenty 1 333,50 zł,
ze sprzedaży inwentarza żywego 644 zł, produktów polnych
i ogrodowych 2 738,05 zł, z młyna 38,65 zł, z sadów 956 zł, z
pasieki 1 297,20 zł, z sianokosów 588 zł oraz dochody różnego
pochodzenia 667,60 zł4.
ministerstwa z 1936 r. monaster posiadał ogółem 130 ha; tamże, k. 79.
1) PAM, syg. 1755.
2) PAM, syg. 863.
3) Zbiory monasterskiej biblioteki zostały rozproszone po kilku miastach Rosji, głównie
znajdują się w Petersburgu i Moskwie. W. Rożko, Prawosławni monastyri Wołyni, s. 119-127;
R. Aftanazy, Dzieje rezydencji..., s. 96.
4) PAM, syg. 1755.

1) Tamże; Derżawnyj Archiw Tiernopilskoj Obłasti w Tarnopolu [dalej: DATO], f. 258, op. 3,
nr 295, k. 8.
2) PAM, syg. nr 1755.
3) Tamże; DATO, f. 258, op. 3, nr 295, k. 8 – w 1926 r. klasztor wpłacił do kasy Duchownego
Soboru Ławry na cele Konsystorza Duchownego, Św. Synodu, Duchownego Seminarium w
Krzemieńcu, kulturę i oświatę jedynie 19,30 zł, najmniej z wszystkich pozostałych klasztorów
diecezji wołyńskiej i w 1932 r. wartość zadłużenia wzrosła do 4 250 zł.
4) PAM, syg. 1755.
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Dochody mnisi przeznaczali na podstawowe towary
niezbędne do prowadzenia gospodarstwa, na remonty
budynków, na wypłaty dla pracowników świeckich
zatrudnianych do prac w gospodarce monasterskiej, na
ubezpieczenie majątku i braci zakonnej, na podatki, wyjazdy i
inne cele, m.in. na pomoc finansową dla przytułku dla dzieci na
,,Kozackich Mogiłach”, do kasy Soboru Duchownego Ławry
na utrzymanie Konsystorza Duchownego w Krzemieńcu,
dla Św. Synodu, na utrzymanie Seminarium Duchownego w
Krzemieńcu, na rozwój kultury i oświaty w diecezji1. W 1932
r. klasztor, według raportu mnicha ekonoma, wydatkował
1 432 zł 57 gr na remonty, zakup zwierząt, opłatę majstrów;
1 565,45 zł na zakup mlecznych wyrobów; 2 085 zł na zapłatę
robotnikom; 380,40 zł na ubezpieczenie budynków i braci
oraz podatki; 1 202,85 zł na wyjazdy, sądy; 856,05 zł na remont
młyna; 81,85 zł na nieplanowane wydatki; 24,11 zł na spłatę
zaległych sum dla Konsystorza Duchownego – łącznie wydano
9 453,25 zł2. Bilans finansowy klasztoru za 1932 r. był dodatni,
jednakże spłata zadłużenia wobec Duchownego Soboru
Ławry w wysokości 4 250 zł oraz skutki kryzysu światowego
- powszechny kryzys finansowy, wzrost różnych podatkówspowodowały, iż stan materialny klasztoru uległ pogorszeniu,
co ujemnie odbiło się na finansach monasteru3. Według
namiestnika klasztoru monaster miał zapewnione ziarno
ze swoich pól, wystarczające zapasy żywności i wyrobów
na sprzedaż rynkową. Ponadto w 1933 r. mnisi planowali
wybudować murowany budynek gospodarczy dla zwierząt,
na który to cel zostały zebrane niezbędne materiały, a także
odnowić budynki monasterskie wewnątrz i na zewnątrz4.
Klasztor dermański w okresie międzywojennym posiadał
i prowadził podstawowe księgi przychodów i rozchodów,
rejestry wpływających i wypływających pism, opis ryznicy,
archiwum oraz dwie biblioteki. Jedna biblioteka znajdowała
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się w ryznicy, druga zaś w budynku monasterskim. Mnisi
korzystali głównie ze zbiorów biblioteki w ryznicy. W
bibliotece znajdowało się 120 ksiąg liturgicznych (Księga
Bytu, Żywoty Świętych, Proroków, Akatysty) i o tematyce
religijno-moralnej. Zbiory drugiej biblioteki miały charakter
duchowo-moralny i świecki. Znajdowały się tam czasopisma:
,,Christijanskoje Cztienije”, ,,Strannik”, ,,Wiestnik JugoZapadnogo
Kraja”,
,,Jeparchialnyje
Wiadomosti”,
,,Poczajowskije Listki”. Biblioteka liczyła 350 egzemplarzy, w
tym wiele powieści i nowel. Część księgozbioru znajdowała
się w złym stanie i nie nadawała się do czytania1. Z uwagi na
niewielkie dochody klasztor wzbogacił zbiory biblioteczne
jedynie o ,,Molitwosłowy”, niezbędne do życia duchowego
zakonników2. Klasztor nie spełniał funkcji parafialnej, co
pozbawiało go dodatkowych dochodów.
Klasztory wołyńskie w okresie międzywojennym nie miały
tak dużej liczby duchowieństwa zakonnego jaką posiadała
wówczas Ławra Poczajowska3 (w 1938 r.- 174 zakonników).
W monasterze dermańskim w 1928 r. mieszkało 16 zakonników (1 archimandryta, 2 ihumenów, 7 hieromnichów,
4 hierodiakonów, 2 mnichów) i 10 posłuszników4, w
1932 r. - 19 zakonników (1 archimandryta, 2 ihumenów,
10 hieromnichów, 5 hierodiakonów, 1 mnich) i 9 posłuszników5,
a w 1936 r. - 20 zakonników (1 archimandryta, 2 ihumenów,
10 hieromnichów, 7 hierodiakonów) i 8 posłuszników6. Liczba
mnichów i posłuszników w monasterze dermańskim była
bardziej stabilna. W Dermaniu nie zaobserwowano wyraźnego
zwiększenia liczby zakonników ani posłuszników.
1) Tamże.
2) Tamże.
3) Por.: U. A. Pawluczuk, Tożsamość narodowa mnichów prawosławnych w II Rzeczypospolitej
,[w:] Konteksty regionalności. Badania inter – i transdyscyplinarne, red. A. Kopiczko, Z.
Chojnowski, M. Jagłowski, A. Mironowicz, B. Radzicki i R. Żytyniec, Wyd. Polska Akademia
Nauk, Olsztyn 2019, s. 130-140; tenże, Ławra Poczajowska. Pod opieką Matki Bożej i św.
Hioba, Białystok 2013; tenże, Duchowni zakonni pochodzenia białoruskiego i ukraińskiego
na Kresach wschodnich II Rzeczypospolitej [w:] Autochtoniczne mniejszości na pograniczach
a ich stosunki z odseparowanym etnosem macierzystym, pod red. S. Jackiewicza, Białystok
2009, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, s. 99-106.
4) PAM, syg. 863. Spis braci zakonnych sporządzony przez przełożonego monasteru
archimandrytę Jonasza.
5) Tamże, syg. 1755. Spis braci zakonnych sporządzony przez przełożonego monasteru
archimandrytę Stefana.
6) Tamże, syg. 937. Spis braci zakonnych sporządzony przez przełożonego monasteru
archimandrytę Stefana.

1) PAM, syg. 863. Spis zakonników z 1928 r.
2) Tamże, syg. 863 i 937. Spis zakonników z 1928 i 1936 r.
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Do monasteru dermańskiego należało kilku zakonników
przeniesionych z rewindykowanego w okresie międzywojennym monasteru zahajeckiego: hieromnich Kornel (Cyryl
Orabiec), hieromnich Szymon (Stefan Kusienko), hieromnich
Gerwazy (Grzegorz Fiedorow)1. Wszyscy zakonnicy z
jednym wyjątkiem i nowo przyjętymi posłusznikami w
swoim życiorysie mają pobyty w wielu monasterach, głównie
wołyńskich. Wyjątkiem tym był ihumen Warłaam (Bazyli
Cichocki), urodzony 6 marca 1877 r. w Ostrogu w rodzinie
duchownych. Wstąpił do monasteru dermańskiego 1 sierpnia
1907 r., a śluby zakonne złożył 5 sierpnia 1908 r. W tymże
roku otrzymał święcenia diakońskie i stanowisko ekonoma
klasztornego. Za swoją posługę w 1921 r. został nagrodzony
krzyżem napierśnym. Na własną prośbę mnich Warłaam 1
listopada 1922 r. został zwolniony ze stanowiska ekonoma.
16 czerwca 1926 r. wyznaczony został na stanowisko
,,błagoczynnego”, a 10 czerwca 1927 r. został podniesiony
do godności ihumena. Do końca okresu międzywojennego
ihumen nie opuścił klasztoru dermańskiego2.
Przełożonym monasteru dermańskiego w latach
dwudziestych XX wieku był archimandryta Jonasz (Ilja
Siemionow Andrijaszew). Urodził się 15 lipca 1865 r. w guberni
kurskiej. Duchowny był żonaty, ale za zgodą żony wstąpił do
monasteru - pustelni niesludowskiej. Przed I wojną światową
był w monasterze Św. Trójcy w Kijowie, gdzie złożył śluby
zakonne i otrzymał święcenia diakońskie oraz kapłańskie. 9
stycznia 1904 r. został przeniesiony do monasteru Św. Ducha
w Wilnie, gdzie pełnił wiele stanowisk, m.in. był ,,rizniczym”,
,,błagoczynnym”, ekonomem. Na emigracji w Rosji 6 maja
1916 r. otrzymał godność ihumena. 5 grudnia 1921 r. powrócił
do Wilna i został wyznaczony na ,,duchownika” klasztornego
oraz wchodził w skład Soboru Duchownego monasteru. 3
sierpnia 1923 r. decyzją władz cerkiewnych został wyznaczony
na namiestnika monasteru dermańskiego, a 20 grudnia
1924 r. został przełożonym tego klasztoru. Ihumen Jonasz
godność archimandryty otrzymał 2 maja 1926 r. Przełożonym
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monasteru był do śmierci1.
Kolejnym przełożonym monasteru decyzją Św. Synodu 21
marca 1934 r. został archimandryta Stefan (Teodor Ostałowski).
Urodził się 8 lutego 1874 r. na Wołyniu w rodzinie duchownych.
Ukończył Chełmskie Seminarium Duchowne w 1897 r. W
1908 r. otrzymał święcenia diakońskie oraz kapłańskie. Przed
I wojną światową był kierownikiem dwuklasowej szkoły
pedagogicznej w Owruczu. Od 1918 r. był nauczycielem religii
i historii Rosji w gimnazjum w Krzemieńcu. 28 sierpnia 1920
r. decyzją władz cerkiewnych został wyznaczony do pełnienia
obowiązków duszpasterskich w powiecie krzemienieckim W
1921 r. został wybrany na członka Konsystorza Duchownego
w Krzemieńcu, a w 1922 r. został dziekanem parafii powiatu
krzemienieckiego. W tym też roku został podniesiony do
godności ,,protojereja”. Po śmierci żony 11 marca 1928
r. złożył śluby zakonne w monasterze krzemienieckim i
otrzymał godność archimandryty. Wówczas powierzono
mu stanowisko namiestnika monasteru krzemienieckiego.
29 lipca 1931 r. decyzją Św. Synodu archimandryta otrzymał
stanowisko namiestnika monasteru dermańskiego, którego
został przełożonym w 1934 r.2
Mnisi dermańscy ukończyli przede wszystkim szkoły
cerkiewno-parafialne, powszechne, a niektórzy otrzymali
wykształcenie w domu rodzinnym. W monasterze mieszkało
kilku mnichów pochodzenia rosyjskiego. Większość
zakonników była pochodzenia ukraińskiego i białoruskiego.
Mnisi dermańscy swoje obowiązki pełnili głównie w
klasztorze. Nieliczni hieromnisi byli delegowani do pełnienia
obowiązków duszpasterskich3.
Od 1921 r. w Dermaniu funkcjonowały dwie szkoły
przeniesione z byłego Liceum Czackiego z Krzemieńca:
męska spełniająca funkcję niższych klas gimnazjalnych i ściśle
związana z seminarium, zamknięta w 1926 r.; żeńska mająca
status niższej szkoły średniej, zamknięta w 1930 r. Obie szkoły
działały na podstawie zezwolenia kuratorium wołyńskiego
i posiadały status szkół prywatnych. Na miejsce tych szkół
1) Tamże, syg. 863.
2) Tamże, syg. 937.
3) Tamże.

1) ,,Cerkwa i Narid” , nr 11, Krzemieniec 1936, s. 455-458. U. Pawluczuk, Seminarium
duchowne w Krzemieńcu i w Wilnie [w:] Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej pod
red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk, Białystok 2002, s. 163-164.
2) Szerz. por. U. Pawluczuk, Seminaria duchowne w Krzemieńcu i w Wilnie, [w:] Szkolnictwo
prawosławne w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk, Białystok 2002,
s. 147-166.
3) Archijepiskop Alieksij, K istorii prawosławnoj cerkwi w Polsze za diisiatilietije priebywanija
wo gławie jeja Błażenniejszago Mitropolita Dionisija (1923-1933), Warszawa 1937, s. 56-60.
4) AAN, MWRiOP, syg. 1071, k. 18-19.
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władze cerkiewne uruchomiły w Krzemieńcu seminarium w
budynkach męskiego monasteru pw. Objawienia Pańskiego1.
Ministerstwo WRiOP doskonale zdające sobie sprawę,
że od odpowiedniego wychowania uczniów w seminariach
w Krzemieńcu i w Wilnie zależy postawa przyszłego
duchowieństwa, widziały potrzebę reformy statusu prawnoorganizacyjnego i programu nauczania zgodnych z polską
racją stanu. Z tego powodu podjęły działania w kierunku
spolonizowania seminariów poprzez wprowadzenie języka
polskiego jako wykładowego oraz zmiany w programie
nauczania i systemie wychowania2.
Potrzebę reformy seminariów widziały również władze
cerkiewne. Na zjeździe diecezjalnym w 1921 r. w Poczajowie i
w Krzemieńcu w 1923 r. władze cerkiewne i duchowieństwo
postulowały nadanie seminariom uprawnień szkoły
państwowej oraz udzielenia przez państwo subwencji przy
pozostawieniu starej kadry i programów.3 Metropolita Dionizy
w liście do Ministerstwa WRiOP tak przedstawił sytuację
seminariów w 1924 r. ,,Obecnie sytuacja dwóch seminariów,
jak również i pregimnazjum w Dermaniu musi być uznaną za
niezwykle ciężką, nawet zagrażającą w najbliższej przyszłości
samej egzystencji szkoły duchownej w Polsce, w razie,
jeśli władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, uznając
poważną konieczność religijno-moralnego wychowania
obywateli wyznania prawosławnego, nie przyjdzie na
pomoc organizacji duchownej szkoły prawosławnej, jak
drogą zabezpieczenia materialnego bytu wszystkim szkołom
duchownym w Polsce, tak również ustaleniem sytuacji
prawnej personelu pedagogicznego i wychowanków tych
zakładów naukowych”4.Za reformą seminariów opowiadały
się także ukraińskie i białoruskie koła polityczne. Widziały
one reformę poprzez unowocześnienie systemu nauczania,
finansowanie przez państwo przy równoczesnej ukrainizacji
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seminarium krzemienieckiego i białorutenizacji wileńskiego.
Władze państwowe wyraźnie wskazywały na konieczność
przeniesienia progimnazjum dla chłopców z Dermania do
Krzemieńca, tworząc tym samym ośmioklasową średnią
szkołę duchowną i dwuletnie studium teologiczne. Najchętniej
jednak widziały przeniesienie seminarium do Warszawy.
Jednakże władze cerkiewne stały na zupełnie odmiennym
stanowisku: ,,Co do miejsca pobytu seminariów, to należałoby
uznać za najbardziej racjonalne pozostawienie seminariów
duchownych w tych miejscach, gdzie one obecnie znajdują się,
tj. w swoich diecezjach, nie zrywając ich związku z ludnością
miejscową, której potrzeby religijne mają one obsługiwać,
nie naruszając stałego stosunku kleryków z całym życiem
miejscowego społeczeństwa prawosławnego. Przeniesienie
seminariów do jakiś dalszych ośrodków odbiłoby się bardzo
ujemnie na frekwencji jego wychowanków, gdyż ubogie
duchowieństwo parafialne byłoby pozbawione możliwości
wysyłania swych synów w dalszą i kosztowną podróż”1.
Poza miejscem przebywania seminariów bardzo ważną
kwestią była reforma programów nauczania. Władze
państwowe reformę tę widziały w kierunku spolszczenia
duchownych
seminariów
prawosławnych
poprzez
wprowadzenie języka polskiego jako wykładowego,
wzmocnienie przedmiotów polonistycznych oraz zatrudnienie
osób pozytywnie nastawionych do państwa i do autokefalii
Kościoła prawosławnego. Władze nie widziały rozwoju
szkolnictwa w monasterze dermańskim, gdyż postrzegały go
jako miejsce nasączone ukraińskimi ideami narodowymi.
Monaster dermański w okresie międzywojennym był
dobrze zorganizowany. Ogólne zasady funkcjonowania
życia monastycznego wyznaczała reguła św. Bazylego
Wielkiego, która określała klasztor jako najdoskonalsze
stowarzyszenie, w którym wszystko jest wspólne2. Pełny zbiór
praw i obowiązków regulujących całe życie monastyczne
stanowił statut klasztorny3. Monaster tak jak pozostałe ok. 20
1) Tamże, syg. 1971, k. 18-19. Pismo metropolity do MWRiOP z 24 marca 1924 r.
2) Bp Maximos (E. Aghiorgousis), Monastycyzm,[w:] Prawosławie. Światło wiary i zdrój
doświadczenia, s. 136.
3) Szerz. por. U. A. Pawluczuk, Życie monastyczne w II Rzeczypospolitej, Białystok 2007, s.
213-231.

WZNAWIANIE
Klasztor Świętej Trójcy w Derman został założony w pierwszej
połowie XV wieku i należał do jednego z głównych ośrodków
religijnych, kulturalno-oświatowych Kościoła wschodniego na
Wołyniu. W latach 1918-1939 klasztor rozwijał się gospodarczo
i finansowo wspierał działalność charytatywną, kulturalną i
oświatową Kościoła prawosławnego.
Słowa kluczowe: klasztor, Kościoł prawosławny, Wołyń,
Polska.
SUMMARY
ST. TRINITY MONASTERY IN DERMAN IN 1918-1939
St. Trinity monastery in Derman was founded in the first
half of the 15th century and belonged to one of the main religious,
cultural and educational centers of the Eastern Church in Volhynia.
In the years 1918-1939, the monastery developed economically and
financially supported the charity, cultural and educational activities
of the Orthodox Church.
Keywords: monastery, Orthodox Church, Volyn, Poland.
РЕЗЮМЕ
СВ. ТРОЇЦЬКИЙ МОНАСТИР В ДЕРМАНІ У 19181939 РР.
Троїцький монастир у Дермані був заснований у першій
половині XV століття і належав одному з головних релігійних,
1) Szerz. por. U. Pawluczuk, Monastery wołyńskie w okresie międzywojennym [w:] Życie
monastyczne w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk, Białystok 2001,
s. 234-250.
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klasztorów funkcjonujące w okresie międzywojennym poza
rolą kontemplacyjną, rozwijał się ekonomicznie i wspierał
finansowo inicjatywy charytatywne, kulturalno-oświatowe
Kościoła prawosławnego. Klasztor należał do diecezji
wołyńskiej i podlegał bezpośrednio Soborowi Duchownemu
Ławry Poczajowskiej. W jego murach siedzibę mieli
wikarni biskupi wołyńscy. Przez cały okres międzywojenny
monaster dermański zajmował ważną rolę w rozwoju życia
monastycznego Kościoła prawosławnego i życia społecznoreligijnego mieszkańców Wołynia1.
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культурних та освітніх центрів православної церкви на Волині. У 1918-1939 роках монастир розвивався економічно та
фінансово, підтримував благодійну, культурну та освітню діяльність православної церкви.
Ключові слова: монастир, православна церква, Волинь,
Польща.
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УДК 94 (477.87):«1922-2930»
PROTOPRESBYTER MILOŠ ČERVINKA A
PODKARPATSKÁ RUS
(1922–1930)

Úvod
Jedním ze stěžejních úkolů dosud živelně se
vyvíjejícího pravoslavného hnutí, pro něž vytvoření
samostatné Československé republiky (1918)1 na troskách
mnohonárodnostní habsburské říše znamenalo nový impulz,2
bylo vytvoření základních organizačních struktur v podobě
náboženských obcí a eparchií spravovaných řádně ustavenými
orgány. Podmínku pro zdar tohoto procesu představovalo
nalezení schopných a kvaliﬁkovaných duchovních a věřících
laiků s rozhledem a s organizačními schopnostmi. V neposlední
řadě dosažení úspěchu předpokládalo povolání biskupů do
role vůdčích osobností. Aby mohla vzniknout autokefální
pravoslavná církev v čele s patriarchou jako nedílná součást
východního církevního a náboženského společenství bylo
nezbytné naplnit i další náležitosti. Za přesvědčivý důkaz,
potvrzující platnost teze o nejednoduchosti tohoto úkolu
považujeme fakt, že uvedené zadání se nepodařilo splnit ani
misi vladyky srbské pravoslavné církve Dositejovi (Vasić),3
1) K dějinám první Československé republiky existuje bohatá literatura. Nejnovější syntézu
k 20. létům 20. století nabízejí práce prof. Zdeňka Kárníka. Srov. KÁRNÍK, Zdeněk: České
země v éře první republiky (1918‒1938), 1, 2. Praha, Libri 2000, 2002. 571, 577 s.
2) ДАНИЛЕЦЬ, Юрiй Васильович: Исторические предпосылки и причины православного
движения на Закарпатье в начале ХХ века. In: Альманах современной науки и
образования [Текст]. №2: История, антропология, археология, этнография, краеведение,
философия, теология, культурология, политология, юриспруденция и методика их
преподавания. Тамбов, Изд. Грамота 2007, c. 18–20; ДАНИЛЕЦЬ, Юрiй Васильович:
Причини відродження православного руху на Закарпатті на початку ХХ століття.
In: Персонал, 2006, No. 10, c. 30–36; ДАНИЛЕЦЬ, Юрiй Васильович: Возрождение
православия среди русинов Закарпаття в первых годах XX века. In: Русины Карпатской
Руси. Проблемные вопросы истории и современности. Ростов-на-Дону – Новочеркаcск,
Лик 2010, c. 81–101.
3) DANILEC, Jurij – MAREK, Pavel: Success, or Defeat? On the Orthodox Mission of the
Serbian Bishop Dositheus (Vasić) in Czechoslovakia in 1920–1926. Kultúrne dejiny, 10, 2019,
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ačkoliv byl do země československou státní administrativou
povolán právě se zmíněným úkolem, a také působení dalších
delegátů srbské pravoslavné církve na Podkarpatské Rusi
až do nástupu vladyky Damaskina (Grdanički, 1892–1969)1
provázejí spíše rozpaky než úspěchy.2 Neúspěšně se vizi
celostátní pravoslavné církve pokoušel prosadit také biskup
Gorazd (Pavlík).3 Celý proces naplňující ideu konsolidace
pravoslavného hnutí ovlivňovala a komplikovala řada
okolností. S organizačním modelem neexistoval všeobecný
konsensus. Do hry výrazně vstupovala problematika týkající
se jurisdikce, výběru mateřské církve, která převezme nad
pravoslavnými dohled a připraví je pro možnost udělení
autokefality. Koncepce státní správy, včetně jejího postoje
k návrhům na organizační model církve, se neměnila, avšak
váhání úřadů kolem řešení jurisdikce proces zpomalovalo.
Vznikl prostor pro aktivity skupiny kolem archimandrity a
později arcibiskupa Sawatije (Vrabec).4 Situaci ovlivňovaly
důsledky poválečné církevní a náboženské krize. Jedním
z nich bylo schisma v katolické církvi a vznik národní Církve
československé (husitské).5 Pravoslavné eparchie tak vznikly
až v roce 1929.6 K vytvoření autokefální pravoslavné církve v
českých zemích a na Slovensku došlo až po skončení 2. světové
No. 2, pp. 197–227; DANILEC, Jurij – MAREK, Pavel: О миссионерской деятельности
владыки Досифея (Васича) на Подкарпатской Руси в 20-х годах XX века. In: Rocznik
Teologiczny, 61, 2019, č. 3, s. 445–477; MAREK, Pavel: „Obtížný cizinec“. Vladyka srbské
pravoslavné církve Dositej (Vasić) a meziválečné Československo (1920-1939). Olomouc,
Univerzita Palackého 2020. 388 s.
1) PENO, V. – ROZINSKAJA, M. M.: Дамаскин (Грданичкий). In: Православная
энциклопедия, 13. Москва 2006, c. 688–689; VUKOVIĊ, Svetozar: Srpski jerarsi od devetog
do dvadesotog veka. Belgrad – Podgorica – Kragujevac, Evro 1996, c. 149–150.
2) ДАНИЛЕЦ, Юрий Васильович: Миссионерская деятельность епископов Иринея (Чирича) и Серафима (Иоановича) на Подкарпатской Руси (1927–1930 гг.) (на материалах
Закарпатья). In: Саборност (Пожаревац), 8, 2014, c. 101–116.
3) MAREK, Pavel: Biskup Gorazd (Pavlík). Životní příběh hledání ideální církve pro 20. století. Olomouc, Univerzita Palackého 2019. 698 s.
4) MAREK, Pavel – BUREGA, Volodymyr – DANILEC, Jurij: Arcibiskup Sawatij (1880–
1959). Nástin života a díla zakladatelské postavy pravoslavné církve v Československé republice. Olomouc, Univerzita Palackého 2009. 249 s.
5) KUČERA, Zdeněk – BUTTA, Tomáš (eds.): 90 let Církve československé husitské. 2.
vyd. Praha, CČSH 2010. 408 s.; BUTTA, Tomáš: Církev československá husitská a její cesta
dějinami s Kristovým posláním. K 100. výročí. Praha, Církev československá husitská 2019.
92 s.; JUREK, Daniel: Eine kleine Kirche in Europa: die Tschechoslowakische Hussitische
Kirche im Wandel zwischen Nationalkirche und europäischem kirchlichen Akteur. Göttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht 2019. 312 S.; URBAN, Rudolf: Die Tschechoslowakische
Hussitische Kirche. Marburg – Lahr, Herder Institut 1973. 327 S.
6) MAREK, Pavel – LUPČO, Martin: Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století.
Prolegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi
v letech 1860‒1992. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2012, s. 94, 209.

1) Archiv Kanceláře prezidenta republiky (AKPR) Praha, f. KPR 1919–1962, i. č. 2021,
kart. 438 – Církev pravoslavná – prohlášení za církev autokefální; VOPATRNÝ, Gorazd:
Pravoslavná církev v Československu v letech 1945–1951. Brno, L. Marek 1998. 128 s.
2) Podle sčítání lidu z r. 1921 žilo na Podkarpatské Rusi 60 599 pravoslavných. Pro srovnání,
na Slovensku 2 877, ve Slezsku 242, na Moravě 1 687 a v Čechách 7 292 věřících. NA Praha,
f. MŠNO, 1918–1938, sig. 47 VII, kart. 3907 – Pamětní spis o právním postavení; Tamtéž,
zpráva MČNO PMR, 2. 10. 1935.
3) ДАНИЛЕЦЬ, Юрiй Васильович: Міжконфесійне протистояння греко-католиків і
православних на Підкарпатській Русі в першій половині 1920-х років. In: Персонал, 2007,
No. 1, c. 74–80; CORANIČ, Jaroslav: Z dejín Gréckokatolíckej církvi na Slovensku. České
Budějovice, Sdružení sv. Jana Nepomuckého 2014, s. 204–208; CORANIČ, Jaroslav: Dejiny
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1918–1939. Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej
univerzity 2013. 415 s.
4) Srov. např. БУРЕГА, Володимир Вікторович: Чехословацька влада та Православна
Церква в Підкарпатській Русі (Закарпатській Україні) в 1920-30-ті роки. In: Труди Київської Духовної Академії, № 10. Київ 2009, c. 247–266; БУРЕГА, Владимир Викторович: Чехословацкое государство и православное движение в одкарпатской Руси (1919—
1922). In: Славянский альманах 2008. Москва, Индрик 2009, c. 207–219.
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války.1 Tehdy byla dořešena v rámci jiného státoprávního
uspořádání také organizace pravoslavné církve na území
bývalé Podkarpatské Rusi.
Cílem našeho příspěvku není celková analýza zápasu o
prosazení optimálního modelu organizace pravoslavné církve
v první Československé republice (1918–1938), ale chceme
udělat do této problematiky dílčí sondu prostřednictvím
reflexe aktivit protopresbytera a kancléře pražského
pravoslavného arcibiskupství JUDr. Miloše Červinky (1863–
1936) ve vztahu k Podkarpatské Rusi. Téma řešíme v časovém
období let 1922–1930, kdy se úsilí o transformaci hnutí ve
standardní pravoslavnou církev dotýkalo velkého počtu
věřících východního vyznání v zemi,2 probíhalo v podmínkách
značného napětí mezi pravoslavným hnutím a řeckokatolickou
církví3 a současně naráželo na problémy související s hledáním
ideálního poměru mezi pražským ústředím státu a jednotlivými
zeměmi, resp. nedávno připojenou Podkarpatskou Rusí; málo
zkušení úředníci státního aparátu, ale ani politikové zatím
nenašli takové řešení problémů v oblasti poměru mezi státem
a církvemi, aby bylo možno šanci nabídnutou státoprávními
změnami a vytvořením nového politického systému využít ve
prospěch všech zainteresovaných.4 Časové souřadnice studie
vyplývají jednak z faktu, že vytvoření dvou eparchií uzavřelo
první část řešení složitého problému organizace pravoslavné
církve, jednak z faktu, že archiválie k období 30. let ztrácejí
ve vztahu k našemu tématu výpovědní hodnotu. Vysvětlení
hledáme ve vazbě na osobnost protopresbytera Červinky.
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S postupujícím věkem (v r. 1930 měl 67 let) jeho aktivita slábla
a stále více byl zatlačován arcibiskupem Sawatijem (Vrabec).
Naše studie se opírá především o dokumentaci nacházející
se ve fondech státních a církevních archivů, v prvé řadě v
Archivu Ministerstva zahraničí České republiky v Praze.
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Osobnost protopresbytera Miloše Červinky.
Postava Miloše Červinky není v dějinách pravoslavné
církve v Československu neznámá. S ohledem na její význam
a roli, kterou sehrála v dějinách pravoslavné církve (nejen) v
českých zemích, ji nemůže pominout žádný z autorů, který se
seriózně zabývá problematikou geneze pravoslaví a formování
pravoslavné církve na tomto území. Její význam můžeme
označit za zakladatelský, neboť patřil mezi přední funkcionáře
pražského spolku Pravoslavná beseda (1903)1 existujícího už
před Velkou válkou a byl prvním z předválečné generace
pravoslavných Čechů, který po vzniku samostatného státu
začal usilovat o založení pravoslavné církve v českých zemích.
Tato fakta není zde nutné opakovat. Se stejnou důkladností
jsou popsány jeho aktivity při založení spolku Československá
obec pravoslavná (1919)2 a později České náboženské obce
pravoslavné (1922), kterou považoval za ustavení pravoslavné
církve v českých zemích.3 Největší pozornost však přitahuje
jeho angažovanost při vzniku pražského arcibiskupství v r.
1923 vzniklého na základě tomosu cařihradského patriarchy
Meletia IV. (Metaxakis). Vysloužil si ji především tím, že jako
hlavní hybná síla organizace pravoslavných v l. 1920–1922
usiloval o přízeň Srbské pravoslavné církve, avšak nakonec jako
předseda obce prosadil vysvěcení jejího duchovního správce
archimandrity Sawatije (Vrabec) v Cařihradu.4 Patriarcha
1) Archiv hl. města Prahy, f. Pravoslavná beseda 1908–1928, sig. XXII/0261, kart. 863 –
stanovy; srov. MAREK, Pavel: Pravoslaví. In: NEŠPOR, Zdeněk R. a kol.: Náboženství v 19.
století. Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? Praha, Scriptorium 2010,
s. 237‒260.
2) Archiv Národního muzea (ANM) Praha, f. DF – Česká obec pravoslavná, kart. 3 – stanovy;
Národní archiv (dále NA) Praha, f. Ministerstvo školství a národní osvěty (dále MŠNO), sig.
47 VII, kart. 3910 – statut; Tamtéž, kart. 3907 – Pamětní spis o právním postavení církve
pravoslavné v Československé republice; Tamtéž, kart. 3915 – zápis ze schůze 15. 6. 1922.
3) Srov. GRIGORIČ, Vladimír: Pravoslavná církev v Republice československé. Historicko-kanonické pojednání o pravoslavné církvi v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jakož i
na Slovensku a Podkarpatské Rusi v přítomné době, s připojením některých dat o pravoslaví v
dějinách národa československého a karpatoruského. Praha, nákl. V. Čerycha 1926. 127 s. 2.
vyd. Praha 1928. 174 s.
4) Samotný Červinka s odstupem půl roku příčiny svého rozhodnutí objasnil těmito slovy:

„Kdyby byl p. episkop Dositej postupoval zde [v Československu, pozn. aut.] tak, jak postupovat měl, byli bychom nehledali svěcení svého episkopa v Cařihradě, ale v Bělehradě,
čehož důkazem jest, že jsme i samotnému patriarchátu [cařihradskému, pozn. aut.] navrhovali,
aby posvěcení převzato bylo jeho exarchem v Bělehradě nebo Karlovcích. Kdybychom byli
viděli dobrou vůli a ne výsměšek, byli bychom jinam nešli. Leč pan episkop Dositej nás úplně
podceňoval a místo co nás měl podporovat, nás poškozoval svým vystupováním zde.“ Archiv
pravoslavné církve (dále APC) Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, složka Srbská církev, kopie
dopisu M. Červinky, 1. 8. 1923. – Červinka nebyl vůči vladykovi Dositejovi zcela spravedlivý,
neboť vladyka Dositej svému patriarchovi navrhl vůči komunitě českých pravoslavných mimo
Církev československou program pomoci, avšak ten zůstal bez odezvy a obdržel instrukci,
aby se soustředil na převod Církve československé do pravoslaví. Je však skutečností, že spor
rozhodnutí sporu o jurisdikci měly v rukou oba patriarcháty a role ostatních byla sekundární a
odvíjela se od postoje patriarchátů.
1) ALEŠ, Pavel (ed.): Směřování. Texty a dokumenty k 80. výročí od svěcení prvního českého
pravoslavného biskupa sv. Gorazda. Olomouc, Olomoucko-brněnská eparchie 2002. 135
s.; ALEŠ, Pavel: Cesty k autokefalite. In: Právoslávny cirkevny kalendár 1981. Ed. Radim
PULEC. Bratislava, Cirkevné nakladateľstvo 1980, s. 79–86.
2) Srov. např. ČERVÍN, Alois Václav: Pravoslavná církev v Republice československé.
Poznámky ke stejnojmenné brožuře Vladimíra Grigoriče. Ed. Pavel MAREK. Olomouc, IBYZ
2018. 154 s.; MAREK, Pavel – BUREHA, Volodymyr: Pravoslavní v Československu v letech
1918–1953. Příspěvek k dějinám Pravoslavné církve v českých zemích, na Slovensku a na
Podkarpatské Rusi. Brno, CDK 2007, s. 81–109. – Tam je uvedena další literatura.
3) Není známo, že by se dochovala Červinkova osobní písemná pozůstalost. Naše vědomosti
se opírají o náhodně získané dokumenty roztroušené po různých archivech. Proto je obtížné
najít k jeho činnosti vyvážené hodnocení, většinou známe jen to, na co si stěžuje protivná
strana. Skutečností však je, že v dochovaných informačních zdrojích nedostává od lidí, kteří
s ním přišli do styku, dobré vysvědčení. Navíc mnozí poukazují na skutečnost, že měl silný
vliv na arcibiskupa Sawatije (Vrabec), jenž mu podléhal. Dr. Alexej Gerovskij (1883–1972)
v nedatován dopise biskupu Gorazdovi (Pavlík) např. uvádí: „Sawatij je velmi omezený člověk
slabého charakteru, dělá vše pod vlivem Červinky, člověka chorobně ctižádostivého a toužícího
hrát roli za každou cenu. V prostředcích je nevybíravý, jak dokumentuje jeho temná minulost
…“ APC Olomouc, f. M. Pavlík-Gorazd, kart. Podkarpatská Rus, dopis A. Gerovského
biskupu Gorazdovi, b. d. Podobně a podrobněji Červinku charakterizuje také duchovní Alexej
Vaněk (1877–1945): „Je to záhadná a nepochopitelná povaha. […] Jeho ctižádostivé aspirace
jsou opravdu někdy až dětinsky smělé a – směšné.“ APC Olomouc, f. M. Pavlík-Gorazd, kart.
Dopisy kněžím – dopis A. J. Vaňka biskupu Gorazdovi, 6. 7. 1922.
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Meletios převzal české pravoslavné do své jurisdikce, zřídil v
Praze arcibiskupství s působností v celé republice a Červinku
samotného vysvětil na kněze. Tímto aktem byl de facto v
Československu vyvolán spor o jurisdikci1 mezi cařihradským
a bělehradským patriarchátem, který zásadním způsobem
poznamenal další vývoj pravoslavné církve v zemi a trval až
do roku 1946. I tyto skutečnosti byly několikrát analyzovány
a podrobně popsány,2 proto se jim budeme věnovat pouze v
nezbytné míře, jak to vyžaduje náš výklad.
Faktem je, že Červinkův obraz v existující literatuře
není příliš příznivý. Příčiny musíme hledat jednak v jeho
povahových rysech, přehnané sebestřednosti, aroganci a
domýšlivosti, ale také v metodách jednání, projevujících se
ve vztahu k lidem v církvi i mimo ni.3 Jeho úřadování nelze
označit za příliš pečlivé, zřejmě neměl smysl pro pořádek,
asi chyběla i nějaká soustavnost, cizí mu bylo diplomatické
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vystupování tak důležité při reprezentaci organizace.1 K tomu
je třeba připočítat chyby, jichž se dopouštěl při úřadování v
oblasti, jež měla být jeho doménou, tj. v právní sféře. Některé
z nich měly fatální charakter a zpochybňovaly jeho odbornou
erudici bývalého advokáta. Hodně Červinkově pověsti
uškodily delikty, jichž se dopustil v minulosti jako právník.2
Za jeho největší prohřešek však autoři považují, jak jsme shora
zmínili, přechod České náboženské obce pravoslavné do
jurisdikce ekumenického patriarchátu.
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Červinkův zájem o teritorium Podkarpatské Rusi.
Hlubší zájem Miloše Červinky o pravoslavné hnutí na
Podkarpatské Rusi máme bezpečně archivně doložen zhruba
z poloviny roku 1922, byť sám na jednom místě tvrdí, že
dění na tomto území pozoroval již od let 1919/1920. Souvisel
s ustavením České náboženské obce pravoslavné, kterou
chápal jako založení pravoslavné církve,3 resp. eparchie, která
1) Duchovní Václav Zdražila (1897–1952), který Červinkovo úřadování zažil jako jeden
z prvních kněží z Gorazdova okruhu v České náboženské obci pravoslavné, uvádí: „Do Prahy
můžu psát do strhání – vše marno, neboť tam vládne člověk – šarlatán a intrikán, člověk bez
svědomí a citu, člověk, jenž je sto dohnat člověka k zoufalství. […] Podotkl jsem, že nikdy jsem
nevěřil, že tak dovede jednat s knězem, že v jeho obci (České náboženské obci pravoslavné)
spravedlnosti se dovolat nelze, že v ní jedná s knězi jako v advokátní kanceláři s písařem a
s podotknutím, že se modlím, aby Bůh osvítil jeho svědomí, jsem dopis ukončil.“ APC Olomouc,
f. M. Pavlík-Gorazd, kart. Dopisy kněžím, dopis V. Zdražily biskupu Gorazdovi, 23. 5. 1925.
2) Údaje o Červinkově minulosti vyšly najevo v době Dositejovy mise v Československu a
dali je k dispozici bratři Zahradníkovi, kteří k nim měli přístup – bývalý premonstrát Isidor
působil jako ministr v první Kramářově všenárodní koaliční vládě po vzniku ČSR jako ministr
železnic a Bohumil pracoval na Ministerstvu školství a národní osvěty na církevním oddělení.
Podle těchto zjištění byl Červinka do roku 1904 advokátem v Hrotovicích na Moravě. Tehdy
ho disciplinární senát Nejvyššího soudu ve Vídni vyškrtl z řad členů advokátní komory v Brně
pro podvody se směnkami a zpronevěry ﬁnančních prostředků svých klientů. Přestěhoval se
do Uhlířských Janovic v Čechách a měl tu advokátní kancelář. Zřejmě se ze svých pochybení
nepoučil a opakoval je i na tomto místě. Nakonec byl odsouzen pro zpronevěru Krajským
trestním soudem v Kutné Hoře na tři měsíce do vězení. Trest nenastoupil, uprchl a skrýval se.
Po dopadení si trest odpykal. Když byl v r. 1908 propuštěn, odstěhoval se do Prahy. Jeho další
profesní kariéra není známa v důsledku absence archivního materiálu. Víme, že někdy kolem
roku 1911 se začal objevovat v české pravoslavné komunitě a stýkal se s ruským duchovním
Nikolajem Nikolajevičem Ryžkovem (1868–1920) působícím v Praze v chrámu sv. Mikuláše
a v západočeských lázeňských centrech. Do kontaktu přišel také s ruským konzulem (v l.
1910–1915) baronem Vladimírem Grigorjevičem Žukovským (1871–1922). Oba prý jeho
činnost chválili a konzul ho ﬁnančně podporoval. Před válkou byl Červinka místopředsedou
Pravoslavné besedy v Praze. Srov. NA Praha, f. Nejvyšší správní soud Praha, kart. 401 –
stížnost č. 633/1941; GORAZD-PAVLÍK: Odvodní spis. http://www.orthodoxia.cz/gorazd/
odvodni-spis.htm - cit. 12. 10. 2003. – Pokus ověřit tyto informace v NA Praha, f. Policejní
ředitelství Praha, nebyl úspěšný – dnes je Červinkova složka podle zjištění pracovníků archivu
prázdná.
3) Je otázkou, zda to bylo účelové rozhodnutí, nebo je možné akceptovat tvrzení o inspiraci
prvotní církví z počátečního období křesťanské epochy, k níž se Červinka při zakládání obce
přitom hlásil. Biskup Gorazd (Pavlík) a jeho stoupenci to později vehementně popírali a
tvrdili, že založil pouze obec, ne církev. Cestou organizace „shora“ de facto však vznikla i
Církev československá, sice secesí z katolické církve, avšak také bez nižších organizačních

článků, tj. náboženských obcí. NA Praha, f. MŠNO, sig. 47 VII, kart. 3907 – Pamětní spis o
právním postavení církve pravoslavné v Československé republice; Tamtéž, kart. 3915 – zápis
z ustavující schůze 15. 6. 1922.
1) APC Olomouc, f. M. Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd – korespondence, různá – dopis
M. Červinky biskupu Gorazdovi, 4. 7. 1922.
2) Přitom se současně vymezoval proti biskupu Ruské pravoslavné církve v zahraničí
Sergejovi (Koroljov), který svou snahou po vytvoření samostatné správy pro ruské pravoslavně
orientované běžence narušoval jeho vizi organizační jednoty.
3) K této postavě i jeho bratrovi srov. MAREK, Pavel: Bratři Bohumil a Isidor Zahradníkovi.
Dva kněžské osudy na přelomu 19. a 20. století. Olomouc, Univerzita Palackého 2017. 128 s.
4) NA Praha, f. MŠNO, sig. 47 VII, kart. 3909 – sdělení Kanceláře prezidenta republiky ministerstvu školství, 2. 9. 1922.
5) Srov. MAREK, Pavel: Ke styku biskupa Gorazda (Pavlík) s pravoslavnou komunitou v USA.
In: BŘEZINA, Vladimír – HLOUŠKOVÁ, Kateřina – SLABOTÍNSKÝ, Radek (eds.): Historik
skutečně mohutný. K životnímu jubileu Jiřího Pernese. Brno, Books a Pipes Publishing 2018,
s. 163–177.
6) V té době už intenzivně připravoval odjezd do Cařihradu.
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bude usilovat o založení dalších obcí/eparchií/organizačních
jednotek tak, aby mohla v budoucnu dosáhnout samostatnosti
a přetvořila se v autokefální církev jako plnoprávného a
rovnocenného člena společenství východních církví. Je zřejmé,
že pracoval s představou soustředění všech pravoslavně
věřících v českých zemích do jedné organizace a chtěl její
působnost rozšířit na celé Československo. Tuto hypotézu
potvrzuje skutečnost, že 4. července 1922 adresoval dopis
biskupu Gorazdovi (Pavlík)1 a v tomto duchu mu nabízel
úzkou spolupráci. Zřejmě v touze oslovit ho v listu rozvíjel
myšlenku vytvoření české varianty pravoslaví korespondující
s českými poměry a tradicemi.2 Přitom avizoval souhlas
archimandrity Sawatije (Vrabec) a odhodlání zapojit do
těchto prací také Bohumila Zahradníka-Brodského.3 Dalším
potvrzením zmíněného záměru je Červinkovo jednání (zřejmě
někdy v srpnu 1922) s ministerstvy školství a zahraničí,
při němž nabízel převzetí organizace pravoslavných na
Slovensku a na Podkarpatské Rusi.4 Zatímco v prvním případě
iniciativa formálně narazila na překážku v podobě Gorazdovy
misijní cesty do USA5 a když se biskup počátkem roku 1923
vrátil do vlasti, Červinka už o spolupráci nestál,6 ve druhém
případě idea organizace pravoslavných na východě republiky
neuspěla na Ministerstvu s plnou mocí pro správu Slovenska.
Červinku to však nijak neodradilo a později se vyjádřil, že ve
východních částech republiky působil via facti.
Vše nasvědčuje tomu, že Červinkův zájem proniknout
na Podkarpatskou Rus v roli organizátora nebyl pouze jeho
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chvilkovým nápadem, ale že tamní situaci pečlivě monitoroval.
Reflektoval skutečnost, že z hlediska likvidace tamního
chaosu1 vyvolaného střety pravoslavných s příslušníky
řeckokatolické církve neexistovalo jednoduché východisko,
resp. neviděl žádnou autoritu, která by byla schopná živelné
hnutí převést do pevného organizačného rámce. O činnosti
vladyky Dostije (Vasić), jak ještě ukážeme, měl přehled;2 do
jaké míry však byl informován o dalších subjektech majících
zájem/touhu uplatnit se na Podkarpatské Rusi, můžeme
pouze spekulovat.3 Pro nás je důležité zjištění, že kontakty
s představiteli státní administrativy Červinkovi dovolily udělat
si správný závěr o její ochotě naslouchat a přijímat náměty a
nápady týkající se konsolidace náboženských a církevních
poměrů na Podkarpatské Rusi. Tato vstřícnost mu na přelomu
podzimu a zimy 1922 umožnila oslovit ministerstvo školství a
správní orgány na Podkarpatské Rusi několika přípisy, jejichž
1) Podle zprávy Civilní správy Podkarpatské Rusi, jejího školského odboru, koncem r. 1922
se k pravoslaví hlásilo kolem 80 000 věřících a zatím fungovalo jen 33 náboženských výborů,
které připravovaly ustavení náboženských obcí a jejich schválení státními úřady. Tehdy
neexistovala ani jedna. AMZV Praha, d. 2. sekce, 1918–1939, kart. 60 – složka církevní věci
– Přehled o šíření se pravoslavného vyznání na Podkarpatské Rusi v roce 1923. – Ministerstvo
školství tehdy nedoporučovalo zásahy státu do poměrů. Obávalo se, že by způsobily
prohloubení sociálního a politického rozvratu. Distancovalo se od jakéhokoliv násilí, neboť
hrozilo vyvolání odporu vůči ČSR. Požadovalo zachovat vůči oběma stranám přísnou
neutralitu a incidentům předcházet důrazem na dodržování zákonných norem. Ty však byly
zastaralé v důsledku platnosti recepčního zákona. V r. 1921 ministerstvo zpracovalo vládní
návrh zákona o změně vyznání a spoluužívání kostelů na Podkarpatské Rusi, avšak předloha
uvízla v Prezídiu ministerské rady v důsledku očekávané rozluky mezi státem a církvemi.
Tamtéž, kart. 62 – dopis MŠNO MZV v Praze, 29. 8. 1922.
2) Trochu paradoxně na rozdíl od státní kultové správy, která ještě 23. 10. 1922 Kanceláři
rezidenta republiky tvrdila: o postavení vladyky Dositeje v Srbské pravoslavné církvi nic nevíme;
úředně o jeho poslání v Československu nejsme informováni; kdo jeho aktivity ﬁnancuje,
není nám známo. Pouze z příležitostných spisů víme, že se věnuje Církvi československé,
zasahoval na Podkarpatské Rusi a nyní zastupuje biskupa Gorazda na Moravě. Nebyla to však
pravda, rada V. Müller, který za sdělením stál, tímto způsobem reagoval na skutečnost, že
Dositejova mise byla víceméně v gesci ministerstva zahraničí, ač ji mělo podle jeho názoru
řešit v prvé řadě ministerstvo školství. Komunikace mezi ministerstvy nebyla alespoň v tomto
případě ideální. AMZV Praha, f. 2. sekce, 1918–1939, kart. 60, složka Církev československá
pravoslavná – koncept dopisu MŠNO Kanceláři prezidenta republiky, 23. 10. 1922.
3) Aktivity vladyky Dositeje (Vasić) jsou dobře popsány na jiném místě. Srov. např. ДАНИЛЕЦ, Юрий Васильович: Подготовка и проведение Первого собора Карпаторусской православной церкви 1921 г. In: Теолошки погледи. Версконаучни часопис (Београд), 2017,
No. 2, c. 285–300. Pomoc pravoslavným však nabízeli také metropolita Antonij (Chrapovickij)
z jihoslovanské emigrace a biskup Gorazd (Pavlík) opírající se o své pozice v Církvi
československé. Když v prosinci 1921 intervenoval u ministra zahraničí ČSR Edvarda Beneše
ve věci vladyky Dositeje, resp. schválení ústavy církve pro Podkarpatskou Rus, poznamenal,
že transformace CČS v pravoslavnou vytvoří předpoklady k tomu, aby Církev československá
pravoslavná pronikla na toto území a tamní pravoslavné „připoutala k Praze“. Současně však
konstatoval, že pro tento úkol není dosud dostatečně připraven, proto momentálně podporuje
srbského biskupa. Archiv ministerstva zahraničí (dále AMZV) Praha, f. 2. sekce, 1918–1939,
kart. 60 – dopis biskupa Gorazda E. Benešovi, 22. 12. 1921. K subjektům, které chtěly převzít
organizaci pravoslavných na Podkarpatské Rusi je třeba připočítat také některé ambiciózní
jedince, kněze pocházející ze země, příp. i archimandritu Alexije (Kabaljuk).

Červinkův projekt budování pravoslavné církve
v Československu.
Koncept podoby pravoslavné církve v Československu
Miloš Červinka zformuloval v časovém období od poloviny
září do poloviny prosince 1922 a je obsažen ve čtyřech jeho
podáních orgánům státní administrativy datovaných 18. září,
8. října, 25. listopadu a 12. prosince 1922. Nemá tedy formu
jednorázového návrhu, ale autor ukládá svou vizi do zpráv,
žádostí a memorand týkajících se celkové situace pravoslavného
hnutí v českých zemích, na Slovensku a Podkarpatské Rusi.
Celý projekt má v podstatě dvě části, jež jsou věcně propojeny
a směřují k žádosti, aby realizace předložených podnětů byla
státní správou svěřena k realizaci do jeho rukou. První část
řeší otázku vzniku organizačního ústředí jako iniciátora a
realizátora všech dalších nutných opatření směřujících ke
konstituování pravoslavné církve v Československu. Druhá
část konceptu pak analyzuje situaci na Podkarpatské Rusi a
navrhuje úkoly, jejichž naplnění povede nejen k odstranění
tamních zmatků v náboženské a církevní oblasti, k vytvoření
základních organizačních struktur a samostatné eparchie,
ale také umožní integraci vyznavačů pravoslaví z území
Podkarpatské Rusi a Slovenska do jednotné autokefální
pravoslavné církve v zemi.
S ohledem na zvolené téma příspěvku první část
Červinkova návrhu podáme pouze v podobě nástinu
problematiky. Jádro našeho výkladu bude směřovat k reflexi
situace na Podkarpatské Rusi a k jeho návrhům týkajícím se
tohoto teritoria.
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cílem bylo zajistit České náboženské obci pravoslavné mezi
skutečnými i potencionálními organizátory pravoslavného
hnutí na Podkarpatské Rusi exkluzivní postavení. Vhodnou
půdu pro Červinkovy návrhy vytvořilo přesvědčení,
k němuž státní orgány v průběhu let 1921 a 1922 dospěly,
že v Československu má vzniknout jednotná, nezávislá a
celostátní pravoslavná církev s ústředím v Praze.
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Koncept exarchátu v jurisdikci vselenského
patriarchátu.
Jak jsme už shora naznačili, Červinka založil Českou
náboženskou obec pravoslavnou jako pravoslavnou eparchii/
církev v čele s biskupem. Uvedený název jí dal možná nepříliš
šťastně, ale záměrně proto, aby demonstroval její sounáležitost
a spjatost se všeobecnou pravoslavnou církví.1 Uvědomoval
si, že základní stavební jednotkou církve je náboženská
obec, proto v ní viděl první sdružení tohoto typu. Jednalo
se o netradiční postup ve smyslu jejího teritoriálního záběru
na celé území českých zemí. Zde je ovšem třeba reflektovat
skutečnost, že komunita pravoslavně věřících byla nejen
poměrně velmi malá, její jádro žilo především ve velké v Praze,
ale současně extrémně roztříštěná. Za relevantní považujeme
fakt, že založením obce zřídil centrum, ústředí pro postupné
budování a správu církve. Chtěl ji vystavět cestou shora, což
v dané situaci považujeme za logické a přijatelné rozhodnutí.
Opět je třeba reflektovat skutečnost, že vše probíhalo v době,
kdy české země reprezentovaly z hlediska pravoslaví
v podstatě misijní území a celkové poměry v zemi po vzniku
samostatného republiky nebyly zdaleka stabilizované. Po
ustavení střediska Červinka plánoval zakládání náboženských
obcí tam, kde k tomu budou existovat vhodné podmínky.2
Současně si Červinka a lidé kolem něho uvědomovali,
že založení obce je pouze prvním krokem, po němž musí
následovat řada dalších tak, aby se z náboženské sdružení
mohla stát standardní pravoslavná církev. V prvé řadě chtěli
pro svého duchovního správce zajistit řádné vysvěcení z rukou
pravoslavných biskupů. Protože jejich dlouhodobým cílem bylo
vytvoření autokefální pravoslavné církve v Československé
republice, řešení otázky svěcení biskupa posunulo do popředí
také další klíčovou otázku jurisdikční příslušnosti církve,
1) V instrukcích poslaných čs. delegátovi v Cařihradu JUDr. Rudolfu Světlíkovi Červinka
název obec vysvětloval tím, že nechce předbíhat vývoj, neboť cílem je ustavení autokefální
pravoslavné církve na území celého státu. Proto zvolil název obec ve smyslu založení organizačního střediska, které bude zmíněnou ideu uvádět do života. AMZV Praha, f. 2. sekce,
1918–1939, kart. 60, složka Církev československá pravoslavná – Červinkova instrukce,
předána 14. 10. 1922.
2) AMZV Praha, f. 2. sekce, 1918–1939, kart. 60 – složka Církev československá pravoslavná
– dopis M. Červinky MZV, 12. 10. 1922. Přílohu tvoří text nazvaný „Jak řešiti otázku samostatnosti pravoslavné církve v republice československé“. Ten je datován 8. 10. 1922 a s ním
zde pracujeme.

1) Tamtéž. – Rada ministerstva školství V. Müller v této době zastával názor, že „příslušnost
k srbskému ritu [rozuměj jurisdikci, pozn. aut.] pravoslavné církve znamenala pro pravoslaví v českých zemích, tak i na Slovensku a v Podkarpatské Rusi odvislost od zahraniční
církve, ježto by byla příslušnost k pravoslavné církvi srbské, jejímž sídlem i středem je Jugoslávie“. Státní správa kultová u všech církví však sleduje politiku jejich osamostatnění a
nezávislosti na zahraničí a vytvoření samostatného a nezávislého církevního útvaru v hranicích
Československé republiky. Proto z hlediska státních zájmů je vytvořit autokefální pravoslavnou církev „od ciziny podle možnosti neodvislou“. AMZV Praha, f. 2. sekce, 1918–1939, kart.
60, složka Církev československá pravoslavná – kopie dopisu MZV Kanceláři prezidenta republiky, 23. 10. 1922. Srov i NA Praha, f. MŠNO, 1918–1938, sig. 47 VII, kart. 3907 – vnitřní
zápis ministerstva k přípisu č. 140606/22.
2) Tamtéž.
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resp. získání zahraniční, mateřské církve ochotné dohlížet a
usměrňovat její činnost do té míry, aby se mohla stát řádnou
církví fungující v souladu s předpisy kanonického práva.
Právě praktické řešení zmíněných problémů vytvořilo prostor
pro vznik Červinkova návrhu na konstituování celostátní
pravoslavné církve v podobě patriarchálního exarchátu
v jurisdikci cařihradského patriarchy.1
Analýza Červinkova projektu ukazuje, že je provázeným
a logicky uspořádaným celkem stojícím na třech pilířích.
1) Církev musí mít podporu státu a být vůči němu loajální;
2) Církev musí být v rámci pravoslavného společenství
samostatná a uvnitř země jednotná; 3) Církev musí zaštítit
ekumenický patriarcha v Cařihradu.
Ad 1) Propojení zájmů církve a státu Červinka považoval
za faktor přinášející prospěch oběma stranám. Církev se díky
podpoře státu stane rovnoprávným partnerem ostatních církví.
Stát její loajalitu ocení na poli ochrany. „Tvrzení, že náboženství
jest výlučně věcí soukromou, ukázalo se zcela nesprávným. Již od
nejstarších dob byl život občanský spjat tu více tu méně se životem
náboženským toho kterého národa. […] Otázky náboženské hrály
vždy důležitou úlohu při vytváření se poměrů státních. Na tom
nezmění ničeho ani zamýšlený problém rozluky státu a církve, neboť
církvi vždy zůstane možnost působiti vlivem svým na široké masy a
tím pracovati pro stát, nebo proti státu. […] Je žádoucí, aby zájmy
státu a zájmy církve byly sobě blízké nebo dokonce totožné. […] Cíle
národních církví pravoslavných kryjí se se zájmy státními, takže
církve tyto jsou oporou i podporou dotyčného státu, zejména jsouli samostatnými a nezávislými. Jest tedy jen ku prospěchu státu,
podporuje-li utvoření takovéto národní církve pravoslavné a stará-li
se o to dobýti jim největší samostatnosti. Tak tomu jest i v případě
našem…“2
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Ad 2) Podle Červinkova názoru požadavku vzniku
jednotné celostátní pravoslavné církve v Československu a
její samostatnosti (autonomie) nejlépe vyhovuje organizační
forma exarchátu. Své přesvědčení vyjadřoval těmito slovy:
pravoslavní v českých zemích udělali první kroky ke vzniku
standardní pravoslavné církve. Je však třeba uvážit, že
teritorium je odtrženo od území, na nichž je pravoslavná církev
plně etablována (jedná se o západní výspu). Musíme počítat
s odlišnými kulturními poměry a národními zvláštnostmi
lišícími se od zvyklostí na pravoslavném východu. Situace
na Podkarpatské Rusi a na Slovensku je rovněž specifická.
Převládající chaos vyžaduje, aby organizaci pravoslavného
hnutí převzala Česká náboženská obec pravoslavná. Čeká ji
však řešení mnoha složitých problémů a místních specifik.
Země je kulturně zaostalá. Řadu otázek může řešit pouze
člověk dobře znalý poměrů a s citem pro taktický postup. S tím
vším se může lépe vyrovnat exarcha než patriarcha. „Žádost
za jmenování exarchem má svůj důvod v tom, aby pravomoc jeho
ihned se vztahovala na Slovensko a Karpatskou Rus, kdež nelze ihned
postaviti samostatného episkopa, poněvadž organizace těchto částí
provedena dosud není a bude vyžadovati zvláštní péče a předpokládá
nejen znalost tamějších zvláštních poměrů, ale i veliké obezřetnosti,
přitom určité samostatnosti v rozhodování, čemuž by postavení
jako exarcha nejlépe odpovídalo a potřebám státním vyhovovalo.“1
Momentální stav pravoslavného hnutí v Československu není
takový, aby zde mohla v krátké době vzniknout autokefální
pravoslavná církev.
Ad 3) Zdůvodnění třetího pilíře návrhu Červinka věnoval
mnoho prostoru. Vycházel z předpokladu, že ustavením
samostatného Československa jako nástupnického státu
habsburské monarchie se jak území českých zemí, tak Slovenska
a Podkarpatské Rusi ocitlo vně organizace platné zde před
rokem 1918 pro pravoslavnou církev. Vznikem nového státu
bylo staré uspořádání anulováno.2 Nově zakládaná církev je
1) Tamtéž.
2) Takový výklad ostře narážel na argumentaci Srbské pravoslavné církve, kterou převzal a
rozpracoval biskup Gorazd (Pavlík). Byla založena na argumentaci historickým právem, na
tom, že vznik nového státního útvaru příslušnost pravoslavných k patriarchátům na území
habsburské říše, nyní náležejících ČSR, nezrušil, a po přechodu bukovinsko-dalmatské a
karlovické eparchie do sjednocené srbské pravoslavné církve přešla jejich jurisdikční práva
na tento nově vzniklý útvar. Červinkův výklad podle zjištění čs. delegátu v Cařihradu Světlíka

korespondoval s názorem tamního patriarchátu. Srov. AMZV Praha, f. 2. sekce, 1918–1939,
kart. 60 – složka Církev československá pravoslavná – zpráva R. Světlíka MZV v Praze, 15.
11. 1922.
1) AMZV Praha, f. 2. sekce, 1918–1939, kart. 60 – složka Církev československá pravoslavná
– memorandum M. Červinky MZV v Praze, 19. 9. 1922.
2) Tamtéž.
3) Tichon (Bellavin, 1865–1925). Srov. např. BLASCHKIEWITZ, Johannes Chrystostomus
(Hrsg. von): Kirchengeschichte Russlands der neuesten Zeit, 1. Patriarch Tichon, 1917–1925.
München, Pustet 1965. 420 s.; ВИНОГРАДОВ, Василий: О некоторыцх важнейших
моментах последнего периода и деятельности сватейшего патриарха Тихона (1923–
1925 гг.). Церковно-исторический Вестник, 1, 1998, No. 1, c. 8–40.
4) Jevlogij (Georgijevskij, 1868–1946). Srov. např. КОСИК, Виктор И.: Русское церковное зарубежье. 20 век в биографиях духовенства от Америки до Японии. Москва,
Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет 2008, c. 135–137; КОСТРЮКОВ, Андрей Александрович: Русская Зарубежная Церковь в 1925–1938 гг.
Юрисдикционные конфликты и отношения с московской церковной властью. Москва,
Издательство ПСТГУ 2011, c. 36–370.
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proto postavena před úkol vybrat si novou mateřskou církev,
která ji dovede k autokefalitě.1
Možnosti, jaké měli čeští pravoslavní při výběru mateřské
církve, Červinka široce analyzoval. Tvrdil, že existovaly
pouze tři alternativy: mohli požádal o pomoc ruskou, srbskou
a cařihradskou pravoslavnou církev. Ve všech případech
hledal pozitiva a negativa volby a došel k závěru, že posledně
zmíněná církev vyhovuje z hlediska momentální situace
v pravoslavném hnutí v jeho vlasti nejlépe. Splňuje všechny
tři podmínky, které si stanovili: mateřská církev svůj vliv
omezí pouze na kanonickou oblast a vystříhá se všech vlivů
a tlaků politického charakteru. Nebude církvi bránit zvolit
si vlastní směr svého rozvoje. Ihned jí umožní samosprávu a
autokefalitu v době, kdy o to požádá.2
Konkrétní rozbor Červinkova materiálu ukazuje, proč se
rozhodl požádat o patronát cařihradského patriarchu. Tvrdil,
že ruská pravoslavná církev v minulosti udělala pro české
pravoslavné mnoho dobrého, proto by bylo možné se na ni
obrátit s žádostí o pomoc bez větších rozpaků. Její současnost
to však neumožňuje. „Především církev sama tone nyní v těžkých
dobách. Osud patriarchy Tichona,3 ubíjení kněžstva, loupení chrámů,
vznik nové sekty, přitom hlad a bída svěřeného stáda, to vše vyžaduje
veškerých sil duchovenstva, má-li ono dostáti povinnostem svého
úřadu, takže nelze ani dalších obětí, starati se o nás, požadovati. […]
Podle zpráv, které nás došly, chtěla by ruská církev přijati nás pod
svoji ochranu, ovšem tak, že by podržela nad námi svoji moc úplně,
episkopa by nám sice vysvětila, nikoliv však jako eparchiálního, nýbrž
toliko jako vikaria mitropolity Eulogia,4 který by takto zaujímal místo
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episkopa eparchiálního, čímž by mu bylo umožněno dosazovati sem
kněze podle jeho libovůle. Pokud se týče samostatnosti, ta by byla
oddálena na tak dlouho, jak by se jemu zalíbilo. Uvážíme-li, že všecko
toto bylo by pravým opakem toho, čeho se domoci chceme, kromě toho,
že by s ohledem na Karpatskou Rus mohl vytvořiti se i politický směr,
jehož si nepřejeme, patrno, že při všem ocenění zásluh ruské církve o
naše pravoslaví, nemůžeme vstoupiti v závislost od ní.“1
Při posuzování vhodnosti spolupráce se srbskou
pravoslavnou církví Červinka identifikoval výhody tohoto
spojenectví, ale našel i důvody, proč tuto možnost nakonec
odmítl. Pozitiva viděl ve slovanským charakteru církve
a v politickém spojenectví mezi ČSR a Královstvím SHS.
S potěšením konstatoval, že bezprostředně po vyhlášení
republiky došlo k navázání kontaktů s karlovickým
metropolitou a srbská církev vzala české pravoslavné do své
ochrany, poskytla jim morální a materiální pomoc. Dokonce
svého biskupa Dositeje (Vasić) pověřila pomáhat při výstavbě
církve. „Leč slíbená podpora a pomoc zůstala nenaplněnou. Veškeré
naše prosby byly odbývány sliby do budoucna a veškerá energie pana
delegáta [Dositeje, pozn. aut.] soustředěna byla na organizování
tzv. Církve československé a vyvrcholila ve vysvěcení pana M. Pavlíka
na pravoslavného episkopa této Církve československé pod jménem
episkopa Gorazda. Úvaha o tom, jak mohla srbská církev pravoslavná
postaviti episkopa pravoslavného církvi, která tehda neměla ještě
ani jediné státem uznané obce náboženské a jež se za pravoslavnou
nepovažuje, nespadá do rámce tohoto článku. Nesplnila-li tedy
církev srbská do dnešního dne slibů, daných nám pravoslavným,
nelze očekávati, že by je splnila i nyní. […] Uváží-li se, že v počtu
příslušníků našich jest mnoho Bulharů, kteří nechtějí, aby srbské
církev u nás působila, patrno, že nelze nám ani pro patronát církve
srbské se rozhodnouti.“2
Touto
vylučovací
metodou
Červinka
dospěl
k cařihradskému patriarchátu. Pro české pravoslavné se
mu jevil jako nejvhodnější patron ze dvou důvodů: zaujímá
v pravoslavné církvi prestižní čestné první místo. Vedle toho
nemá na našem území žádné vedlejší politické zájmy. Proto by
1) AMZV Praha, f. 2. sekce, 1918–1939, kart. 60 – složka Církev československá pravoslavná
– memorandum M. Červinky MZV v Praze, 19. 9. 1922.
2) Tamtéž.

Podkarpatská Rus jako součást celostátní pravoslavné
církve.
Nedílnou, integrální součást Červinkova návrhu tvoří
pasáže věnované pravoslavnému hnutí na území Podkarpatské
Rusi. Aby autor projektu zvýšil váhu své argumentace pro
nutnost vytvořit jednotnou celostátní pravoslavnou církev,
1) Husité po nezdaru jednání s římským papežem se obrátili na řeckou pravoslavnou církev
a chtěli se s ní spojit. Z iniciativy arcibiskupa kališnické církve Jana z Rokycan (1396–1471)
v Cařihradu jednal teolog Jan Payne, zvaný Engliš, mistr oxfordské univerzity. Srov. např.
TOMAN, Jindřich (ed.): Angažovaná čítanka Romana Jakobsona. Praha, Karolinum 2017,
s. 231.
2) Антоний (Храповицкий). In: Православная энциклопeдия, 2. Москва 2001, c. 646–
652; ИУСТИН (Попович): Тайна личности Митрополита Антония и его значение для
словянства. Православная жизнь, 1976, č. 8, s. 1–13.
3) AMZV Praha, f. 2. sekce, 1918–1939, kart. 60 – složka Církev československá pravoslavná
– memorandum M. Červinky MZV v Praze, 19. 9. 1922.
4) Tamtéž.

SCIENTIFIC NOTES №7 2020

bylo optimální vstoupit pod jeho ochranu, poslat mu žádost o
vysvěcení biskupa a připomenout mu nutnost splnění slibu,
který dal husitům 18. ledna 1451 a zůstal nesplněn v důsledku
obsazení Cařihradu Turky (1453).1 Červinka byl přesvědčen,
že patriarchát by se staral pouze o církevní záležitosti. Vazba
na Cařihrad by podle jeho názoru současně umožnila lépe se
vypořádat s úpravou poměrů na Podkarpatské Rusi, neboť
práva, jimiž nad tímto územím disponoval tajný exarcha
Antonij (Chrapovickij, 1863–1936),2 by byla přenesena na
exarchu pravoslavné církev v Československu. Tvrdil, že
tento krok by posílil autoritu pražské vlády na tomto území,
„poněvadž by upravení otázek náboženských zejména na Slovensku a
Karpatské Rusi dalo se snáze provésti nejsouc odkázáno na blahovůli
a koncese zahraničí“.3
Shora nastíněný koncept exarchátu v jurisdikci
vselenského patriarchátu Miloš Červinka předložil státní
administrativě s cílem získat od ní souhlas a podporu pro
jeho předložení cařihradskému patriarchovi Meletiovi IV.
(Metaxakis). Pro schválení lobboval argumentací se silným
dobovým potenciálem: „Vlastní silou vybudovali jsme svobodný,
národní svůj stát a vlastní silou vybudujeme i svoji vlastní národní,
svobodnou církev pravoslavnou, jež bude nejen naší pevnou
hradbou, ale i mostem k užšímu svazu všech pravoslavných národů
slovanských.“4
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ve dnech 5.–12. listopadu 1922 uskutečnil na východ země
studijní cestu.1 O jejích výsledcích informoval státní správu
včetně prezidenta republiky a následně formuloval návrh na
řešení tamní situace v pravoslavném hnutí, resp. svá zjištění
využil k doplnění a dotvoření svého konceptu exarchátu.
Nejprve se budeme věnovat Červinkově reflexi stavu
pravoslavného hnutí na Podkarpatské Rusi.
Výchozím poznatkem, s nímž Červinka pracoval, bylo
zjištění, že „to, co jsem na Karpatské Rusi shledal, nelze nazvati
jinak než chaos“.2 Za pozitivum v dané situaci však považoval
skutečnost, že pravoslavné hnutí má hlubší základ, nevzniklo
jako výsledek politické agitace, ale vyrůstá ze dvou zdrojů:
„Hnutí to povstalo jednak z tradice mezi národem udržované a také
pravdě velice blízké, že svého času byl národ kněžími oklamán a od
pravoslaví, původní své víry, převeden k unii, od níž nabyv svobody
náboženské chce se vrátiti k víře své původní, jednak proto, že
uniatští kněží byli, z velké části pomocníky jeho nepřátel a otrokářů,
jednak sami jemu ukládali nesnesitelná břemena svými požadavky
za úkony církevní i za koblinu i rokovinu. Lid svoje kněze nenáviděl
a nenávidí a v klamném pojímání svobody, domníval se, že nastala
chvíle odplaty za útisk a že on sám oprávněn jest odplatě této dáti
průchod.“3
Červinka tvrdil: excesům, které provázejí soužití
pravoslavných s uniaty, se nelze divit. Jsou důsledkem působení
nezodpovědných agitátorů šířících mezi pravoslavnými
mylnou informaci, že církevní majetek, nyní ve vlastnictví
uniatů, nikdy nepřestal být jejich majetkem. Jedná se o hodnotu
vytvořenou jejich předky a uniaty neprávem přivlastněnou.
Pravoslavné nikdo nepoučil o právním stavu věci a výtržnosti
mají nyní pro z nich velmi nepříjemné následky. „Nepraví
1) Červinkův zájezd na Podkarpatskou Rus byl krátkodobý, proto studoval poměry v oblasti
kolem Užhorodu, v Mukačevu a zejména v Marmarošské župě. Zdálo se mu, že právě na
tomto území se pravoslavné hnutí vyvíjelo nejintenzivněji, že zdejší lidé jdou za svým cílem
pevně a vytrvale. Byl přesvědčen o tom, že přes omezenost sondy lze udělat celkové závěry o
charakteru celého hnutí, jeho stavu a budoucnosti. Ve zprávě o cestě jmenovitě uvádí setkání
se zástupci pravoslavných výborů ve městě Buštynu, ve vesnici Bedevlji a obci Russkoje u
Mukačeva. V Bedevlji byli na schůzi přítomni údajně zástupci 24 obcí, kteří souhlasili s organizačními aktivitami Česká náboženské obce pravoslavné v zemi a přihlásili se ke zvolenému
duchovnímu správci obce archimandritovi Sawatijovi (Vrabec) jako ke svému biskupovi. NA
Praha, f. MŠNO, sig. 47 VII, kart. 3907 – Církev pravoslavná na Karpatské Rusi, 25. 11. 1922.
2) AMZV Praha, f. 2. sekce, 1918–1939, kart. 60, složka Církev československá pravoslavná –
zpráva M. Červinky prezídiu Civilní správy Karpatské Rusi, 12. 12. 1922.
3) NA Praha, f. MŠNO, sig. 47 VII, kart. 3907 – Církev pravoslavná na Karpatské Rusi, 25.
11. 1922.

1) Tamtéž.
2) Lat., „Ať se stane spravedlnost, i kdyby měl zhynout svět“.
3) NA Praha, f. MŠNO, sig. 47 VII, kart. 3907 – Církev pravoslavná na Karpatské Rusi, 25.
11. 1922.
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vůdcové“, mnohdy samozvaní, nesledují náboženské cíle, ale
snaží se tímto způsobem lid obrátit k nepřátelství vůči státu
a jeho úředníkům. Díky jim jsou v zemi šířena hesla „Česká
vláda nepřeje pravoslaví“, „Nevěřte Čechům, oni chtějí vás potlačit
a čechizovat“.1
Podle Červinky však nelze zastírat, že těmto živlům
nahrávají a odpovědnost za vznik chaosu nesou i mnozí
státní úředníci. Pravoslavnému hnutí nerozumí, podceňují
ho a považují ho za výsledek politických hrátek. „Postup
úřadů našich pohyboval se příliš mnoho v extrémech, buď veliká
shovívavost a vzápětí ohromná přísnost – buď příliš scholastický
výklad zákonů proti lidu, nebo veliká liberálnost oproti druhým.
Jest přece dostatek známo, že heslo 'fiat iustitia, et pereat mundus'2
v teorii správné, v praxi doslovně provésti nelze, tím méně na
Karpatské Rusi, kde především třeba zažehnouti pochodeň osvěty,
aby lid, sám v sobě dobrý, stal se duševně rovnocenným s ostatními
národy našeho státu. Laskavostí, shovívavostí a ochotou dá se u
karpatoruského lidu mnohem více docíliti než přísnými opatřeními,
jež u negramotného a po staletí utlačovaného lidu budí pocit
nové poroby a nového pronásledování, a tím i podkopávají jeho
dětinskou v pravdě lásku k republice a jejím úřadům. Získají-li naše
úřady důvěru lidu karpatoruského svojí objektivností a obezřelým
postupem, bude lid tento pevnou hradbou republiky, která dovede
zadržeti veškeré nájezdy nepřátelské.“ 3 Vydávaje se za důvěrníka
„lidu pravoslavného“ Červinka dále tvrdil, že nejvíce stížností
slyšel na úředníky „uniatského vyznání, neb uniatského původu“,
a proto radil: „Doporučovalo by se, aby do krajů, kdež jest hnutí
pravoslavné značnější, nebyli posíláni, zejména na význačná místa,
úředníci uniatského vyznání. […] Kdož zná tu hloubku nenávisti
mezi uniaty a pravoslavnými, jež jest přímo nepřeklenutelným,
nevyčerpatelným zdrojem svárů a prozatím nevyléčitelným neduhem
obou stran, musí přiznati, že sebeobjektivnější úředník uniat mezi
pravoslavnými, neb naopak pravoslavný mezi uniaty, zřídka kdy
dosáhne plné důvěry lidu, jež však jest, zejména v nynějším stadiu,
pro zdar tak vážné věci nevyhnutelnou. Není pravdou, že by lid
karpatoruský nepřál republice, neb dokonce byl proti ní, naopak lid
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ten, pokud mi bylo přáno přesvědčiti se, upřímně lne k ní a vzdor
některému zklamání, očekává od ní spásu svoji.“1
Za jeden ze základních deficitů pravoslavného hnutí
na Podkarpatské Rusi Červinka považoval absenci vůdčí
osobnosti organizátora. Proto všechno, co bylo za poslední tři
roky na tomto poli podniknuto, označil za „nepodařený pokus“:
postup bez plánu, bez systému, bez programu, bez ohledu na
existující zákony.2
Podle Červinky do tohoto schématu plně zapadala také
podkarpatoruská mise vladyky Srbské pravoslavné církve
Dositeje (Vasić). Proto ji podrobil ostré kritice. Domníval
se, že z organizačního pohledu nepřinesla žádné pozitivní
výsledky. Naopak vyvolala „velké třenice mezi jednotlivými
skupinami pravoslavných“.3 Chybou je, že vladyka byl vsazen
do cizího prostředí a v Československu se nedostatečně
orientuje. Proto byl sveden na scestí různými našeptávači,
mnohdy problematickými lidmi s bujnou fantazií. Za klíčové
Červinka považoval, že Dositejovi byla zcela cizí myšlenka
jednoty pravoslaví v Československé republice. Kromě toho
podle jeho názoru pravoslavné hnutí na Podkarpatské Rusi
zásadně poškodil tím, že ve snaze reagovat na nedostatek
duchovenstva vysvětil na kněze kandidáty „nepatrného
vzdělání“ a „pro tento účel nevhodných“.4 Celkovým výsledkem
jeho zájezdů na Podkarpatskou Rus je proto ztráta důvěry
v lidových vrstvách, kterou zpočátku měl. „Rovněž přivedlo
zmatek do řad pravoslavných tvrzení pana episkopa Dositeje, že on
byl naší vládou potvrzen duchovním správcem Karpatské Rusi a
jak se lidu namlouvalo i episkopem karpatoruským. Nyní vypravila
většina obcí, bez jakékoliv naší intervence, poselstvo do Bělehradu
k patriarchátu srbské církve pravoslavné s oznámením, že národ
karpatoruský nepovažuje, ba přímo odmítá, přeosvíceného pana
episkopa Dositeje jako episkopa podkarpatoruského a vystupuje
z jurisdikce církve srbské a žádá sobě episkopem archimandritu
Sawatije. Lze očekávati, že patriarchát srbský této žádosti plně
1) Tamtéž.
2) AMZV Praha, f. 2. sekce, 1918–1939, kart. 60, složka Církev československá pravoslavná –
zpráva M. Červinky prezídiu Civilní správy Karpatské Rusi, 12. 12. 1922.
3) NA Praha, f. MŠNO, sig. 47 VII, kart. 3907 – Církev pravoslavná na Karpatské Rusi, 25.
11. 1922.
4) AMZV Praha, f. 2. sekce, 1918–1939, kart. 60, složka Církev československá pravoslavná –
zpráva M. Červinky prezídiu Civilní správy Karpatské Rusi, 12. 12. 1922.

1) Nevíme, zda do Bělehradu skutečně odjela delegace pravoslavných z Podkarpatské Rusi,
ale máme k dispozici koncept stížnosti podepsaný několika duchovními Georgijem Kenyzem,
Ivanem Černavinem, Jovem (Vojtišin), Ivanem Ilečkem, Bogolepem (Cerkovnik), Andrejem
Racinem a Dositejem, v němž je popsána situace v pravoslavném hnutí na Podkarpatské Rusi.
Poukazuje na roztříštěnost duchovenstva. Část z kněží se hlásí k vladykovi Dositejovi (Vasić),
který tu působí dva roky, ovšem nejsou za ním vidět žádné výsledky práce, chybí organizace,
ústava, kněží, tisk, výuka náboženství ve školách atd. Proto vystupují z jeho jurisdikce a svolají
shromáždění duchovenstva a věřících, které rozhodne o jiné osobě jako svém vůdci. Osobní
a podrobný výklad situace podá Ivan Černavin. APC Olomouc, f. M. Pavlík-Gorazd, kart.
Biskup Gorazd, korespondence, srbská církev – koncept dopisu patriarchovi Dimitrijovi, 20.
10. 1922.
2) NA Praha, f. MŠNO, sig. 47 VII, kart. 3907 – Církev pravoslavná na Karpatské Rusi, 25.
11. 1922.
3) AMZV Praha, f. 2. sekce, 1918–1939, kart. 60, složka Církev československá pravoslavná –
zpráva M. Červinky prezídiu Civilní správy Karpatské Rusi, 12. 12. 1922.
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vyhoví.1 Tím by se ocitla organizace pravoslavné církve na jednotné
a jedině správné koleji a dala by se poměrně hladce i brzo přivésti
k žádoucím koncům.“2
Miloš Červinka shrnul závěry ze své studijní cesty
na Podkarpatskou Rus do tohoto konstatování: zdejší
pravoslavné hnutí se nachází v těžkém a složitém postavení.
Není zorganizované a chybí mu zkušené a cílevědomé
vůdčí osobnosti. Nejsou tu v potřebném počtu uvědomělí a
Československé republice oddaní kněží – většina z nich jsou
nelegálně ustanovení emigranti. Masa pravoslavného lidu
je většinou negramotná a neuvědomělá. Nikdo ji nechrání a
nepodporuje. Proti pravoslavnému hnutí stojí uniaté, dobře
zorganizovaná církev, po věky favorizovaná a podporovaná
ze zahraničí i státní správou. V jejím čele stojí vlivní muži,
cílevědomě se řídící heslem „účel světí prostředky“. V jejích
řadách stojí množství státních úředníků, kteří v úředních
záležitostech nerozhodují nestranně. Zákony jsou zpracovány
tak, aby sloužily potřebám řeckokatolické církve a chránily
ji. Samotní pravoslavní situaci nezvládnou, proto je třeba jim
pomoci.3
Červinka nezůstal pouze u reflexe situace v pravoslavném
hnutí, ale pokusil se najít z ní konstruktivní východisko. Jeho
návrh na organizaci pravoslavného hnutí na Podkarpatské
Rusi je obsažen v podání z 12. prosince 1922 adresovaném
prezídiu Civilní správy Podkarpatské Rusi.
S organizací pravoslavného hnutí je nutno začít okamžitě
podle těchto zásad:
1. Organizaci pravoslavného hnutí na Podkarpatské Rusi
převezme Česká náboženská obec pravoslavná. Jako státem
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schválený subjekt bude plnit funkci ústředí vydávajícího
pokyny k činnosti a garantujícího jejich realizaci.1 Za tímto
účelem byla založena a její statut je v souladu se zásadami
kanonického práva a státní legislativou. Sleduje myšlenku
vybudování jednotné celostátní pravoslavné církve.
2. Pravoslavná církev v Československu „nesmí
podléhat žádným vlivům zahraničním“, musí být nezávislá na
zahraničních institucích a vystříhat se cizích zásahů. Současně
je však nezbytné zachovat jednotu s všeobecnou pravoslavnou
církví.
3. Na Podkarpatské Rusi vznikne jedno ústředí pro
organizaci církve. Je nezbytné, aby bylo „v pevném svazku
s ostatní organizací pravoslavné církve v republice“, jinými slovy
řečeno, bude postupovat tak, aby naplnilo ideu „jednotné církve
pravoslavné pro celou republiku i s Karpatskou Rusí“. To však
neznamená, že pravoslavná církev na území Podkarpatské
Rusi bude zcela zbavena určité samostatnosti. Naopak,
předpokládá se, že se bude vyvíjet „podle svých individuálních
potřeb“.
4. Tato jednota zajistí soulad pravoslavné církve se
státem. Církev bude stát podporovat a stát jí bude stejným
splácet a chránit ji.
5. Na území Podkarpatské Rusi může působit pouze
jedna pravoslavná církev jako součást její celostátní organizace.
Vznik dalších církví s paralelními správami není nepřípustný.
Stejná zásada musí platit i pro území českých zemí. Vzniku
ruské pravoslavné církve v Československu s vlastní správou
je nutno zabránit.2
1) Pro tuto roli České náboženské obce pravoslavné na Podkarpatské Rusi měl Červinka
údajně souhlas viceguvernéra Ehrenfelda a ministerského rady Peška. NA Praha, f. MŠNO,
sig. 47 VII, kart. 3907 – Církev pravoslavná na Karpatské Rusi, 25. 11. 1922. – K osobnosti
JUDr. Petra Kerndlmayera z Ehrenfeldu (Petr Ehrenfeld, 1866–1944) viz VYSKOČIL, Aleš:
Úředník. Příklad Petra Ehrenfelda, Franze Bacha a Josefa Wierera. In: FASORA, Lukáš –
HANUŠ, Jiří – MALÍŘ, Jiří – VYKOUPIL, Libor: Člověk na Moravě v 1. polovině 20. století.
Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2006, s. 56–68. – K Peškově osobnosti srov.
např. SKALA, Petr: Josef Pešek – vedoucí referent školského odboru na Podkarpatské Rusi.
In: Nám i budoucím (muzejní, osvětová a vlastivědná činnost učitelů). Materiály z odborné
konference konané 7.–8. listopadu 2006 v Přerově. Přerov, Muzeum Komenského 2007 s.
189–194.
2) Červinka ve svém návrhu na organizační postup věnoval problému event. vzniku ruské
pravoslavné církve na Podkarpatské Rusi zvláštní pozornost. Bohužel jeho poznámky zůstaly
v obecné rovině, identiﬁkoval jisté tendence tohoto druhu v Užhorodu s ambicemi církev
rozšířit na celou Podkarpatskou Rus a postavit do čela biskupa. Jeho dopis MZV v Praze z 8. 12.
1922 naznačuje, že tímto biskupem mohl být metropolita Antonij (Chrapovickij). Argumentace
v návrhu i v tomto dopisu je stejná – obava, že by došlo k propojení církevní a politické roviny

činnosti, což „jest naprosto nežádoucno“. AMZV Praha, f. 2. sekce, 1918–1939, kart. 60,
složka Církev československá pravoslavná – dopis M. Červinky MZV, 8. 12. 1922. Animozity
mezi Českou náboženskou obcí pravoslavnou a ruskou pravoslavnou emigrací kolem biskupa
Sergeje (Koroljov) v Praze jsou známy.
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6. Je třeba, aby žádost o založení pravoslavné církve
na Podkarpatské Rusi podepsaly všechny náboženské obce
působící na tomto území a nevznikla na základě iniciativy
pouze několika málo jedinců. Její ustavení musí potvrdit
podkarpatoruský sněm.
7. Prvním krokem zahajujícím proces výstavby církevní
organizace na Podkarpatské Rusi bude ustavení náboženských
obcí. Jejich statut předloží Česká náboženská obec pravoslavná
a budou se jím řídit všechny obce. Podobu statutu projednají
a upraví jednotlivé církevní výbory, projede schvalovacím
řízením ze strany státní administrativy a následně dojde ke
konstituování náboženských obcí. Po státním schválení obcí
Česká náboženská obec pravoslavná do nich po pečlivém
výběru a vlastní úvaze vybere vhodné duchovní, kteří jí budou
odpovídat za svou práci.
O ustavení podkarpatoruské eparchie se Červinka
v této souvislosti nezmiňuje, ovšem dá se předpokládat, že
s touto organizační jednotkou do budoucna počítal, neboť
konečným cílem bylo ustavení autokefální pravoslavné církve
předpokládající existenci alespoň minimálního počtu těchto
útvarů. V návrhu se však dotkl citlivé otázky církevního
majetku, v prvé řadě prostor pro konání bohoslužeb. Tvrdil,
že v okruhu působnosti České náboženské obce pravoslavné
na území Podkarpatské Rusi apeluje na věřící, aby od záborů
majetku řeckokatolické církve upustili, avšak řešení problému
nenavrhl. Státní správě pouze doporučil, aby v této věci, resp.
při vymáhání jeho vrácení původnímu majiteli, postupovala
takticky, s ohledem na stav právního povědomí obyvatelstva,
neboť rigorózní důraz na literu zákona může přinést
kontraproduktivní výsledky. Dále vyhrotí poměr mezi oběma
církvemi a obrátí se proti Československé republice jako
nepříteli pravoslaví a ochránci uniatů. Červinka se domníval, že
v obcích, kam Česká náboženská obec pravoslavná poslala své
kněze a kde počet věřících řeckokatolické církve nebyl velký,
by stát měl upustit od tlaku na vracení kostelů a ponechat věci
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volný vývoj. Pro osm misionářů-kněží,1 které pražská obec na
východ republiky už vyslala, žádal státní schválení a respekt
k jejich činnosti na všech úrovních státní správy.2
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Důkaz neschopnosti, nebo aktivita, pro niž nedozrály
podmínky?
Objektivní a nezaujatý pohled na Červinkův projekt
sugeruje přesvědčení, že se jednalo o nosný koncept, který
do pravoslavného hnutí v Československu vnášel naději na
konsolidaci situace. Jednalo se o vizi, jejíž přenesení do života
mohlo být podstatným krokem vpřed ve směru k vytvoření
standardní pravoslavné církve. Přesto návrh neuspěl. Nabízí
se logická otázka, proč tomu tak bylo, co znemožnilo jeho
realizaci, proč neuspěl. Důvodů vidíme hned několik.
1.Posun v postojích státní administrativy. Prvotní reakci
zainteresovaných ministerstev a úřadů řešících problematiku
organizace pravoslavné církve v zemi na Červinkův projekt
musíme označit za pozitivní a vstřícnou. Vnitřní úřední zápis
ministerstva školství ji přináší v následující podobě: „Tento
plán vytvořiti uvnitř hranic republiky samostatnou pravoslavnou
církev, na cizině neodvislou, shoduje se se zásadami, jež sleduje
státní správa kultová a jež jsou také zásadami vlády československé
vůbec.“3
Avšak ještě před koncem roku 1922 došlo k první
modifikaci postojů státní správy na základě konzultací
s československými vyslanectvími v Cařihradu a Bělehradu,
které byly požádány o vyjádření k problematice jurisdikční
vazby církve. V obou případech vyslanci žádost o jednání se
vselenským patriarchátem nedoporučili z politických důvodů.
Závěrečné stanovisko státní správy je obsaženo v aide memoire
ministerstva zahraničí z ledna 1923, v němž je vyjádřena obava
z křížení zájmů bělehradského a cařihradského patriarchátu a
proces konstituování jednotné pravoslavné církve odsunut do
budoucna.4
1) Červinkův elaborát však uvádí jen sedm jmen: hieromonachové Bogolep (Cerkovnik),
Dositej, Jov (Vojtišin), Onisifor a světští kněží G. Keniz, Dimitrij Tomaňský a Andrej Racin.
2) AMZV Praha, f. 2. sekce, 1918–1939, kart. 60, složka Církev československá pravoslavná –
zpráva M. Červinky prezídiu Civilní správy Karpatské Rusi, 12. 12. 1922.
3) NA Praha, f. MŠNO, 1918–1938, sig. 47 VII, kart. 3907 – zápis k č. j. 140606/22.
4) AMZV Praha, f. 2. sekce, 1918–1939, kart. 60, složka Církev československá pravoslavná
– Aide memoire, b. d. – Proto také státní orgány odmítly Červinkovu žádost o státní intervenci

u cařihradského patriarchátu a jeho cestu do Cařihradu nepodpořily. Neměly důvod jí
však zabránit, neboť ji posoudily jako vnitřní záležitost církve, jako soukromou věc jejích
funkcionářů. Tento postoj se následně promítl do faktu, že pravoslavné arcibiskupství nebylo
státem uznáno a existovalo de facto. Cestu obou funkcionářů do Cařihradu podpořily pouze
technicky. Srov. také NA Praha, f. MŠNO, 1918–1938, sig. 47 VII, kart. 3907 – sdělení MŠNO
PMR, 2. 10. 1925.
1) NA Praha, f. MŠNO, 1918–1938, sig. 47 VII, kart. 3907 – sdělení MŠNO PMR, 2. 10.
1925. – Toto stanovisko bylo formulováno na základě nejasností, které vznikly kolem dohody
mezi ČSR a Královstvím SHS z ledna 1924 o řešení některých církevních otázek. Bylo
poukazováno na to, že v dohodě není jurisdikční příslušnost pravoslavných v Československu
k Srbské pravoslavné církvi vyjádřena precizně.

SCIENTIFIC NOTES №7 2020

K druhému posunu v názorech vedené církevního
oddělení ministerstva školství došlo v roce 1925. Nadále
sledovalo koncept celostátní pravoslavné církve, avšak
dospělo k závěru předat organizaci pravoslavné církve
v Československu do rukou Srbské pravoslavné církve
a požádat ji udělení autokefalie. Na Podkarpatské Rusi
by vznikla zvláštní autonomní eparchie.1 Civilní správa
Podkarpatské Rusi (guvernér) obdržela pokyn schvalovat
náboženské obce na základě jednotného statutu schváleného
ministerstvem školství. Bez ohledu na skutečnost, že žádost
Srbské pravoslavné církvi nakonec zůstala pouze v návrhové
podobě, dokumentuje postoje státní správy a znamenala
definitivní odmítnutí Červinky jako organizátora církve a jeho
návrh antikvovala.
2. Stanoviska Srbské pravoslavné církve. Přístupy státní
administrativy je třeba reflektovat a hodnotit v rámci postojů,
které k Červinkovu návrhu zaujala Srbská pravoslavná
církev. Považovala ho za jednoznačně nepřijatelný a vyvinula
velké úsilí, aby zabránila jeho realizaci. Její nesouhlas lze
shrnout do dvou důvodů: 1) upíral jí právo na jurisdikci nad
pravoslavnými v Československu; proto napjala všechny síly,
aby zmařila Červinkovu a Sawatijovu cestu do Cařihradu a
následně se snažila cařihradský patriarchát přimět k odvolání
Meletiova tomosu o zřízení pražského arcibiskupství.
Součástí tohoto úsilí byla podpora vytlačení Sawatijovy
skupiny z České náboženské obce pravoslavné a biskupa
Venjamina (Fedčenkov, 1880–1961) z území Podkarpatské
Rusi. 2) Ačkoliv to explicitně nevyjádřila, jestliže sledujeme
směr postupu bělehradského patriarchátu v Československu
v dlouhodobějším časovém horizontu je zřejmé, že nesledovala
myšlenku vytvoření jednotné, celostátní pravoslavné církve,

245

НАУКОВІ ЗАПИСКИ БІНДЦ №7 2020

246

ale za schůdnější cestu k organizaci pravoslaví považovala
vytvoření dvou, případně tří eparchií ve své jurisdikci, resp.
jako svých zahraničních eparchií. Uplatněním „salámové
taktiky“ váhající a laxní československou administrativu
nakonec dovedla do situace, že na konci 20. let v tichosti přijala
řešení popírající její vlastní koncepci postavenou na zásadách
územní celistvosti organizace a eliminace zahraničních vlivů.
3. Postoje pravoslavné frakce kolem biskupa Gorazda.
Biskupa Gorazda (Pavlík) můžeme považovat za exponenta
Srbské pravoslavné církve v Československu. Názorová shoda
mezi ním a církví byla velká. Sehrál klíčovou roli při prosazení
jurisdikce Srbské pravoslavné církve v Československu.
Stejné místo mu patří v procesech souvisejících s vytlačením
Červinky a arcibiskupa Sawatije (Vrabec) z České náboženské
obce pravoslavné a při marginalizaci pražského pravoslavného
arcibiskupství. Červinkův programový koncept předložený
v době, kdy i jemu bylo jasné, že pokus o pravoslavizaci
Církve československé (husitské) nevyšel a že bude nucen
řešit svou budoucnost, mu zužoval manévrovací prostor.
Uvědomoval si, že v případě přechodu do České náboženské
obce pravoslavné ztratí možnost realizovat svou vizi vytvoření
českého pravoslaví a mantinely pro jeho aktivity bude určovat
Červinka se Sawatijem. Tato perspektiva ho nelákala jak
z pracovního pohledu, tak v důsledku hodnocení odborných
a charakterových kvalit obou osobností. Proto v intencích
Srbské pravoslavné církve usiloval o zmaření Červinkova
konceptu. Na druhé straně reflektujeme skutečnost, že
v oficiální a veřejné rovině byl stoupencem státního konceptu
jednotné pravoslavné církve v zemi a v jisté době plnil zadání
ministerstva školství směřující k jeho realizaci, současně však
plně podporoval Dositejovy kroky na Podkarpatské Rusi a sám
od roku 1926 sledoval a krok za krokem realizoval myšlenku
vybudování pravoslavné eparchie v českých zemích jako
organizační součásti Srbské pravoslavné církve.
Dnešní pohled na Červinkův projekt budování
pravoslavné církve v Československu z roku 1922 jsme už
vyslovili: jednalo o technicky přijatelný návrh, který mohl
teoreticky odstartovat etapu konsolidace pravoslavného hnutí
a budování církve. K tomu je třeba doplnit, že však nebyl

Po vzniku pražského pravoslavného arcibiskupství.
Skutečnost, že se Miloši Červinkovi nepodařilo získat
souhlas státu s organizací pravoslavné církve v celostátním
měřítku neznamenala, že by se aktivit v tomto směru vzdal.1
Naopak, získání kněžského svěcení, a především souhlas
patriarchy Meletia IV. (Metaxakis) s rozšířením aktivit
„Arcibiskupství pravoslavného československého“ na území
Podkarpatské Rusi na něj působilo jako výzva. Nelenil a s těmito
reáliemi hned 4. dubna 1923 seznámil nejen viceguvernéra P.
Ehrenfelda, ale také nižší články státní správy.2 V r. 1923 státní
orgány aktivity arcibiskupství na Podkarpatské Rusi ničím
neomezovaly a probíhaly s podporou církevního odboru
ministerstva školství v Praze.3 Rada Müller po pracovním
inspekčním pobytu v zemi na přelomu května a června 1923
dospěl k názoru, který sdělil ministerstvu zahraničí: „Bylo by
záhodno podporovati pravoslaví české, řízené Dr. Červinkou, které jest
státotvorné.“ Je žádoucí povolit mu povolání kněží ze zahraničí
a uvolnit jejich vstup do země. Nyní řeší problém s příjezdem
biskupa Venjamina (Fedčenkov).4 Současně reflektoval křížení
Červinkova úsilí s činností vladyky Dositeje (Vasić), což
podle jeho názoru nepřispívalo k uklidnění situace. Kriticky
posuzoval, že delegát srbské církve nerespektuje ministerská
opatření a „pokračuje při organizaci pravoslaví na Podkarpatské Rusi
samostatně neohlížeje se na statut“ pro organizaci náboženských
1) Srov. např. ДАНИЛЕЦЬ Юрій: Архієпископ Савватій (Врабец) та православна церква
на Підкарпатській Русі в 20-30-х рр. ХХ ст. In: Науковий вісник. Ужгородська Українська богословська академія ім. св. Кирила та Мефодія – Карпатський університет ім. А.
Волошина. Ужгород 2006. Вип. 3, с. 28–39.
2) AMZ Praha, f. 2. sekce, 1918–1939, kart. 60, složka Církev československá pravoslavná –
zpráva P. Ehrenfelda PMR, 10. 4. 1923.
3) Přibližně v téže době však vyslanec Šeba při audienci u patriarchy Dimitrije (Pavlović) měl
prohlásit, že čs. vláda nemá vůči arcibiskupu Sawatijovi žádné závazky. Jako dříve uznává
právo Srbské pravoslavné církve a vladyky Dositeje pravoslavnou církev na Podkarpatské
Rusi, nacházející se zde v její jurisdikci, řídit. APC Olomouc, f. M. Pavlík-Gorazd, kart.
Biskup Gorazd, korespondence, srbská církev – výtah z dopisu A. Gerovského Amﬁlochijovi
(Kemeň), 25. 6. 1923, strojopis, rusky.
4) AMZ Praha, f. 2. sekce, 1918–1939, kart. 60, složka Církev československá pravoslavná –
úřední záznam o telefonickém rozhovoru, 6. 6. 1923.
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v souladu s realitou doby. Nereflektoval reálné rozložení
sil, zájmy a cíle zainteresovaných činitelů. Pro zajištění
úspěchu každého projektu je nezbytná existence základních
předpokladů. V tomto případě neexistovaly. Ztroskotal na
sporu o jurisdikci a na dohadech o koncepci výstavby církve.
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obcí vydaný ministerstvem.1 Červinka podnikal kroky, jimiž se
snažil vladyku Dositeje z Podkarpatské Rusi vytlačit. Na jeho
tehdejší příjezd do země reagoval stížností zaslanou zřejmě
ministru školství, jehož se ptal: „Čeho tam pohledává není mi
sice známo, ale jest pochopitelno, že pobyt jeho sebekratší znamená
poškození naší akce organizační. Jest kupodivu, že oprávněným
prosbám našim, aby, zejména v této době nebyl sem pouštěn žádný
cizí hierarcha neb kněz, nevěnuje se té nejmenší pozornosti a stále a
stále dává se povolení k příjezdu do republiky osobám, které víceméně
nepokrytě pracují pro své vlastní, politické cíle maříce, neb ztěžujíce
naši práci pro blaho státu.“2 Stejný úmysl měl jeho dopis poslaný
cařihradskému patriarchátu, který žádal, aby diplomatickou
cestou v Bělehradu zařídil, aby tamní československý vyslanec
vladyku Dositeje taktně upozornil, že by měl své působení
v Československu ukončit.3 Také Červinkův dopis patriarchovi
Srbské pravoslavné církve Dimitriji (Pavlović) z poloviny
června 1923 prokazuje, že Červinka se na základě tomosu
cařihradského patriarchy cítil jediným plně kompetentním
a oprávněným organizátorem pravoslaví na Podkarpatské
Rusi.4 Stěžoval si, že vladyka Dositej (Vasić) zde pobýval nejen
1) Tamtéž.
2) NA Praha, f. MŠNO, 1918–1938, sig. 47 VII, kart. 3907 – opis Červinkova dopisu
ministrovi, 2. 6. 1923.
3) Tamtéž. – Dne 24. 6. 1923 vyslanectví Království SHS informovalo Bělehrad o Červinkově
(Sawatijově) stížnosti na vladyku Dositeje do Cařihradu, že zasahuje na Podkarpatské Rusi.
Na synodu církve se prý o tom dlouze diskutovalo a přijali závěr jednat o věci se Srbskou
pravoslavnou církví. APC Olomouc, f. M. Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence,
srbská církev – kopie dopisu vyslanectví SHS v Cařihradu do Bělehradu, 24. 6. 1923. – O
stížnosti se dovídáme také z Gerovského dopisů Amﬁlochijovi (Kemeň) z Bělehradu z 25.
a 27. 6. 1923. Sawatij si prý stěžoval, že v důsledku Dositejových aktivit nemůže vykonávat
své povinnosti a žádal o vyslání pomocníka v osobě biskupa Venjamina (Fedčenkov). APC
Olomouc, f. M. Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, srbská církev – výtah
z dopisů, strojopis, rusky. – K osobnosti Amﬁlochije (Kemeň) srov. ДАНИЛЕЦ, Юрий
Васильович: Архімандрит Амфілохій (Кемінь). In: ДАНИЛЕЦ, Юрий (aвт. кол.):
Сповідники та подвижники православної церкви на Закарпатті в ХХ ст. Ужгород 2011,
c. 281–292.
4) Z Gerovského dopisu Amﬁlochijovi (Kemeň), datovaného 27. 6. 1923, se dovídáme, že
patriarcha Meletios (Metaxakis) v dopise poslaném patriarchovi v Bělehradu měl napsat, že
pověření arcibiskupa Sawatije (Vrabec) správou Podkarpatské Rusi vzniklo nedorozuměním,
neboť prý neznal ustanovení Saint-Germainské mírové smlouvy o autonomii Podkarpatské
Rusi. Nemá v úmyslu porušovat práva karpatoruské pravoslavné církve. Gerovskij Meletijův
dopis interpretoval jako „dosažení vítězství“, o němž je třeba ihned informovat lid, zvláště
duchovenstvo a všechny církevní výbory. Musíme jim současně sdělit obsah Šebova sdělení
patriarchovi Dimitrijovi, že československá vláda se do záležitostí pravoslavné církve na Podkarpatské Rusi nevměšuje a nemá vůči arcibiskupu Sawatijovi (Vrabec) žádné závazky. „Je
třeba dosáhnout toho, aby Sawatij se všemi svými vrtichvosty co nejdříve zmizel a s velkým
skandálem.“ APC Olomouc, f. M. Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, srbská
církev – výtah z Gerovského dopisu Amﬁlochijovi (Kemeň), 27. 6. 1923, strojopis, rusky,
překlad autor.

1) РАЗГУЛОВ, Валерий: Сподвижник архимандрита Кабалюка - Алексей Геровский.
Прага, Русская премия 2008.
http://www.premija-ru.eu/index.php?razdel=library&podrazdel=spodviznik-arximadrita-kabaljuka.php&lang=ru – cit. 4. 4. 2020.
2) APC Olomouc, f. M. Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, srbská církev –
kopie dopisu patriarchovi Dimitrijovi, b. d.
3) AMZV Praha, f. 2. sekce, 1918–1939, kart. 60, složka Církev československá pravoslavná
– dopis M. Červinky ministrovi, 2. 6. 1923.
4) ШИРОКОВ, Сергей: Биографический словарь миссионеров Русской Православной
Церкви. Москва, Издательство Белый город 2004, c. 73–74; ВЕНЙАМИН (Федченков)
митрополит: На рубеже двух эпох. Москва, Правило веры 2004. 615 c.
5) БУРЕГА, Владимир Викторович: Епископ Вениамин (Федченков) и православное движение в Закарпатье первой половины 1920-х годов. Церковь и время, 2004, № 1 (26),
c. 214–271; ДАНИЛЕЦ Юрій: Миссионерская деятельность епископа Вениамина (Федченко) на Подкарпатской Руси (1923–1924). Альманах современной современной науки
и образования. Научно-теоретический и прикладной журнал широкого профиля. Тамбов
2009. № 1 (20) 2009. Часть I, с. 69–72.
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bez našeho povolení, ale dokonce i vědomí. Nešlo o pouhou
zdvořilostní návštěvu, ale vyvíjel tu pastorační činnost a
světil kleriky. Mezi nimi byl dokonce haličský monach Boris
(Mydljak), známý agitátor biskupa Dositeje a JUDr. Alexeje
Gerovského,1 který má být jako nepohodlný cizinec vykázán
z republiky. Zatímco proti Dositejově činnosti na Podkarpatské Rusi do roku 1923 nemáme námitek, nyní, poté, co
vznikla pravoslavná církev pro celou republiku a Podkarpatská Rus je ve správě arcibiskupství, je situace zásadně jiná,
a jeho počínání, s vědomím nebo dokonce z iniciativy Srbské
pravoslavné církve, považujeme za protikanonické. Žádáme,
aby jeho působení na Podkarpatské Rusi bylo ukončeno, neboť narušuje vztah mezi Božími církvemi a je neúnosné nejen
pro ně, ale také pro světský život. Dále žádáme, abyste přijali opatření nedovolující tuto situaci opakovat jinými biskupy
srbské církve. Očekáváme, že Srbská pravoslavná církev nám
při organizační práci na Podkarpatské Rusi pomůže a bude
nás podporovat.2
Červinka vnímal všechny aktivity vymykající se kontrole
arcibiskupství za kladení překážek v práci ve prospěch pravoslaví: „Kdyby mělo býti v tomto postupu pokračováno, stává se
veškerá poctivá a namáhavá práce naše za organizaci pravoslaví a
udržení náboženského hnutí pravoslavného mimo dosah politický,
marnou a iluzorní.“3
Do roku 1923 spadá Červinkova angažovanost ve věci
působení ruského biskupa Venjamina (Fedčenkov, 1880–
1961)4 na Podkarpatské Rusi,5 která už signalizovala postupný
odklon od podpory, které se arcibiskupství těšilo ve státní ad-
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ministrativě. Klíčovou roli při přesunu biskupa z Království
SHS na Podkarpatskou Rus měl arcibiskup Sawatij (Vrabec),
nicméně technickou stránku zajišťoval a garantoval Červinka. Potvrzují to jeho dopisy adresované ministru zahraničí
Edvardu Benešovi a československému vyslanci v Bělehradu
Janu Šebovi. Zatímco ministra žádal o zásah do zdlouhavého
procesu udělení vstupních víz do Československa, neboť jeho
přítomnost je „nanejvýš nutná“ s ohledem na chování vladyky
Dositeje (Vasić) a A. Gerovského rozšiřujícího „bajky“ zpochybňující a diskreditující organizační práci pravoslavného arcibiskupství z politických důvodů,1 vyslance víceméně varoval
a vyzýval ho k nestrannosti a nepodléhání zájmům Království
SHS, resp. Srbské pravoslavné církve. Přítomnost biskupa Venjamina (Fedčenkov) v zemi vydával za způsob, jakým lze čelit
iredentistickým snahám Gerovského, touze zahraniční církve
udržet si v Československu vliv a zamezit šíření fám ohrožujících bezpečnost republiky. Přitom kladl důraz na legálnost
působení pravoslavného arcibiskupství na Podkarpatské Rusi
těšícího se navíc podpoře ze strany vlády a prezidenta republiky,2 neboť slouží zájmům státu. Velmi ostře přitom napadal
Dositejovu misi na Podkarpatské Rusi. Zdálo se mu, že se vladyka dopustil řady chyb a jejich zahlazení si vyžádá dlouhou
dobu. To, co slibuje, je v rozporu s kanonickým i civilním
právem, zatímco my klademe důraz na umírněnost, taktiku a
konciliantnost vystupování v zájmu nepoškození dobrého jména Království SHS a ČSR. „Pan ep. Dositej postupuje na Karpatské
Rusi přímo proti nám, veřejně tam prohlašuje, že chceme Karpatskou
Rus počeštiti a v mých rukou jest jeho vlastnoruční dopis, v němž
píše, že já a Sawatij chceme pod rouškou náboženství počešťovati a
podrobiti Karpatskou Rus, a tam také varuje před spojením s námi
Čechy. To přece nelze tak trpěti a působíme-li k tomu, aby způsobem
zcela nenápadným a zdvořilým bylo jemu další blahodárné působení
zastaveno, pak jest to od nás nejen největší šetrnost za to, jak on sám
oproti nám si počínal, ale jest také naší svatou povinností, abychom
stát náš chránili před možnou pohromou. P. ep. Dositej spojil se s p.
Gerovským, o jehož zásluhách nebudu se šířiti, ale jen tolik sdělím,
1) APC Olomouc, f. M. Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, srbská církev –
kopie Červinkova dopisu ministru E. Benešovi, 3. 8. 1923.
2) APC Olomouc, f. M. Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, srbská církev –
kopie Červinkova dopisu vyslanci J. Šebovi, 19. 8. 1923.

1) APC Olomouc, f. M. Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, srbská církev –
kopie Červinkova dopisu vyslanci J. Šebovi, 1. 8. 1923.
2) Protože příjezd biskupa Venjamina (Fedčenkov) do Československa provázela tisková aféra,
arcibiskup Sawatij (Vrabec) považoval za rozumné vysvětlit motivy jeho povolání do země patriarchovi Srbské pravoslavné církve Dimitrijovi (Pavlović). Učinil tak dopisem z počátku září,
v němž zdůraznil, že na Podkarpatské Rusi disponuje pravomocemi exarchy, jež mu postoupil
metropolita Antonij (Chrapovickij). Usoudil, že tamní poměry vyžadují stálou přítomnost biskupa, a proto z řady jiných nabídek přijal biskupa Venjamina. Vybral ho proto, neboť si je
jistý tím, že se vystříhá zásahů do politiky a bude se plně zabývat pastorací. Bude imunní
nejen vůči český, ale i ruským a srbským politickým zájmům. Očekává, že ho věřící přijmou
s nadšením nejen proto, že volali po stálém biskupovi, ale i proto, že k nim jako Rus bude mít
blízko. Venjamina posílá na Podkarpatskou Rus jako svého pomocníka a současně garanta
pořádku. Proto by přivítal, aby se stal biskupem všech pravoslavných v zemi, i těch, kteří
váhají nebo inklinují k jiné jurisdikci. Arcibiskup Sawatij v dopise současně glosoval svůj
příklon k Cařihradu: byla to moje osobní volba, neboť v dané situaci se jednalo o jediné možné
rozhodnutí, nejúčelnější a „také kanonicky správné“. APC Olomouc, f. M. Pavlík-Gorazd,
kart. Biskup Gorazd, korespondence, srbská církev – kopie Sawatijova dopisu patriarchovi
Dimitrijovi, 8. 9. 1923. – Vladyka Dositej (Vasić) v dopise biskupu Gorazdovi potvrdil přenos
práv exarchy z metropolity Antonije na arcibiskupa Sawatije. Tamtéž – dopis vladyky Dositeje
biskupu Gorazdovi, 7. 9. 1923.
3) Tvořili ji arcibiskup Sawatij (Vrabec), biskup Venjamin (Fedčenkov), protopresbyter Miloš
Červinka, protodiakon A. Solovjev a hypodiakon Vladimír Gruzín.
4) AMZV Praha, f. 2. sekce, 1918–1939, kart. 60, složka Církev československá pravoslavná
– dopis PMR MZV v Praze, 1. 10. 1923. – Kancelář viceguvernéra při této příležitosti
doporučila podporu arcibiskupa Sawatije (Vrabec) za jedinou cestu ke konsolidaci poměrů
v pravoslavném hnutí v zemi. Žádala, aby byl vydán zákaz vladykovi Dositejovi k cestám
na Podkarpatskou Rus a státní správa nepodporovala příjezd těch pravoslavných duchovních,
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že cílem jeho veškeré politiky jest dosažení úplné nezávislosti pro
Karpatskou Rus, již vůbec nepokládá za součást našeho státu, nýbrž
toliko za jakési svěřenství, jehož pouhým opatrovníkem jest pan
prezident republiky a na něž nemá náš stát nijakých práv. Nevím,
je-li v intencích státu podporovati tuto blahodárnou a státotvornou
činnost p. Gerovského, jak to činí p. ep. Dositej, který mimo to sám se
prohlašuje za episkopa karpatoruského, ačkoliv nikdo ho za takového
nezvolil a nepotvrdil. Tento poměr k srbské pravoslavné církvi, resp.
ep. Dositejovi neseme velice těžce, neboť bychom rádi žili v přátelství
nezkaleném.“1
Vyslanci Šebovi se přes velkou angažovanost v této kauze
nepodařilo příjezdu biskupa Venjamina (Fedčenkov) na Podkarpatskou Rus zabránit.2 Červinka byl ve dnech 14.–25. září
1923 členem delegace arcibiskupství,3 která ruského biskupa
uvedla do země a podílel se na všech slavnostních akcích a
schůzích, ale současně mohl registrovat, a jistě to také reﬂektoval, že jeho přijetí nebylo jednoznačné, resp. diametrálně
odlišně ho přijali stoupenci srbské a cařihradské jurisdikce.
Viceguvernér Petr Ehrenfeld vydal jednostranné svědectví:
„Podkarpatská Rus neviděla dosud tak hojné účasti národa, a tak
živého zájmu pro řecko-východní církev jako tentokráte, a dokázala tím, že její obyvatelstvo dobře chápe význam svých tužeb.4
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Z Červinkovy bilanční zprávy o cestě vyplývá, že provázel
arcibiskupa Sawatije a po příjezdu do Užhorodu společně
navštěvovali města a obce Tereblja, Vulchovce, Něresnice, Podlepša, Kaliny, Dubove, Bedevlje, Russkoje, Čerepovce (dnes
Olchovo), Rakošino, Čapovec, Čanič, Uglja a Nižní Koločava.
Mělo se jednat o lokality, v nichž měl své stoupence, zatímco
biskup Venjamin navštěvoval místa, v nichž věřící inklinovali k vladykovi Dositejovi.1 Z Gerovského dopisu vladykovi
z téže doby vyplývá, že např. v Ize ho vůbec nepustili do kostela a mohl jednat s igumenem Amﬁlochijem a členy Ústředního výboru autonomní Karpatoruské pravoslavné církve
Dimitrijem Simulikem a K. Prokopem v obecním domě. Při
průchodu obcí prý nikdo před ním nesundal ani čepici. Také
jeho návštěva v Chustu se neobešla bez incidentů, k nimž
přispěl vysvěcením kontroverzního Vladimíra Potapova na
kněze. V Užhorodu se opakovala situace z Izy, ani tam nesměl
vejít do kostela.2
Faktem je, že příchod biskupa Venjamina (Fedčenkov) na
Podkarpatskou Rus přispěl k vyhrocení vztahu mezi stoupenci
obou jurisdikčních směrů v pravoslavném hnutí a místo o
konsolidaci situace musíme hovořit o další destabilizaci. Na
druhé straně je skutečností, že prohloubení konkurenčního
prostředí podnítilo aktivitu zejména na straně stoupenců
srbské jurisdikce, ale především samotné Srbské pravoslavné
církve, která dostávala signály, že její zájmy v Československu
jsou ohroženy. Za nejdůležitější z nich považujeme nucené
ukončení Dositejovy mise na půdě Církve československé
(husitské) – další neúspěch v podobě ztráty pozic na
Podkarpatské Rusi nechtěla připustit. Zde je třeba hledat
důvody vedoucí k uzavření československo-jihoslovanské
dohody o řešení některých církevních otázek z ledna 1924.
Odtud pochází tlak na fúzi Gorazdovy frakce se skupinou
kolem arcibiskupa Sawatije, která koncem roku 1925 vyústila
kteří „hlásají zde ruské pravoslaví a oddalují zdejší obyvatelstvo od úcty a loajality vůči
Československé republice“. Sdělovala, že kancelář navštívila delegace pravoslavných v čele
s protojerejem Evženem Růžičkou a igumenem Jovem (Vojtišin), jež žádala tlumočit jménem
sta tisíce pravoslavných prezidentu Masarykovi poděkování zato, že na Podkarpatskou Rus
přijel arcibiskup Sawatij (Vrabec) a protopresbyter Miloš Červinka.
1) APC Olomouc, f. M. Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, srbská církev –
strojopis M. Červinky Příjezd archiepiskopa pražského, Užhorod 25. 9. 1923.
2) APC Olomouc, f. M. Pavlík-Gorazd, kart. Biskup Gorazd, korespondence, srbská církev –
kopie dopisu A. Gerovského vladykovi Dositejovi (Vasić), 22. 9. / 6. 10. 1923.

1) Ministerstvo školství a národní osvěty v Praze dalo Prezídiu politické správy Podkarpatské
Rusi v Užhorodu v lednu 1925 tento pokyn: arcibiskup Sawatij je z hlediska státu pouze
duchovním správcem České náboženské obce pravoslavné v Praze, jeho pravomoc na
Slovensko a Podkarpatskou Rus nespadá. Jeho titul arcibiskupa je vnitrocírkevní záležitostí.
Veškerá jeho činnost na půdě církve, rovněž na území Slovenska a Podkarpatské Rusi, spadá
do oblasti kanonického práva a pokus se nedotýká zájmů státu, „nepřísluší státní správě
zasahovati“. Státní úřady jsou povinny proti němu zasáhnout v případě, kdy vyvolává
„výtržnosti, rozvrat a zmatek“. NA Praha, f. MŠNO, sig. 47 VII, kart. 3915 – instrukce k č. j.
II-455 přes. ai. 25 ze dne 21. 1. 1925.
2) Pokud uvěříme Červinkovu odhadu z počátku roku 1925, situace na Podkarpatské Rusi
v této době byla prý taková, že z asi 80 kněží působících na Podkarpatské Rusi 65 podporovalo
arcibiskupa Sawatije (Vrabec) a 25 vladyku Dositeje (Vasić). 70 obcí reprezentujících
75 000 věřících, tj. 75 %, údajně uznávalo arcibiskupa a 15 000 vladyku. AMZV Praha, f. 2.
sekce, 1918–1939, kart. 60, složka Církevní věci – vnitřní záznam rady Roztočila o jednání
s Červinkou 25. 2. 1925. – Přibližně stejná čísla o rozložení vlivu na pravoslavné uvádí také
zpráva Vladimíra Gruzína, jehož Červinka vyslal ve dnech 6.–12. 11. 1925 na Podkarpatskou
Rus na inspekční cestu. Je důkazem zájmu arcibiskupství pokračovat v organizační práci a
na základě analýzy poměrů, charakterizovaných jako „politováníhodné“, Gruzín předkládá
konkrétní návrhy na další postup. Je pochopitelně kritická zejména vůči Srbské pravoslavné
církvi, resp. vladykovi Dositejovi (Vasić). AMZV Praha, f. 2. sekce, 1918–1939, kart. 62.
3) Zaujatý biskup Gorazd (Pavlík) Sawatijovu činnost na Podkarpatské Rusi v dopise poslanci
parlamentu a přednímu funkcionáři Československé národní demokracie Antonínu Hajnovi
(1868–1949) zhodnotil těmito slovy: „Sawatij se neosvědčil ani na Podkarpatské Rusi právě
tím, že se dal do služeb maloruské politiky, jak si to na určitém místě přáli. Biskup Venjamin
prováděl jen to, co mu on nařídil. Zdá se, že mu na rozšíření pravoslaví pranic nezáleží, a stačí
mu být arcibiskupem nad několika obcemi, které se mu přihlásily pouze z věcného zájmu bez
jeho přičinění, poněvadž se domnívaly, že u nás pravoslaví bude takové, jak je reprezentoval
biskup Dositej, resp. já. […] Tvrdím, že by se situace vyvinula velmi příznivě, kdyby Sawatij
byl odstraněn, jako byl odstraněn Venjamin. […] Jest ovšem pravda, že odstranit Sawatého
není věc lehká, když jest od vlády potvrzen a když určití vládní činitelé za ním stojí. Bylo
by třeba silného náporu několika politických stran. […] Důvodů politických bylo by pro to
dost, hlavně neúspěch Sawatého na Podkarpatské Rusi a jeho neschopnost uspořádati poměry
církve pravoslavné u nás. […] Ujišťuji Vás, pane poslanče, že se snažím dívati se na věc
zcela objektivně a věcně.“ ANM Praha, f. Antonín Hajn, i. č. 5767, kart. 209 – torzo dopisu
biskupa Gorazda A. Hajnovi, b. d. – Útok týkající se organizace mířil na Červinku, který
měl organizační záležitosti ve svých rukách. Rada Müller v r. 1926 prohlásil: „Archiepiskop
Sawatij jest mužem, jenž nemá žádné kvality duševní. […] Dr. Červinka jest organizátorem
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ve vnitřní převrat v České náboženské obci pravoslavné.
Tyto události vyvolaly změnu v postoji státu k problematice jurisdikce ve prospěch Srbské pravoslavné církve a jeho
deﬁnitivní odklon od podpory vůdčích postav pravoslavného
československého arcibiskupství reprezentovaného arcibiskupem Sawatijem (Vrabec) a protopresbyterem Milošem
Červinkou.1 Do jaké míry se počátkem roku 1926 Červinka podílel na vydání a expedici Sawatijových pastýřských
listů určených pravoslavné veřejnosti na Podkarpatské Rusi
nevíme, nicméně je skutečností, že z hlediska vlastních aktivit této skupiny ani zásadní změna situace charakterizovaná
převzetím organizace pravoslaví v zemi Srbskou pravoslavnou církví za podpory československého státu a odvratem
od podpory pražského arcibiskupství Červinkovy aktivity
v zemi nezlomila.2 Spiritus agens všech aktivit a v jeho vleku
arcibiskup Sawatij3 si na Podkarpatské Rusi nakonec udrželi
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sice poměrně malou, ale svým způsobem věrnou a jim oddanou skupinu stoupenců. Červinka se Sawatijem svou činnost
opírali o tomos cařihradského patriarchy, který nebyl nikdy
odvolán a odůvodňovali ji jako plnění povinností uložených
vyšší církevní správou. V tomto kontextu je třeba chápat jak
jeho občasné společné cesty s arcibiskupem Sawatijem na Podkarpatskou Rus,1 úsilí o vytvoření konsistoře,2 ale i expedici
oběžníků a instruktivních dopisů týkajících se organizace a
činnosti náboženských obcí.3 Vše provázely stížnosti a protesty zasílané státním úřadům ze strany stoupenců srbské jurisdikce i samotných delegátů, biskupů vysílaných na Podkarpatskou Rus Srbskou pravoslavnou církví.4
Závěr
Studie má ambice stát se dílčím příspěvkem k úsilí nalézt
protopresbyteru a kancléři pražského arcibiskupství české
pravoslavné církve v konstantinopolské jurisdikci JUDr. Miloši
Červinkovi odpovídající místo v dějinách českého pravoslaví.
Naším cílem není životní dílo tohoto průkopníka pravoslaví
v českých zemích celkově zhodnotit, ale chceme shrnout
velmi schopným, leč vadí mu jeho minulost.“ AMZV Praha, f. 2. sekce, 1918–1939, kart. 61 –
dopis MŠNO MZV v Praze, 13. 2. 1926.
1) Červinkovy jiné cesty na Podkarpatskou Rus, než jsme shora uvedli, se nedají z archiválií
úřední provenience státní orgánů fakticky doložit, zřejmě nebyly provázeny většími
shromážděními věřících nebo delegátů z obcí. Stejný problém je v případě cesty arcibiskupa
Sawatije na Podkarpatskou Rus v květnu 1926, v úředních zprávách není zmiňován, i když se
zdá velmi pravděpodobné, že arcibiskupa doprovázel.
2) AMZV Praha, f. 2. sekce, 1918–1939, kart. 60, složka Církevní věci – vnitřní záznam rady
Roztočila.
3) Např. v září a říjnu 1929 odmítli podpořit aktivity směřující k ustavení mukačevské eparchie.
APC Olomouc, f. M. Pavlík-Gorazd, kart. ČNOP-Sawatij – kopie stížnosti zaslané MŠNO, 25.
3. 1930.
4) Jako příklad je možno uvést dva dopisy JUDr. Gorazda Vacka (1864–1926) ministerstvu
vnitra v r. 1926, v nichž žádal zákaz Sawatijových cest na Podkarpatskou Rus z politických
důvodů. Uvádí v nich, že jeho pravomoci souvisely se státním uznáním České náboženské
obce pravoslavné a vztahovaly se jen na území českých zemí. Titul arcibiskupa prý mu
nebyl ze strany státních úřadů uznán, proto nemůže na Podkarpatské Rusi vystupovat jako
arcibiskup. Stát jeho působení v zemi trpěl, protože chtěl organizovat v době zmatku a jevil
se jako nejvhodnější osobnost, neboť prosazoval myšlenku nezávislosti pravoslavné církve na
zahraničí. Vše se změnilo tím, že do čela České náboženské obce byl postaven biskup Gorazd.
Česká náboženská obec pravoslavná jako jediná má právo organizovat pravoslaví v celé ČSR,
tedy i na Podkarpatské Rusi s cílem vybudovat zde eparchii, jež bude přičleněna k české
eparchii s cílem vytvořit autokefální pravoslavnou církev. NA Praha, f. PMR, sig. 263/2-3, kart.
143. Stejně argumentovala Eparchiální správa pravoslavné eparchie mukačevské v Chustu
v r. 1930. APC Olomouc, f. M. Pavlík-Gorazd, kart. ČNOP-Sawatij – kopie stížnosti zaslané
MŠNO, 25. 3. 1930. – Zde musíme položit otázku, pokud neměla obce vedená Sawatijem
právo zasahovat na Podkarpatské Rusi, čím je nabyla v okamžiku, kdy převzal vedení Gorazd?
Státní správa vzala v případě arcibiskupa Sawatije jeho titul na vědomí jako vnitřní záležitost
církve, do níž stát nechce zasahovat. Stejný postoj zaujala v případě biskupa Gorazda, kněze
Církve československé (husitské) s chirotonií udělenou Srbskou pravoslavnou církví.

Souhrn
Protopresbyter JUDr. Miloš Červinka patří k zakladatelským
postavám pravoslavné církve v českých zemích. Na počátku 20.
let 20. století stál jako předseda v čele České náboženské obce
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a analyzovat ta fakta, jež se především týkají jeho poměru
k pravoslavnému hnutí na Podkarpatské Rusi. Článek reaguje
na skutečnost, že ve většině historických prací vzniklých po
r. 1925 je jeho obraz víceméně negativní, je v nich podán jako
kontroverzní osobnost. Proto jsme archivně dostupná fakta
prověřili a pokoušíme se o jejich novou interpretaci a zaujetí
vyváženějšího postoje. Náš výzkum potvrdil, že Červinkova
minulost spojená s profesí advokáta, některé jeho povahové
rysy a metody práce v pravoslavné církvi ho právem postavily
do pozice sporné osobnosti vyvolávající ambivalentní pocity
okolí. Současně však nesporně disponoval nadáním pro
organizační práci, byl pracovitý a ve své činnosti vytrvalý. Jeho
návrh na organizaci pravoslavné církve v Československu
z roku 1922 lze vyhodnotit jako nosný koncept směřující ke
stabilizaci poměrů a vytvářející předpoklady pro likvidaci
chaosu panujícího v pravoslavném hnutí na Podkarpatské
Rusi. Neuspěl proto, neboť narazil na problémy související
s rozdílným pohledem československé státní administrativy a
Srbské pravoslavné církve na koncepci organizace pravoslaví
na území republiky a na jurisdikční spor mezi bělehradským
a cařihradským patriarchátem. S ohledem na skutečnost, že
mateřskou církví pravoslavných v Československu se stala
Srbská pravoslavná církev a výstavba české a karpatoruské
eparchie probíhala za jejího řízení, resp. po r. 1929 se obě
jednotky staly integrální součástí jejích organizačních
struktur, kancléř Červinka jako jeden z místních protagonistů
a organizátorů církve v jurisdikci cařihradského patriarchátu
se v očích stoupenců srbské jurisdikce ocitl v pozici protivníka
narušujícího konsolidaci a budování pravoslavné církve.
Domníváme se, k vytvoření Červinkova objektivního
obrazu a pro nalezení vyváženého pohledu na jeho práci
v pravoslavném hnutí je nezbytné zbavit přístup současných
historiků subjektivity a jednostrannosti vedoucí ke zkreslení
pohledu.
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pravoslavné, která byla v r. 1923 transformována a vzniklo
autonomní pravoslavné arcibiskupství v Praze v jurisdikci
cařihradského patriarchátu. Červinka je chápal jako organizační
centrum, které v Československu cestou shora, postupně vybuduje
standardní autokefální pravoslavnou církev. Proto orgánům státní
správy předložil projekt exarchátu s působností na celém teritoriu
státu, včetně Slovenska a Podkarpatské Rusi. Koncept neuspěl.
Přestože se jednalo o nosný návrh korespondující se záměry státní
správy, narazil na překážky koncepčního rázu a na problém v podobě
sporu bělehradského a cařihradského patriarchátu o jurisdikční
příslušnost českých zemí i Slovenska a Podkarpatské Rusi. Příklon
státu k výkladu o oprávněnosti jurisdikčních nároků Srbské
pravoslavné církve na československé území následně ovlivnil jak
hodnocení podkarpatoruské činnosti arcibiskupa Sawatije (Vrabec) a
kancléře arcibiskupství Červinky jako nositelů jurisdikčních nároků
cařihradského patriarchátu, tak pozdější historiograﬁckou reﬂexi
jejich role v dějinách pravoslavné církve. Bez ohledu na skutečnost,
že Červinka díky některým povahovým rysům, metodám jednání
a profesním chybám reprezentuje typ kontroverzní osobnosti, její
obraz by měl být objektivní a vyvážený.
Klíčová slova: Miloš Červinka, 20. léta 20. století, projekt
pravoslavného exarchátu v Československé republice, Podkarpatská
Rus, jurisdikce, Srbská pravoslavná církev, cařihradský patriarchát.
SUMMARY
PROTOPRESBYTER MILOŠ ČERVINKA AND
CARPATHIAN RUTHENIA
(1922–1930)
Protopresbyter JUDr. Miloš Červinka is one of the founding
ﬁgures of the Orthodox Church in the Czech lands. He served as
the chairman of the Czech Orthodox Religious Community at the
beginning of the 1920s, which was transformed in 1923 and the autonomous Orthodox Archbishopric was established in Prague under
the jurisdiction of the Patriarchate of Constantinople. Červinka understood them as an organizational centre, which would gradually
build a standard autocephalous Orthodox Church in Czechoslovakia.
Therefore, he submi ed to the state administration authorities a project of an exarchate covering the territory of the country, including
Slovakia and Carpathian Ruthenia. The concept failed. Although it

РЕЗЮМЕ
ПРОТОПРЕСВІТЕР МІЛОШ ЧЕРВІНКА І
ПІДКАРПАТСЬКА РУСЬ
(1922–1930)
Протопресвітер д-р права Мілош Червінка належить до
засновників православної церкви в чеських землях. На початку 20-х років ХХ століття він очолював Православну Чеську
релігійну громаду, трансформовану 1923 р. з утворенням у
Празі автономної православної архідієцезії в юрисдикції Константинопольського патріархату. Червінка вважав її організаційним центром, який зверху поступово вибудує в Чехословаччині звичайну автокефальну православну церкву. Тому він
представив органам державного управління проєкт екзархату
з повноваженнями на всій території держави, включно зі Словаччиною та Підкарпатською Руссю. Концепція не мала успіху. Хоча йшлося про опорний проєкт, що відповідав намірам
органів державної влади, він зіткнувся з перешкодами концептуального характеру, а також проблемою спору між Белградським і Константи-нопольським патріархатами щодо юрис-
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was a fundamental proposal corresponding to the intentions of the
state administration, it encountered obstacles of a conceptual nature
and a problem in the form of a dispute between the Patriarchate of
Belgrade and Constantinople over the jurisdiction of the Czech lands
and Slovakia and Carpathian Ruthenia. The tendency of the state to
interpret the legitimacy of the jurisdictional claims of the Serbian
Orthodox Church on Czechoslovak territory subsequently inﬂuenced
both the assessment of the Carpathian Ruthenia activities of Archbishop Savvatij (Vrabec) and the Chancellor of the Archbishopric
Červinka as bearers of the jurisdictional claims of the Patriarchate of
Constantinople and the later historiographical reﬂection of their role
in the Orthodox Church history. Despite the fact that Červinka, due
to some traits, methods of conduct and professional errors, represents
a type of controversial personality, its image should be objective and
balanced.
Keywords: Miloš Červinka, 1920s, project of the Orthodox
Exarchate in the Czechoslovak Republic, Carpathian Ruthenia,
jurisdiction, Serbian Orthodox Church, Patriarchate of
Constantinople.
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дикції чеських земель і Словаччини та Підкарпатської Русі.
Схильність держави до твердження про правомірність юрисдикційних претензій Сербської православної церкви стосовно
чехословацької території в подальшому вплинула на оцінку
підкарпатськоруської діяльності архієпископа Саватія (Врабеця) і канцлера архідієцезії Червінки як носіїв юрисдикційних претензій Константинопольського патріархату та на
подальше історіографічне відображення їх ролі в історії православної церкви. Незважаючи на те що Червінка з огляду на деякі риси характеру, способи дій та професійні помилки являє
собою контроверсійну особистість, її зображення має бути
об’єктивним і врівноваженим.
Ключові слова: Мілош Червінка, 20-і роки ХХ століття,
проєкт православного екзархату в Чехословацькій Республіці,
Підкарпатська Русь, юрисдикція, Сербська православна церква, Константинопольський патріархат.

УДК 94[323.1(=161.1)+271.222](438) «1945-1948»
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ПОЛЬШЕ
В 1945-1948 ГГ.

После завершения Второй Мировой Войны Православная Церковь в Польше оказалась в совершенно новой
общественно-политической ситуации1. Из пяти довоенных епархий в границах польского государства осталась
одна варшавская и часть гродненской епархий. Численность приходов уменьшилось с 1 579 до 169, а священников – с 1 725 до 190. Число диаконов уменьшилось с 206 до
25, а псаломщиков – с 1 593 до 169. Численность храмов
уменьшилась с 1 947 до 223, а кладбищь – с 1 965 до 234.
Практически полностью прервалась монашеская жизнь.
В новых государственных границах остался только один
православный монастырь в Яблечной. Было ликвидированно большинство церковных институтов: две действующие в межвоенный период духовные семинарии в Холме и
Варшаве, военное духовенство и Факультет Православного
Богословия Варшавского Университета, издательства митрополии и примонастырские ремесленные мастерские.
В 1944 г. была ликвидированна действующая с 1927 года
Пенсионная Касса Православного Духовенства, а её имущество было конфискованно. В результате военных разрушений и определения новой восточной границы Православная Церковь потеряла около 90% своего потенциала
1) На тему ситуации Православной Церкви и других христианских вероисповеданий
после Второй Мировой Войны ср.: S. Markiewicz, Państwo i Kościół w okresie
dwudziestolecia Polski Ludowej, Warszawa 1965; W. Mysłek, Polityka wyznaniowa Polski
Ludowej, Warszawa 1970; тот же, Kierownictwo Kościoła rzymskokatolickiego wobec Polski
Ludowej 1944-1969, Warszawa 1970; B. Kumor, Historia Kościoła, t. VIII, Lublin 2001; J.
Langner, Nierzymskie związki wyznaniowe w PRL, Warszawa 1980; J. Kozłowski, J. Langner,
T. Zagajewski, Atlas wyznań w Polsce, Kraków 1989; K. Urban, Kościół prawosławny w
Polsce 1945-1970, Kraków 1996; tenże, Mniejszości religijne w Polsce 1945-1991, Kraków
1994; J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003; tenże,
Kościół a władza w Polsce, Warszawa 1997.
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(приходы, храмы, кладбища, церковные здания и земля).
Дальнейшее ограничение церковной собственности обещал декрет о земельной реформе от 6 сентября 1944 г.
Несмотря на то, что на основании декрета у Православной Церкви не была конфискована земля, его реализация
ограничивала оборот церковной земли. Земельная собственность была ограничена до около 3 тыс. га1.
После войны любопытно выглядели епархиальные
границы. До середины июля 1946 г. по-прежднему дейстовали установленные во время Второй Мировой Войны варшавско-радомская, холмско-подляшская и краковско-лемковская епархии. До этого необходимо добавит приходы
на Белосточине, которые во время войны принадлежали
гродненской епархии. Варшавско-радомская епархия в
1946 г. насчитывала 22 прихода, 20 настоятелей, 12 викарных священников, 4 диаконов и 6 псаломщиков. Холмско-подляшская епархия насчитывала 33 прихода, 36 священников, 6 викарных священников, 2 диаконов i 2 псаломщиков. Краковско-лемковское епископство насчитывало 9
приходов, 6 священников и одного псаломщика. Больше
всего православных приходов находилось на Белосточине
– 69, при которых служение несли 51 настоятелей, 4 викарных священника и 2 диаконов2. В вышеперечисленных
епархиях только в 5 приходах не было духовенства, а отсутствие духовенства в 18 приходах на Белосточизне объяснялось юрисдикционным спором и разделениями в среде
местного духовенства. Согласно с подсчётами церковных
властей в конце 1946 г. Православная Церковь обладала
223 храмами (церкви и часовни) и 134 кладбищами3.
После Второй Мировой Войны в польском государстве уменьшилась численность православных верующих.
На восточной стороне границы осталось около 4 млн. верующих, которые до войны находились в юрисдикции
варшавской митрополии. Численность православных верующих уменьшилась также в результате принудительного и добровольного переселения населения в СССР. В силу
1) K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970, s. 41-42; D. Sawicki, Kościół
prawosławny w niepodległej Polsce, „Wiadomości PAKP” 1999, № 2.
2) „Kalendarz Prawosławny na rok 1947”, Warszawa 1946, с. 3-4.
3) Prawosławne Archiwum Metropolitalne w Warszawie, сигн. RVI-3A 1314.

1) K. Kersten, Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej, Wrocław 1992.
2) Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USRR 1944-1946.
Dokumenty, pod red. E. Misiły, t. I, Warszawa 1996, t. II, Warszawa 1999; Przesiedlenia
Polaków i Ukraińców 1944-1946, pod red. J. Tucholskiego i J. Szapowała, Warszawa –
Kijów 2000; K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970, s. 115; S. Dudra, Kościół
prawosławny na ziemiach zachodnich i północnych Polski po II wojnie światowej, Zielona
Góra 2004, s. 89-94.
3) Prawosławne Archiwum Metropolitalne w Warszawie, sygn. RVI-3A 1314.
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достигнутых договорённостей между ПКВН и советскими
властями от 9 сентября 1944 г. Польшу оставило около
47 000 Белорусов и около 482 000 украинцев1.
В свете новейших исследований с территории Жешовского Воеводства выселено 267 795 человек, краковского
– 21 776, люблинского – 190 734 и белостоцкого – 47 000.
Большинство выселенного в период между 15 октября 1944 г.
и 2 августа 1946 г. населения белостоцкого и люблинского
воеводств было православного вероисповедания. Предполагается, что 15 000 человек выселенных из краковского и
жешовского воеводств также были православными2. Характер проведения депортации не предполагал защиту
церковного имущества. Православные храмы, кладбища
и церковные дома разрушались. Значительная часть церковного имущества была перенята римско-католическим
духовенством. На исходе 1946 г. варшавская митрополия
насчитывала 3 епархии (варшавская, белостоцкая и «возврщённых земель»), 15 благочиний, 130 приходов и 300 000
верующих. Численность действующих храмов оценивалась в 150, в которых служило 160 священников и 20 диаконов3.
Наиболее тяжёлая ситуация имела место на территориях, населённых лемками на Подкарпатье. Депортация
православного населения украинской и лемковской национальности, проведённая в период между 15 октября
1944 г. и 19 июля 1946 г. была организована местной и повятовой администрацией. Особенно недружелюбное отношение к православному населению проявил новосандецкий староста Иосиф Лабуз. Подтверждением его негативного отношения к лемкам было следующее распоряжение
от 25 сентября 1945 г.: „Все жители Новосандецкого Повята украинской и русской национальности обязаны оставить приграничную территорию в течение 15 дней, считая
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от дня, следующего после объявления, по причине безопасности и охраны границы. Если эти граждане не оставят
приграничной территории в указанный срок, они будут
выселены принудительно»1. Осенью 1945 г. распоряжения
подобного типа с указанным термином исполнения в 24
часа получали все оставшиеся после войны православные
священнослужители новосандецкого повята.
Церковные власти старались оказать помощь оставшемуся духовенству и верующим. Эта задача была невероятно трудна по причине дезорганизации структур управления Церкви и негативным отношением государственной администрации. Ситуация усугублялась негативным
отношением к православию католического и униатского
населения. В мае 1946 г., когда депортация в СССР подходила к своему завершению, на Лемковщину приехал священник Владимир Вежанский – делегат Варшавской Духовной Консистории, который должен был наблюдать за
оставленным церковным имуществом и заняться пастырским служением для оставшегося православного населения в Перунке, Банице и других населённых пунктах, где
не было настоятеля. Миссия отца Вежанского закончилась
неудачей так как Староство Повята в Новом Санче не дало
своего согласия на пастырскую деятельность2.
Особенно важную роль на Подкарпатье играл священник Стефан Бегун. В марте 1946 г. он был назначен
церковными властями и начал своё служение в Флоринке. Церковная жизнь на тех землях протекала в тяжёлых
религиозно-политических условиях. Православным предлагалось принять католичество или униатство, что позволило бы им избежать депортации в СССР. В возникшей
ситуации множество лемков стало склоняться к смене вероисповедания. Эти земли были также небезопасны по
причине усиления польско-украинских военных столкновений. Православное духовенство и верующие не могли
расчитывать на защиту со стороны государственных властей. Активное пастырское служение отца Стефана Бегуна
1) K. Urban, Z dziejów Kościoła prawosławnego na Dolnym Śląsku 1946-1956, Białystok
1998, s. 13-42; tenże, Z dziejów Kościoła prawosławnego na Łemkowszczyźnie w latach 19451947, „Cerkiewny Wiestnik”, 1991, nr 7, s. 29-33.
2) Tamże, s. 30-31.

1) K. Urban, Z dziejów Kościoła prawosławnego na Dolnym Śląsku 1946-1956, s. 13-42; tenże,
Z dziejów Kościoła prawosławnego na Łemkowszczyźnie w latach 1945-1947, „Cerkiewny
Wiestnik”, 1991, nr 9, s. 29-46; nr 11, s. 35-51; K. Pudło, Dzieje Łemków po drugiej wojnie
światowej (zarys problematyki), [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, pod red. J.
Czajkowskiego, cz. I, Rzeszów 1992, s. 354.

SCIENTIFIC NOTES №7 2020

привела к тому, что в середине мая 1946 г. он был препровождён под конвоем милиции на департационный пункт
в Грибове. Только благодаря счастливому стечению обстоятельств он избежал депортации, но должен был оставить
Лемковщину и выехать в Чешин. Возвращение отца Бегуна было возможно после завершения депортации в середине июня 1946 г. На территориях новосандецкого повята
отец Бегун наблюдал за церковным имуществом опустевших приходов и нёс пастырское служение для немногочисленного православного населения. Отец Стефан Бегун
разделил судьбу депортированного в рамках акции «Висла» населения и был одним из первых священников, которые начали организацию церковной жизни в западных
регионах Польши1. В конечном счёте после завершения
депортации населения в СССР кроме отца Стефана Бегуна осталось только два священника для несения службы в
православных приходах, расположенных между Кросном
и Новым Санчем: отец Иоанн Левяж в Бартном и отец Димитрий Хылак в Избах, которые служили в пяти действующих приходах для 3 000 верующих.
Очередным ударом для действующей на Лемковщине
церковной структуры была акция «Висла», имевшая место
в период между 26 апреля и 16 августа 1947 г. Секретная
инструкция Государственной Комиссии Безопасности от
1 августа 1947 г. предписывала командующим Краковского и Люблинского Округов выселение всех украинцев
и лемков «не взирая на степень лояльности и партийную
принадлежность», а также создание «постоянных контрольных бригад», заданием которых будет «дополнительная неоднократная проверка каждого выселенного
села, чтобы в нём не осталасть ни одна украинская, лемковская или смешанная семья». В результате депортации
населения были ликвидированны все православные приходы на Лемковщине, депортированное население было
лишено пастырской опеки. Интеллегенция и духовенство
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с территорий, охваченных акцией «Висла» были помещены в лагерь в Яворне. Общее число заключённых в лагере
выносило 3 936 человек1.
В равной степени драматична была ситуация православного населения на Любельщине и южном Подляшье.
В первые послевоенные годы было там ликвидировано 170
православных приходов принадлежащих холмско-подляшской епархии2. Православное население было повсеместно обвиняемо в сотрудничестве с окупантами и украинскими националистическими группировками. В среде
польского населения нарастали настроения нетерпимости и агрессии в отношении православных. Имели место
многочисленные случаи вандализма и осквернения православных церквей и кладбищь3. Государственные власти
отвергали просьбы жителей Любельщины касающиеся
восстановления действующих во время войны приходов
и отказывали в открытии новых. Администрация не позволяла священникам вступить в свои обязанности. В результате такого настроения власти население оказалось
лишено пастырской опеки. Этой государственной политике сопутствовало явление грабежа церковного имущества латинским духовенством, частными лицами и государственными институтами. В конце 1945 г. ситуация была
настолько драматична, что епископ Тимофей просмил
польские власти оставить на этих землях только один монастырь в Яблечной и пять православных приходов: в Люблине, в Холме, в Грубешове, во Влодаве и в Белой Подлясской. Просьба епископа была исполнена только частично.
До начала акции «Висла» приходы действовали только в
Бялой Подлясской и в Яблечной4.
Процесс самовольного присвоения православного
церковного имущества был приостановлен только лишь
на основании декрета от 5 сентября 1947 г. о принятии в го1) S. Dudra, Łemkowie. Przebieg wysiedleń z terenów Łemkowszczyzny, Głogów 1998, s. 54-55;
tenże, Kościół prawosławny..., s. 95-113; E. Misiło, Deportacje, obóz w Jaworznie, „Tygodnik
Powszechny” 1990, nr 10; K. Urban, Prześladowania duchowieństwa prawosławnego w
Polsce po 1945 roku, „Cerkiewny Wiestnik” 1992, nr 4, s. 28-42; G. Kuprianowicz, Akcja
„Wisła” a Kościół prawosławny, [w:] Akcja „Wisła”, pod red. J. Pisulińskiego, Warszawa
2003.
2) Por.: E. Przybył, Prawosławie, Kraków 2000, s. 48.
3) K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970, s. 340-341.
4) Tamże, s. 158-160.

1) Dz. U. nr 59 z 1947 r., poz. 318.
2) Dz. U. nr 53 z 1949 r., poz. 404.
3) K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970, s. 338-339.
4) Tamże, s. 247-249.
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сударственную собственность имущества лиц, переселённых в СССР1. В силу этого декрета имущество Православной Церкви на землях, с которых население было депортировано за границу, переходило в государственную собственность. Подобным образом поступили с церковным
имуществом, оставленным после депортации в рамках
акции «Висла» в силу декрета от 28 сентября 1949 г.2 Оба
эти правовые акты не вспоминали об имуществе, конфискованным согласно решению администрации или самовольно присвоенным институтами Католической Церкви,
либо частными лицами. В этой ситуации на Любельщине
и Холмщине большое количество земель, церковных зданий и более чем 30 храмов присвоила Католическая Церковь3. Большое количество церковных объектов оказалось
в управлении гражданских институтов и в частных руках.
Имущество, которое согласно закону от 23 апреля 1939 г.
принадлежало Православной Церкви, было разграблено
и разорено при полном бездействии государственной администрации. Какие-либо попытки его спасения путём
восстановления действующих приходов были государственными властями последовательно отвергаемы на основании довоенных правовых актов4.
Политику государственной власти критиковал министр юстиции Генрих Щвянтковски, который призывал
изменить её во имя добра для государства и Православной
Церкви. В рапорте от 10 февраля 1947 г. министр заметил,
что «проживающее в Польше православное население,
в особенности сельское, вне зависимости от национальности, очень положительно относится к идеи народной
демократии и Правительству Народного Единства и по
этому поводу подвержена преследованиям со стороны реакции и лесных банд. Наиболее ярко об этом свидетельствует факт убийства лесными бандами более ста человек
в селе Вежховины. Это православные поляки, которые
выслали свою молодёжь в службу безопасности и гражданскую милицию; отсюда ненависть и месть со стороны
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лесных банд»1.
На Белосточине православное население было отождествляемо с белорусами. Для белорусов Православная
Церковь выполняла религиозные и интеграционно-национальные функции. Согласно свидетельству белостоцкого
воеводы, данному в январе 1946 г. православное население
западных гмин бельского повята массово выезжало в восточные гмины, на западные земли, либо в СССР. Множество проживающих на этническом пограничье белорусов
сменило вероисповедание на католическое или протестантское. Вероисповедание было отождествляемо с национальностью, а его смена гарантировала возможность
остаться на месте своего проживания2. В 1945-1950 гг. Из
белостоцкого воеводства выехало около 150 000 человек3.
Перенаселённое белостоцкое село не давала возможности
перспектив. Миграция в города центральных воеводств и
в западные земли была продиктована поиском работы в
промышленности и получением образования за пределами белостоцкого воеводства. Депортации и миграция
привели к частичному опустошению села и православных
приходов. Православное духовенство было нередко объектом агрессии со стороны польского подполья. В 19451946 гг. Было совершено множество преступлений в отношении местного белорусского населения4. Параллельно с возрастанием активности подполья православное
духовенство позитивно акцептировало народную власть.
1) AAN, Urząd ds. Wyznań, nr 131/391, k. 1.
2) Archiwum Państwowe w Białymstoku, Urząd Wojewody Białostockiego, sygn. nr 486.
3) Województwo Białostockie. Monograﬁa geograﬁczno-społeczna, pod red. J. Kostrowickiego,
Lublin 1967, s. 53-57; E. Mironowicz, Przesiedlenia ludności z Białorusi do Polski i z Polski
do Białorusi w latach 1944-1946, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 19, 2003, s. 183-195.
4) S. Iwaniuk, Białoruska samoobrona na Białostocczyźnie w latach 1944-1947, „Białoruskie
Zeszyty Historyczne”, nr 1 (3), 1995, s. 57-67; J. Miranowicz, Situacyja biełaruskaha
nasielnictwa ŭ Polszczy ŭ 1945-1956 hadach, tamże, s. 68-77. Староста повята в Бельске
Подляшским 4 февраля 1946 г. информировал воеводу о деятельности вооружённого
подполья против белорусского населения. „29 января сего года банда в составе около
40 хорошо вооружённых людей, идущая со стороны Беловежской Пущи, совершила
нападение на сёла: Залешаны и Волька Выгоновска, гмины Клещеле. Во время нападения
село Залешаны полностью было сожжено, а Волька Выгоновска частично. Эта банда
2 числа сего месяца частично сожгла село Шпаки, гмины Вышки и частично село
Зане, гмины Бранск. В вышеперечисленных сёлах проживает белорусское и частично
польское население. В селе Шпаки была найдена листовка, которая обращалась к
белорусскому населению с требованием в течение 14 дней оставить Польшу, в противном
случае грозила уничтожением”. G. Sosna, Sprawy narodowościowe i wyznaniowe na
Białostocczyźnie (1944-1948) w ocenie władz Rzeczpospolitej Polskiej, Ryboły 1996, s. 71.

1) E. Mironowicz, Białorusini w Polsce 1944-1949, Warszawa 1993, s. 179-180; Metody pracy
operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989,
pod red. A. Dziuroka, Warszawa 2004.
2) AAN, Ministerstwo Administracji Publicznej, nr 1049, k. 3.
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Лояльная позиция в отношении народной власти православного духовенства была продиктована опасением за
безопасность собственную и верующих. Не взирая на такую позицию в 1949 г. Служба Публичной Безопасности
провели аресты в среде духовенства на территории всей
страны, не объясняя припчин репрессии1.
Отношение православного населения к польской среде определялся пережитым опытом и существующими
антагонизмами. Наряду с деятельностью польского вооружённого подполья, направленного против народной власти и белорусского населения, серьёзнейший конфликт
представлял собой спор касающийся супрасльского монастыря. До войны монастырские здания были переданы
Католической Церкви, а осенью 1941 г. немецкие власти
часть из них возвратили православным. Первоначально
власти воеводства поддерживали католическое духовенство, однако после обнародования факта терроризирования православного духовенства вооружённым подпольем,
власти склонились к правовому разрешению конфликта.
Православная Церковь сохранила за собой церковь св.
Иоанна Богослова, а монастырские здания приняло в собственность государство2.
Православная Церковь вне пределов белостоцкого и
люблинского воеводств не обладала значительным имуществом в других регионах страны. Церковное имущество
в центральной Польше и в западных землях ограничивался до храмов, приходских зданий и кладбищь. Приходы в
диаспоре были преимущественно городские. В Кракове и
многих других городах нехватало храмов и православные
верующие были вынуждены пользоваться евангелицко-аугсбургскими кирхами, как, например, в Ченстохове. На
западных землях и Подкарпатье Православная Церковь
использовала только лишь предоставленные храмы, приходские здания и клдбища. Благоустройство храмов осуществлялось за счёт прихожан. На Подкарпатье до 1947 г.
кроме храмов и приходских зданий православные облада-
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ли небольшими земельными наделами. После депортации лемков церковное имущество, подобно тому как на
Любельщине и Холмщине, было разграблено. Местная администрация уступала прессии со стороны Католической
Церкви и передавала латинскому духовенству православные здания и земельные участки.
В результате изменения границ, депортации населения и внутренней миграции, наиболее многочисленные
энклавы православного населения остались на территории белостоцкого воеводства. В иных регионах православное население проживало в диаспоре, преимущественно
на западных землях и в центральной Польше, а также в
небольших энклавах на Люблинщине и в юго-восточных
воеводствах. Православные приходы создавались в местах, где ранее не было православия. Депортированное
население было вынуждено создавать церковную жизнь
от самого основания. Создание православного прихода
определялось не только религиозной необходимостью,
но и политической целесообразностью. Это явление имело место преимущественно в западных и северных регионах государства. Большинство верующих на Белосточине, Подкарпатье и западных землях представляло собой
сельское население. Только лишь в диаспоре, где приходы
располагались в городах, общественную основу верующих
Православной Церкви составляло городское население,
преимущественного из рабочего класса и немногочисленной интеллегенции. Согласно рапорту министра юстиции
Генриха Щвянтковского от 10 февраля 1947 г., „численность православных в Польше уменьшилась до около 300
тысяч, сосредоточенных в 150 православных приходах. Ряд
православных приходов на западных землях создали польские репатрианты с Пинсщизны, Виленщизны и Гроденщизны. Вышеупомянутые репатрианты прибыли в Польшу вместе со своими священниками, представляющимися
поляками”1.
Новым явлением на территории западных земель
было преодоление пастырских границ между православным и греко-католическим населением. Общность пере1) AAN, Urząd ds. Wyznań, nr 131/391, k. 1, 9.

1) E. Mironowicz, Białorusini w Polsce, s. 171-174.
2) AAN, Ministerstwo Administracji Publicznej, sygn. 1048.
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житых испытаний украинского и лемковского населения
после акции «Висла» ослабила многовековые религиозные конфликты между двумя восточными христианскими обществами. В практике униаты часто пользовались
временной пастырской опекой православного духовенства. В 1947-1956 гг. Часть греко-католического населения
вернулась в православие, составляя в некоторых приходах
большинство верующих. В то же время на территориях,
заселённых значительным числом православного населения (Белосточина) наблюдался процесс постепенного отхода белорусской интеллегенции от Православной Церкви. Работа части белорусского населения в органах государственной власти был причиной отхода от религиозной
жизни и ангажированнгости в деятельность коммунистической партии1.
*
Тяжёлую ситуацию Православной Церкви усугубляло
внутреннее разделение в среде духовенства и верующих
в период Второй Мировой Войны, не урегулированный
каноническо-правовой статус Церкви и организационный хаос. Уже 10 августа 1944 г. председатель ПКВН Едвард Особка-Моравски выразил согласие на номинацию
епископа Тимофея предстоятелем холмско-подляшской
епархии, а два месяца спустя так же и православных приходов Белосточины. Духовенство на Белосточине негативно отнеслось к епископу Тимофею, массово выражаясь за
юрисдикцию минского митрополита. В отношении Белосточизны Московский Патриархат от 1939 г. стремился
подчинить её своей юрисдикции.
В декабре 1944 г. минский митрополит Василий (Ротмиров) создал для Белосточины Временное Епархиальное
Духовное Управление под председательством священника Николая Винцункевича. Большинство духовенства
Белосточины высказалось за присоединение её к Русской
Православной Церкви. Временное Епархиальное Духовное Управление 12 февраля 1945 г. было официально подчинено власти московского патриарха Алексия2. Белостоц-
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кий воевода 22 июня 1945 г. поинформировал правительсво, что „настоятели благочиний составляют Совет под
председательством белостоцкого благочинного Иосифа
Гушкевича, непосредственно подчиняясь минскому епископу, а посредственно патриарху в Москве. Официально
они не объявили разрыва с организацией Православной
Автокефальной Церкви в Польше. Однако в неофициальных беседах не скрывают этого факта и утверждают, что
автокефалия была им навязанна, а содержание декрета
президента Речипосполитой для них не обязательно, поскольку и правительство, со своей стороны, не соблюдает
постановлений этого декрета, поскольку они не получают дотаций, которые были им предоставлены перед войной”. Воевода подтвердил, что часть духовенства признала
юрисдикцию холмского епископа Тимофея. В возникшей
ситуации в Орли дошло до назначения двух настоятелей,
которые состояли в юрисдикции различных церковных
властей1.
Временное Епархиальное Духовное Управление было
закрыто 6 ноября 1945 г., а на его место минский митрополит Василий назначил Николая Винцункевича „управляющим делами белостоцкого епископства”. Николай Винцункевич получил широкие полномочия, включая право
назначения духовенства на приходы. Таким образом на
Белосточине возникла система двоевластия, которая провоцировала конфликты религиозного и политического характера2.
Проблема управления приходами на Белосточине
была особенно важна, так как определяла характер отношений между Русской Православной Церковью и Православной Церковью в Польше. Решения минского митрополита Василия и Н. Винцункевича противоречили акту
автокефалии от 1925 г., предписаниям декрета президента от 1938 г. и решениям председателя ПКВН. Проблема
была курьёзной так как юрисдикционные полномочия
1) G. Sosna, Sprawy narodowościowe i wyznaniowe na Białostocczyźnie, s. 18-19.
2) K. Urban, „Schizma białostocka”. Z dziejów Kościoła prawosławnego na Białostocczyźnie
1944-1956, „Białostocczyzna” 1991, nr 2, s. 26-29; tenże, Kościół prawosławny w Polsce
1945-1970, s. 66; G. Sosna, Sprawy narodowościowe i wyznaniowe na Białostocczyźnie, s. 29;
E. Mironowicz, Białorusini w Polsce, s. 138, 153-155.

1) AAN, Ministerstwo Administracji Publicznej, sygn. 1048.
2) E. Mironowicz, Białorusini w Polsce, s. 162-169; D. Fionik, Ajciec Kanstancin Bajko –
prefekt bielskich szkoł, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 2, 1994, s. 115-122; K. Urban,
Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970, s. 66.
3) Sprawozdanie miesięczne Wojewody Białostockiego z 15 maja 1946 r., por.: G. Sosna,
Sprawy narodowościowe i wyznaniowe na Białostocczyźnie, s. 31.
4) Archiwum Metropolii Prawosławnej, RVI-3A1314.
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еп. Тимофея относительно приходов Белосточины в июне
1945 г. подтвердил канонический варшавский митрополит Дионисий. Спор относительно церковной юрисдикции имел влияние так же на взаимоотношения польских
и советских властей. Подчинение православных приходов
на этой территории Московскому Патриархату Министерство Публичной Администрации jurysdykcji признало актом „ингеренции чужой власти во внутренние дела
Польши и нарушения её суверенитета”. Министерство
предлагало предпринятие соответствующих дипломатических действий, чтобы исправить возникшую ситуацию1.
Только лишь решительное вмешательство правительства,
ссылающегося на декрет от 1938 г., в феврале 1946 г. привела к разрешению „белостоцкой схизмы”. Большинство
духовенства признало власть еп. Тимофея, а священник
Н. Винцункевич и его сторонники выехали в Белорусию2.
Окончательная стабилизация настроений в среде верующих Православной Церкви на Белосточине имела место в
мае 1946 г., когда последний приход, Рождества Пресвятой
Богородицы в Бельске Подляшском, признал юрисдикцию еп. Тимофея, а его настоятель, священник Василий
Иващенко, выехал в БССР3.
*
Отдельную проблему представляло собой признание митрополита Дионисия, который вернулся в Польшу
25 апреля 1945 г. Митрополит 16 мая поинформировал
Варшавскую Духовную Консисторию о принятии на себя
юрисдикции над Православной Церковью в Польше4. Митрополит Дионисий 5 июня призвал духовенство к молитвам за „демократическую Польшу, её власти и воинство”.
13 июня 1945 г. он поинформировал президента Народного Совета Края Болеслава Берута о принятии управления Церковью и заверил адресата в своём лояльном отношении к польскому государству. В письме митрополит
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Дионисий представил ситуацию Православной Церкви в
период оккупации. Согласно минению митрополита, номинация, данная ему Гансом Франком, была необходима,
чтобы обеспечить религиозные нужды православного населения. Митрополит заверял, Болеслава Берута, что не
подписывал никаких договоров с немцами, а выбор епископов Иллариона и Палладия был вынужден окупационными властями. Отношение иерархии к Третьему Рейху,
согласно мнению митрополита Дионисия, исходила из
„древней традиции Православной Церкви” сохранения
лояльности в отношении каждого действующего правительства, которая в практике была максимально ограничена1.
Аргументы митрополита Дионисия, которое заверало
его письмо президенту КРН не были признаны властями
удовлетворительными. Департамент Вероисповеданий
Министерства Публичной Администрации считал, что
деятельность митрополита Дионисия противоречила
польским интересам и по причине „окупационного прошлого” он не может управлять Православной Церковью.
Власти оказали давление, чтобы заставить митрополита
уйти на покой, предлагая ему как причину „плохое состояние здоровья и возраст”. Отставку митрополита предлагали многие священнослужители, которые пострадали в
период оккупации. В письмах органам государственной
власти требовали наказания священнослужителей, скомпрометированных лояльностью в отношении к оккупантам. Административным путём отставки митрополита
не представлялась возможной, так как этот факт имел бы
серьёзные политические последствия и спровоцировал
бы протесты за границей. Одновременно польские власти
были заинтересованны в установлении автокефалии, а для
этого был необходим предстоятель Церкви „свободный
от всяческих обвинений и обладающий авторитетом в государстве и за границей”. Директор Департамента Вероисповеданий Министерства Публичной Администрации
видел такого предстоятеля в личности епископа Тимофея
1) AAN, Ministerstwo Administracji Publicznej, nr 1042; E. Mironowicz, Białorusini w
Polsce, s. 157; K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970, s. 68; S. Dudra, Kościół
prawosławny..., s. 51.

1) E. Mironowicz, Białorusini w Polsce, s. 158; S. Dudra, Kościół prawosławny..., s. 52.
2) Arcybiskup Generał Brygady Sawa, aneks nr 27.
3) K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970, s. 206.
4) E. Mironowicz, Białorusini w Polsce, s. 158-159.
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(Шреттера)1.
Формально в состав православного епископата до середины июля 1946 г., кроме митрополита Дионисия и еп.
Тимофея, входили архиепископы Илларион и Палладий,
а также епископы Савва (Советов) и Матфей (Семашко),
которые находились за границей. В апреле 1947 г. митрополит Дионисий даже признал владыке Савве достоинство архиепископа2. С начала 1944 г. в Варшаве пребывал Георгий (Коренистов), рукоположенный во епископа
Пинского в 1942 г. Владыка Георгий был членом епископата Украинской Автокефальной Православной Церкви. До
1948 г. он не был членом собора епископов Польской Православной Церкви, так как Московский Патриархат поддавал сомнению каноничность его епископской хиротонии.
Только лишь по выяснении Варшавской Духовной Консистории и определении каноничности его епископской
хиротонии, еп. Георгий был назначен настоятелем православного прихода в Лодзи3.
В отличие от государственных властей митрополит
Дионисий не имел сомнений относительно своих полномочий предстоятеля Варшавской митрополии и проводил
широкую церковную деятельность. Вместе с еп. Тимофеем Razem z bp. Tymoteuszem 30 ноября 1945 г. он составил
письмо к правительству, в котором предлагал восстановление Факультета Православного Богословия в Варшавском
Университете, а также восстановление военного каппеланства. Постулаты митрополита были отвергнуты государственными властями. Не взирая на нехватку духовенства
Министерство Просвещения не видело необходимости в
открытии Факультета Православного Богословия, а Министерство Военных Дел – в создании военного каппеланства
по причине незначительного числа верующих4. Аргументы властей не были убедительными, так как для намного
более малочисленной группы протестантского населения
было введено обучение богословия в Варшавском Университете, так же военное каппеланство было организовано
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для протестантов и верующих иудейской религии. На сегодняшний день трудно определить насколько в решениях государственных властей определяющими были политические факторы, и насколько неблагожелательное отношение к самой личности митрополита Дионисия.
В создавшейся ситуации митрополит Дионисий был
вынужден действовать согласно с политикой государственных властей. Православная Церковь присоединилась
к деятельности Христианского Экуменического Совета, а
её представитель, еп. Тимофей на инагурационном заседании 14 октября 1945 г. был избран одним из его вицепредседателей1. Своё лояльное отношение к государственной
власти митрополит Дионисий подтвердил в специальном
пастырском послании в январе 1946 г., в котором призвал
верубщих подчиниться новым правовым формам введённым при регистрации рождения детей, заключения брака
и смерти2. Митрополит многократно подтверждал свою
акцептацию нового плитического и общественного порядка. Церкви, объединённые в Польском Экуменическом Совете, в том числе и Православная Церковь, призвали своих
верующих голосовать три раза «за» на референдуме 1946
г. и принять происходящие в стране общественно-политические перемены.
В период значительных общественно-политических
перемен в 1946 г. церковные власти начали организацию
церковной структуры на западных землях Польши. Решением Архиерейского Собора от 5 июня 1946 г. была создана Православная Администратура в западных регинах,
имевшая административно-вспомагательный характер
для митрополита Дионисия. Первоначально Православной Администратурой заведовали священники Александр
Климович из Варшавы и Вячеслав Рафальский из Торуни.
В 1945 г. были открыты православные приходы в Пиле (настоятель – священник Леонид Бычук), в Познани, а в 1946 г.
в Гданьске, Ольштине и Остроде (настоятель – священник
Николай Баталин), в Гижицке (священник Анатолий Бон1) K. Urban, Tendencje ekumeniczno-łącznościowe w Polsce 1945-1990, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica”, z. 27, Kraków 1994, s. 112-113.
2) „Wiadomości Metropolii Prawosławnej w Polsce”, 1947, nr 3-12, s. 2-6.

1) „Wiadomości Metropolii Prawosławnej w Polsce” 1947, nr 1-2, s. 7, 18-19; K. Pudło,
Łemkowie. Proces wrastania w środowisko Dolnego Śląska 1947-1985, Wrocław 1987, s. 133136; K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970, s. 142, 161-162; tenże, Mniejszości
religijne w Polsce, s. 161; S. Dudra, Kościół prawosławny na Warmii i mazurach po II wojnie
światowej, „Cerkiewny Wiestnik”, R. LII, nr 1, s. 52-53; tenże, Kościół prawosławny..., s. 113120; A. Mironowicz, Katalog świątyń i duchowieństwa prawosławnej diecezji białostockogdańskiej, Białystok 1998, s. 94 i następne.
2) „Wiadomości Metropolii Prawosławnej w Polsce” 1947, nr 3-12.
3) S. Dudra, Kościół prawosławny..., s. 118-119. Por. również prace: R. Drozd, Droga na
zachód. Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach zachodnich i północnych Polski w
ramach akcji „Wisła”, Warszawa 1997, s. 14, załącznik 14; K. Pudło, Dzieje Łemków po
drugiej wojnie światowej, s. 354-360; I. Hałagida, Ukraińcy na zachodnich i północnych
ziemiach Polski 1947-1957, Warszawa 2002, s. 36.
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дарь), Слупске (священник П. Веремчук), в Сопоте (священник Евгений Наумов), в Тчеве (священник С. Бегун), в
Оленьей Горе (священник Евгений Лахотский), в Зелёной
Горе (священники Николай Пронинский и Пётр Лопатко),
во Вроцлаве (священники Е. Лахотский и Алексей Зноско)
и в Щетине (священник Иоанн Игнатович)1. В первоначальный период приходы создавались на основе переселенцев из Белосточины, Холмщины и Виленщины. После
Второй Мировой Войны на территории Вармии и Мазур
проживали также и верующии Старообрядческой Церкви, который не обладал духовной иерархией. Наибольшее
количество старообрядцев проживало в Войнове. В конце
сороковых годов старообрядческое сообщество насчитывало около 500 верующих. Наряду со старообрядческим
приходом в Войнове с 1922 г. действовал православный
приход, который 1 октября 1946 г. был подчинён варшавской митрополии. Настоятелем прихода стал священник
Александр Аваев2.
В период между 1 мая и 16 августа 1947 г. из Лемковщины, жешовского и люблинского воеводств было выселено
около 140 660 человек. Переселенцев вывезли в воеводства:
ольштынское – 55 651 человек, кошалинского – 31 169 человек, вроцлавского – 15 491 человек, щетинского – 15 058
человек, зелёногорского – 11 768 человек, гданьского – 5 280
человек, опольского – 2 542 человек, познаньского – 1 437
человек и белостоцкого – 995 человек3. Не все переселенцы
были православного вероисповедания. Предполагается,
что только 18 150 человек из поселённых в олштынском воеводстве принадлежали Православной Церкви. Из этого
следует, что переселенцы православного вероисповедания
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преимущественно были вывезены в западные и северные
регионы государства. Таким образом приехавшее в эти
регионы из СССР православное население пополнилось
переселенцами из юго-восточной Польши. Создание новых церковных структур в этих регионах стало необходимостью.
После многочисленных конфликтов с местной администрацией в 1947-1948 гг. Государственные власти в
конечном итоге выразили согласие на деятельность уже
существующих и создание новых приходов во Вроцлаве,
Оленьей Горе, Стодоловицах (Студянках), Зимной Воде с
филиалом в Михалове, Зелёной Горе, Кожухове, Легнице
с филиалом в Яворе, Квидзыне, Пиле, Лобзе, Слупске, Валче, Щетине, Барлинке с филиалом в Долицах, Гданьске,
Новом Дворе Гданьским, Ольштине, Браневе, Орнете, Гижицке, Мрангове, Горове Илаветским, Банях Мазурских,
Прабутах, Бискупей Воле, Сепополе и Элке. В 1949 г. были
созданы новые приходы в Элбланге, Млынарах, Паслеке,
Кетрине, Лидзбарке Варминском, а в 1950 г. – в Венгореве
и Прабутах.
Множество приходов создавалось стихийно, без получения согласия государственных властей, что было результатом того, что в западные регионы прибывало население
вместе с духовенством. Таким образом в западных регионах появились первые православные священники: Иоанн
Левяж, Стефан Бегун, Димитрий Хылак, Михаил Попель,
Николай Полещук, Ярослав Тычино, Николай Пронинский, Евгений Лахотский, Алексий Зноско, Виктор Масик,
Пётр Веремчук, Иоанн Игнатович, Евгений Наумов, Николай Баталин, Анатолий Бондарь, Алексий Нестерович,
Николай Костышин, Иосиф Кундеус и другие1. Трудно
определить точную дату создания каждого прихода. Пер1) K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970, s. 162-163; tenże, Z dziejów Kościoła
prawosławnego na Dolnym Śląsku 1946-1956, s. 22-33; A. Kopiczko, Panorama wyznaniowa,
[w:] Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur, Olsztyn 1998, s. 46-47; H. Paprocki,
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w RP, [w:] Ekumeniczny leksykon Kościołów i
wspólnot religijnych województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 1999; A. Mironowicz,
Katalog świątyń i duchowieństwa prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, Białystok
1998; R. Żerelik, Prawosławie na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, [w:] Śląski labirynt
krajoznawczy, Wrocław 1994, s. 93-96; P. Gerent, Wierni wyznania prawosławnego na
Dolnym Śląsku w świetle powojennych migracji ludności, „Zeszyty Naukowe Studenckiego
Koła Ukrainoznawczego Uniwersytetu Wrocławskiego”, z. 3, Wrocław 1996, s. 43-56.

1) M. Siwicki, Dzieje konﬂiktów polsko-ukraińskich, t. III, Warszawa 1994; I. Hałagida,
Ukraińcy na zachodnich i północnych ziemiach Polski 1947-1957, Warszawa 2002; S. Dudra,
Kościół prawosławny..., s. 7.
2) Por.: Pismo Przewodniczącego Kolegium Rządzącego abp. Tymoteusza do Ministra
Administracji Publicznej z 25 maja 1949 r. AAN, Urząd ds. Wyznań, sygn. 5b/4.
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вые богослужения на новых местах совершались в частных
домах, без согласия местной администрации. Таким образом приходы действовали значительно раньше, нежели
указывает дата официального открытия. Создание новых
приходов в западных регионах утруднял тот факт, что
большинство верующих на этих землях было украинской
национальности, которую неблагожелательно принимало польское население. Государственная администрация
видела в православном населении украинских националистов. В первоначальный период расселение переселенцев делало проблематичным создавание новых приходов.
Часть населения отказывалась от религиозной жизни в
Православной Церкви и укрывала своё вероисповедание.
Идентификация с православием была препятсвием для
карьеры и интеграции в новом окружении. Ситуация усугублялась нехваткой необходимого количества священнослужителей1. Негативное отношение к возниновению
новых приходов проявляли местные власти в воеводствах
ольштыньском и гданьском 2.
Первоначально приходы в северных регионах Польши
входили в состав поморского благочиния, принадлежащаго варшавской епархии, а также в состав ольштинского
благочиния, которое было частью епархии Возвращённых
Земель. Депортация части православного населения из
восточных регионов Польши, а также прибытие репатриантов с Востока принудило Архиерейский Собор 15 июля
1946 г. начать создание новой епархиальной структуры. Архиерейский Собор ликвидировал Холмско-Подляшскую
и Краковско-Лемковскую епархии, которые были присоединены к Варшавской епархии. Руководство над Православной Администратурой Возвращённых Земель 31 декабря 1946 г. было поручено вроцлавскому епископу Георгию (Коренистову). Собор также создал Белостоцко-Бельскую епархию. 17 сентября1947 г. Архиерейский Собор
преобразовал Администратуру в самостоятельную епар-
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хию Возвращённых Земель. На территории этой епархии
было создано три благочиния: вроцлавское, щетинское и
ольштинское. Предстоятельство над Белостоцко-Бельской
епархией принял еп. Тимофей, а предстоятелем епархии
Возвращённых Земель стал митрополит Дионисий1. Создание самостоятельной епархии Возврещённых Земель
было необходимостью по причине возникновения на этих
территориях всё большего количества приходов. Государственные власти признали совершённую епархиальную
реорганизацию временной и несоответствующей требованиям Автокефальной Церкви.
Первоначально церковные власти не были в состоянии
обеспечить духовенством все приходы. 24 июля 1947 г. был
создан Православный Митрополитальный Комитет Помощи Переселенцам на Возвращённые Земли. Во главе
Комитета встал митр. Дионисий, а его заместителем стал
архиеп. Тимофей. Главная роль в этом Комитете принадлежала благочинным и настоятелям, создающим на Возвращённых Землях приходы. Заданием Комитета было
определение места проживания православных переселенцев, организация для них материальной помощи и пастырской опеки. Комитет получил материальную помощь
от Экуменического Совета2, а 29 декабря 1947 г. призвал верующих к оказанию помощи в создании новых приходов,
доставке литургических предметов из оставленных храмов
на Любельщине и Подкарпатье, а также выслании духовенства в места проживания православных переселенцев,
лишённых пастырской опеки. Немногочисленное духовенство не было в состоянии обеспечить удовлетворение
духовных нужд верующим. Содержание уже открытых
приходов требовало огромного финансового усилия Церкви. Обещание помощи со стороны правительства осталась
в декларативной форме. Увеличение числа православных
приходов привело к тому, что в начале 1948 г. Министерство Возвращённых Земель обусловило их возникновение
от своего согласия и соотвествующего кадрового обеспече1) „Wiadomości Metropolii Prawosławnej w Polsce”, 1947, nr 3-12, s. 11-12; AAN,
Ministerstwo Administracji Publicznej, sygn. 1042.
2) K. Urban, Z dziejów Kościoła prawosławnego na Dolnym Śląsku 1946-1956, s. 21; tenże,
Tendencje ekumeniczno-łącznościowe w Polsce 1945-1990, s. 105-140.
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ния. Ссылаясь на декрет президента Речипосполитой от
1938 г. государственная администрация создавала множество преград для открытия приходов. Одновременно государственные власти обвиняли православное духовенство
в чрезмерно малой активности в ведении миссионерской
деятельности в среде униатов. Недостаточное число священнослужителей, отсутствие храмов, приходских домов
и финансовых средств делали невозможной ведение более
широкой миссионерской деятельности в среде прибывающих на Возвращённые Земли греко-католиков.
*
Первоначально государственные власти в принимаемых
решения относились к Православной Церкви в Польше как
к автокефальной и в отношении к ней употреблялись законодательные акты довоенного времени. Во всех вопросах
были используемы довоенные правовые нормы настолько,
насколько они не противоречили актуальной политической
линии властей. Используемая в 1944-1948 гг. до-сентябрьская модель политики относилась также к вопросам автокефалии. Одновременно власти отдавали себе отчёт в
факте непризнания довоенной автокефалии Московским
Патриархатом. Польские власти признали, что декрет
президента Речипосполитой от 18 ноября 1938 г. не соответствует новым народным и политическим условиям.
Предлагалось признать довоенную автокефалию недействительной. Правовая и каноническая неурегулированность позволяли государственной власти руководствоваться в отношении Православной Церкви принципом признания в зависимости от актуально общественно-политической ситуации. Такое положение позволяло властям отказывать во множестве представляемых митр. Дионисием
постулатах, касающихся военного каппеланства, восстановления духовной семинарии, открытия новых приходов
или строительства новых храмов.
Благоприятная для введения автокефалии ситуация
наступила после разрыва 12 сентября 1945 г. властями
ПКВН конкордата с Ватиканом. Несмотря на то, что разрыв конкордата не касался непосредственно Православной Церкви, вводил, однако, принцип равноправия всех
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вероисповеданий. Посредственно этот факт имел большое значение в урегулировании канонических вопросов
Церкви. Независимость и самостоятельность поместной
Церкви, согласно каноническому праву, получается путём признания со стороны матерней Церкви. Поместная
Церковь, желая получить автокефалию, должна соответствовать определённым условиям: обладать как минимум
четырьмя епархиями и тремя епископами, и двумя монастырями: мужским и женским1. Этих условий в первых
послевоенных годах Православная Церковь в Польше не
могла исполнить. Статус автокефалии обладал существенным значением для Церкви и государства. Она подтверждала самостоятельность внутренней жизни поместной
Церкви, независимость иерархии от заграничных центров,
а также позволяла сохранить местные традиции и обряды,
каноническое законодательство и суд. Государственным
властям, в свою очередь, автокефалия предоставляла возможность самостоятельного определения взаимоотношений с Православной Церковью, без вмешательства внешних факторов.
По вышеизложенным причинам осенью 1946 г. министр юстиции Генрих Щвянтковски согласовал с председателем Совета по делам Русской Православной Церкви
Георгием Карповым основы государственной политики
по-отношению к православию в Польше. Миинистр Генрих Щвянтковски подал правительству доклад „Вопрос
Православной Церкви в Польше” датированный на 10 февраля 1947 г. Документ давал критическую оценку предшествующей политике Министерства Публичной Администрации по-отношению к Православной Церкви, а также
обращал внимание на политические причины стараний
установления автокефалии. „Польское государство, как государство независимое, имеет полное право автокефалии
для своей Православной Церкви. Поддание сомнению автокефалии было бы равно подданию сомнению независимости, что неприемлемо. (...) Если Православная Церковь
в Польше не должна стоять перед опасностью внутрен1) A. Łotocki, Autokefalia. Zasady autokefalii, Warszawa 1932, s. 133-135; M. Zyzykin,
Autokefalia i zasady jej zastosowania, Warszawa 1931, s. 6-58.

1) AAN, Urząd ds. Wyznań, sygn. 131/391, k. 3-4; K. Urban, Kościół prawosławny w
Polsce 1945-1970, s. 69; E. Mironowicz, Białorusini w Polsce, s. 160; S. Dudra, Kościół
prawosławny..., s. 53.
2) K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970, s. 70.
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ней анархии (несубординация, раскол), то должна при
поддержке Польского Правительства получить (или подтвердить довоенную) автокефалию, что может произойти
исключительно при навязании отношений, посредством
Польского Правительства, с Московским Патриархом и
достижении с ним полного взаимопонимания. Тут должны быть взяты во внимание и полностью уважены каноны
Православной Церкви, иначе они не будут обязывать духовенства и православного населения”. Документ содержал
план достижения автокефалии. Первым пунктом было отстранение от предстоятельства митр. Дионисия. „Не может быть и речи о договорённости с Московским Патриархом, а, следовательно, и о автокефалии, пока во главе
Польской Церкви стоит митрополит Дионисий, оставление которого на занимаемой должности является как бы
вызовом в адрес Московского Патриарха”. Предлагаемый
министром Щвянтковским план предполагал начать переговоры с московским патриархом по вопросу автокефалии посредством представителя Польской Православаной
Церкви еп. Тимофея. Следующим шагом был созыв Локального Собора Польской Православной Церкви, который выбрал бы нового предстоятеля Церкви в Польше и
принял бы новый внутренний устав1.
Вопреки желаниям властей митр. Дионисий сам
предпринял попытку нормализации отношений с Московским Патриархатом. Уже 20 мая 1945 митрополит,
как глава автокефальной Церкви выслал поздравительное
письмо патриарху. В ответном письме патр. Алексий просил митр. Дионисия объяснить канонические основания
автокефалии Польской Православной Церкви и указание
канонов, на основании которых патр. Григорий VII предоставил акт автокефалии. Патриарх призывал признать существующую автокефалию неканонической и навязании
канонического общения с матерней Русской Православной Церковью2. Митрополит в 1947 г. выслал два письма
выясняющие канонический статус Польской Православ-
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ной Церкви, которые остались без ответа. Не завершился
успехом запланированный на середину октября 1946 г. визит митр. Дионисия в Москву. Сейчас трудно однозначно
утверждать, дошли ли письма митрополита до адресатов
и мог ли Московский Патриархат самостоятельно разрешить проблему автокефалии Православной Церкви в
Польше.
26 марта 1947 г. митр. Дионисий был вызван в Министерство Администрации Публичной, где ему было предложено добровольно сложить свои полномочия. Митрополит решительно отверг предложение министерства,
аргументируя своё решение отсутствием канонический
основания для такого шага. Митр. Дионисий получил
поддержку со стороны Варшавской Духовной Консистории. Отсутствие иных возможностей отстранения митрополита заставило власти ожидать удобого претекста для
реализации своих планов.
В 1947 г. митр. Дионисий предпринял очередную попытку нормализации отношений с государственными
властями, декларируя свою поддержку политической линии страны. На заседании Архиерейского Собора 10 сентября 1947 г. церковное руководство приняло декларацию
сотрудничества с государственными властями „для блага
Церкви и Страны”. Епископы высказались за равноправие
религий, толерантность и преподавание религии в школах1. В честь годовщины освобождения Польши и праздника 22 июля, митрополит в своих посланиях декларировал лояльность по-отнгошению к государственной власти
и обращал внимание на значение и большую роль Манифеста ПКВН2. Декларации лояльности по-отношению
к государственным властям не изменили их негативного
отношения к митр. Дионисию. Продолжающийся с момента окончания войны конфликт между митрополитом
и польским правительством осложнял управление Православной Церковью. Письма митрополита по вопросам
открытия семинарии, военного каппеланства, церковных
1) Prawosławne Archiwum Metropolitalne w Warszawie, sygn. RVI-3D 1923; K. Urban,
Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970, s. 334.
2) „Wiadomości Metropolii Prawosławnej w Polsce”, 1947, nr 3-12, s. 9.

1) „Wiadomości Metropolii Prawosławnej w Polsce”, 1947, nr 1-2, s. 23.
2) Prawosławne Archiwum Metropolitalne w Warszawie, sygn. 1795; L. Utrutko, Działalność
wydawnicza metropolii warszawskiej w latach powojennych, [w:] Prawosławne oﬁcyny
wydawnicze w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk i P. Chomika,
Białystok 2004, s. 234-236.
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издательств и нового административного деления структур Церкви были либо отвергнуты, либо оставались без
ответа.
Только лишь преподавание православной религии в
школах в первых послевноенных годах была регулируема
так же как в случаях других вероисповеданий. До 1956 г. преподавание религии в начальных и средних школах было
предметом обязательным. В 1945-1948 гг. преподавание
религии в школах осуществлялось без существенных проблем. Кроме Белосточины обучение молодёжи основам
православной веры осуществлялось в нескольких школах
на Подкарпатье (1945-1947 гг.), Любельщине, в Варшаве,
Быдгости и Лодзи. После переселений и миграции православная религия преподавалась в нескольких школах на
Возвращённых Землях.
В сложившийся ситуации митр. Дионисий решил
действовать без согласия государственных елементов. Ещё
в 1947 г. была восстановлена Пенсионная Касса Православного Духовенства как внутрицерковный институт, действующий на основе декретов церковных властей1. Митрополит потребовал возвращения Синодальной Типографии,
которая осенью 1944 г. была вывезена в Люблин для кооператива „Читатель”. На основании решения Окружного
Суда в Люблине часть типографского имущества была возвращена Варшавской Консистории в 1947 г. Уже в 1946 г. начал издаваться „Православный Календарь”. Митр. Дионисий также принял решение об издательстве официального
печатного органа Церкви - ежемесячника „Известия Православной Митрополии в Польше”. В 1947-1948 гг. было издано несколько соединённых номеров журнала на польском
языке2. 1 января 1948 г. митрополит принял решение о создании частного Института Православного Богословия при
митрополичьей кафедре. Митр. Дионисий потребовал у
Министерства Публичной Администрации возвращения
занятого в 1944 г. церковного здания на улице Кирилла и
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Мефодия в Варшаве. Это здание должно было быть предназначено на нужды Института.
Следующим шагом митрополита был созыв архиерейского Собора 13 февраля 1948 г. (в составе митр. Дионисия
и еп. Тимофея), который осуществил новое епархиальное
разделение. Из состава белостоцкой епархии были изъяты и вклюяены в варшавскую епархию приходы бельского
повята. В состав белостоцкой епархии вошло ольштинское
воеводство. Варшавская епархия охватила варшавское, люблинское, Жешовское, поморское, познаньское, гданьское
и щетинское воеводства и бельский повят в белостоцком
воеводстве. В состав белостоцкой епархии вошли приходы
белостоцкого воеводства без приходов бельского повята, и
ольштынского воеводства. Была создана лодзинская епархия, охватывающая лодзинское, келецкое, крвковское,
шлонское, и вроцлавское воеводства1. Осуществлённое изменение епархиальных границ было продиктовано необходимостью, связанной с новым расселением православных верующих и приходов после миграций, репатриации
и принудительного переселения украинцев и лемков.
Несмотря на то, что территориальные изменения в
границах епархий были консультируемы с государственными властями, они не были осуществлены. 25 февраля 1948 г. митр. Дионисий был арестован по обвинению
нарушения президентского декрета от 18 ноября 1938 г.
Власти постановили, что митрополит нарушил присягу
на верность Речипосполитой Польши и дал декларацию
верности представителю оккупационных властей. Более
того, митр. Дионисий был обвинён в том, что во время
войны без согласия польского правительства назначал новых епископов, создавал новые епархии, признал архиепископский сан за владыкой Саввой, а также согласился
с решением оккупационных властей касающимся вывоза
польского населения на работы в Германию. Действия митрополита были признаны вредными для автокефалии
Польской Православной Церкви и польского государства.
Согласно со статьёй 17 и 19 вышеупомянутого декрета на1) AAN, Ministerstwo Administracji Publicznej, nr-y 1042 i 1045; K. Urban, Kościół
prawosławny w Polsce 1945-1970, s. 152-153.

1) Zarządzenie prezydenta RP z 17 kwietnia 1948 r., „Monitor Polski”, nr 38, poz. 154; E.
Mironowicz, Białorusini w Polsce, s. 161; K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce 19451970, s. 71-73; tenże, Przyczynek do losów metropolity Dionizego Waledyńskiego po drugiej
wojnie światowej, „Wiadomości PAKP”, 1990, nr 4, s. 31-44; A. Malesza, Karta z dziejów
prawosławia na ziemiach polskich. Metropolita Dionizy w latach 1939-1948, „Wiadomości
PAKP” 1989, nr 4, s. 71-73; S. Dudra, Kościół prawosławny..., s. 54.
2) Zarządzenie ministra administracji publicznej z 26 kwietnia 1948 r., „Monitor Polski”, nr
45, poz. 229; „Wiadomości Metropolii Prawosławnej w Polsce” 1948, nr 1-5. Еп. Тимофей
(Георгий Шреттер –1901-1962) был выпускником Факультета Православного Богословия
Варшавского Университета. В 1930 г. был рукоположен во священника в Почаевской
Лавре, в 1934 г. стал военным каппеланом, в 1938 г. – люблинским епископом, a с 1940 г.
был викарием холмской епархии. В 1944 г. управлял холмской и белостоцкой епархией. В
1946 г. возглавил белостоцкую епархию и был удостоен сана архиепископа. С 21 мая 1948
г. управлял варшавской епархией и председательствовал во Временной Управляющей
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значение на митрополичью кафедру обуславливалось согласией президента Польши. В возникшей ситуации в ответ на запрос Совета Министров президент КРН Болеслав
Берут отозвал данное митр. Дионисию согласие на осуществление последним функций предстоятеля Польской
Православной Церкви1. Предъявленные митр. Дионисию
обвинения были сильно преувеличены и частично не соответствовали правде. Митр. Дионисий не стремился к
принятию патриаршего сана и не действовал во вред православного населения. Предпринятие таких шагов в 1948 г.
не было продиктовано действиями митрополита во время
Второй Мировой Войны, а завершением предпринятых
мер для признания автокефалии Московским Патриархатом. Признание автокефалии требовало нового церковного руководства в Польше.
После решения президента возникла сложная канонически-правовая ситуация. Согласно государственному
праву митр. Дионисий перестал быть предстоятелем православной церкви в Польше, а согласно с каноническими
нормами продолжал далее возглавлять митрополичью
кафедру. Президент не обладал канонически-правовыми
основаниями для отстранения митрополита. Эта проблема могла быть решена только путём назначения согласно
с каноническим правом нового предстоятеля Церкви в
Польше. Государственные власти, тем временем, игнорируя каноническое право, решением министра публичной
администрации Эдварда Особки Моравского от 26 апреля 1948 г. создали Временную Управляющую Коллегию
Польской Православной Церкви под председательством
архиеп. Тимофея2. Кроме архиеп. Тимофея в состав Вре-
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менной Управляющей Коллегии вошли: еп. Георгий (Коренистов) – настоятель Лодзинского прихода, священники
Иоанн Коваленко – администратор варшавской епархии,
Евгений Наумов – настоятель гданьского прихода, Всеволод Лопухович – викарий митрополичьего собора, Михаил Кедров – администратор яблочинского монастыря и
Николай Серебрянников – представитель мирян. Заданием Временной Управляющей Коллегии было наблюдение
за бегущими делами Церкви и упорядочивание вопросов
автокефалии. В составе Временной Управляющей Коллегии обращает на себя внимание личность еп. Георгия (Коренистова), который только после выяснения своего канонического статуса 31 декабря 1947 г. вошёл в состав Архиерейского Собора Польской Православной Церкви.
Уже 30 апреля 1948 r. архиеп. Тимофей обратился к
патр. Алексию с просьбой аудиенции делегации Польской Православной Церкви. При посредничестве польских
и советских властей патр. Алексий принял делегацию Временной Управляющей Коллегии в июне 1948 г. Представители Временной Управляющей Коллегии отреклись от
неканонической автокефалии полученной от константинопольского патриарха Григория VII, а взамен получили
благословение предстоятеля Русской Православной Церкви на самостоятельность Православной Церкви в Польше
согласно с требованиями канонического права. „Акт восстановления единства Польской Православной Церкви с
Русской Православной Церковью и признания автокефалии” был принят синодом Русской Православной Церкви
22 июня 1948 г.1 Этот акт окончательно урегулировал канонический статус Православной Церкви в Польше. „Акт
восстановления единства...” отнёсся к митр. Дионисию
как к „отлучённому” от Польской Православной Церкви.
В возникшей ситуации митр. Дионисий был вынужден
отправить патр. Алексию письмо, в котором выразил покаяние и просил восстановить каноническое общение с
Русской Православной Церковью. Синод Русской ПравоКоллегии, а с 12 ноября 1948 г. стал заместителем митрополита, одновременно оставаясь
правящим епископом белостоцко-гданьской епархии. „Wiadomości PAKP”, 2003, nr 5.
1) AAN, Ministerstwo Administracji Publicznej, nr 1043; „Wiadomości Metropolii
Prawosławnej w Polsce” 1948, nr 6-12, s. 3-4.

1) K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970, s. 80-81; tenże, Kościół prawosławny
w Polsce. Sprawa autokefalii – 1948 roku, „Cerkiewny Wiestnik” 1993, nr 1.
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славной Церкви принял митр. Дионисия в каноническое
общение и позволил ему сохранить сан митрополита без
титула „Блаженнейший”, который принадлежить только
предстоятелям поместных православных церквей. Митр.
Дионисий несколько раз пытался вернуться к предстоятельству Польской Православной Церкви, но его попытки
во Временной Управляющей Коллегии оказались безрезультатными. Митр. Дионисию в его попытках вернуться
на митрополичью кафедру не помогла поддержка константинопольского патр. Афинагора и польского правительства в эмиграции1.
В июле 1948 г. делегация Времменой Управляющей
Коллегии участвовала в торжествах, посвящённых 500-летнему юбилею автокефалии Русской Православной Церкви. Представители Польской Православной Церкви прибыли с визитами к грузинскому и болгарскому патриархам. Улучшению отношений между Польской Православной Церковью и Поместными Православными Церквями
сопутствовал конфликт между московским и константинопольским патриархатами, касающимся акта автокефалии от 1948 г.
Установление автокефалии требовало замещения митрополичьей кафедры. Необходимым условием автокефалии поместной православной Церкви было наличие как
минимум трёх правящих епископов. После признания
автокефалии и принятия решения об отстранении митр.
Дионисия в Польше осталось только два правящих архиерея – архиеп. Тимофей и еп. Георгий. Чтобы изменить
такое положение вещей, во время визита делегации Временной Управляющей Коллегии в Москве, при согласии
правительства Польши в июне 1948 г. вроцлавским епископом был избран администратор яблочинского монастыря
Михаил (Кедров). Только тогда три правящие архиереи
могли, согласно с канонами, избрать нового Предстоятеля.
По мнению польских властей „никто из правящих в
то время епископов не обладал достаточными квалификациями, авторитетом в среде духовенства и верующих
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для принятия митрополичьей кафедры – Предстоятельства Польской Православной Церкви”. Невзирая на то,
что все епископы сохраняли лояльность по-отношению
к государственным властям, ни один из кандидатов ввиду отсутствия авторитета в среде духовенства и верующих
не мог быть избран Собором на митрополичью кафедру.
В сложившийся ситуации Департамент Вероисповеданий
Министерства Публичной Администрации „решил не
спешить с назначением на митрополичью кафедру, тем
более, что нормальное функционирование церковной администрации не было нарушено, так как функции митрополита фактически выполнял архиеп. Тимофей, как формальный заместитель митрополита”1.
После отстранения митр. Дионисия 21 мая 1948 г.
управление над епархией Возвращённых Земель принял
архиеп. Тимофей как заместитель митрополита, а с 12 ноября – еп. Георгий. На территории Возвращённых Земель
7 сентября была создана вроцлавская епархия, а 12 ноября
– лодзинско-вроцлавская. В границах этой епархии остались вроцлавское и щетинское благочиния, а ольштинское
благочиние вошло в состав белостоцко-гданьской епархии. Временным администратором этой епархии стал ем.
Георгий (Коренистов), а его викарием – епископ вроцлавский Михаил (Кедров)2. Вроцлавский епископ Михаил на
постоянной основе находился в Белостоке и только иногда
посещал приходы на Дольном Шлонске.
Во время декабрьского Архиерейского Собора была
проведена очередная реорганизация границ и названий
православных епархий. В состав варшавско-бельской епархии вошли территории варшавского и люблинского воеводств и повята Бельск Подляшский (без приходов Пухлы,
Трестянка и Рыболы). Белостоцко-гданьская епархия охватила гданьское, ольштинское и белостоцкое (без повята
Бельск Подляшский) воеводства. Лодзинско-вроцлавская
епархия охватила территорию краковского, познаньского,
вроцлавского, щетинского и лодзинского воеводств. Это
1) AAN, Urząd ds. Wyznań, nr 131/391, k. 11.
2) AAN, Ministerstwo Administracji Publicznej, sygn. 1043; „Wiadomości Metropolii
Prawosławnej w Polsce”, 1948, nr 6-12, s. 3-4.

РЕЗЮМЕ
После окончания Второй мировой войны Православная
Церковь в Польше оказалась в новой социально-политической
ситуации. Из пяти довоенных епархий в пределах Польши
остались только Варшавская епархия и часть Гродненской
епархии. Количество приходов снизилось с 1 579 до 169, а духовенства – с 1 725 до 190. Число диаконов уменьшилось с 206 до
25, псаломщиков – с 1 593 до 169. Число православных храмов
уменьшилось с 1947 до 223, а кладбищ – с 1965 до 234. Монашеская жизнь практически исчезла. Монастырь в Яблечне был
единственным, кто остался в пределах новых границ Польши.
Многие православные учреждения были закрыты: две семинарии, действовавшие во время Второй мировой войны, в Холме и Варшаве, довоенное армейское служение и православный
богословский факультет в Варшавском университете, столичное издательство и мастерские монастырских ремесел. В 1944 году Пенсионный фонд православного священства,
действовавший с 1927 года, был ликвидирован, а его активы
конфискованы. Из-за военных повреждений и изменения гра1) „Kalendarz Prawosławny na rok 1950”, s. 42-45.
2) Prawosławne Archiwum Metropolitalne w Warszawie, sygn. RVI-3A 1314.
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разделение соостветствовало каноническим требованиям
Поместной Церкви, однако не взирая на утверждение его
государственными властями, не было осуществлено1. Реализация этого проекта была отложена до момента выбора
нового митрополита.
Первый полный перечень православных приходов и
духовенства, составленный после депортаций, переселений и кадровых изменений в отдельных епархиях был составлен в декабре 1948 г. этот перечень брал во внимание
епархиальное разделение до планированной реорганизацией церковной структуры. В свете этого перечня варшавская епархия насчитывала 8 благочиний, 34 прихода
и 32 священнослужителей, белостоцко-бельская епархия
обладала 3 благочиниями, 72 прихода и 70 священнослужителей, а на Возвращённых Землях (лодзинско-вроцлавская епархия) было 4 благочиния, 16 приходов и 14 священно-служителей2.
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ниц Православная Церковь потеряла около 90% своего имущества (приходы, церкви, кладбища, земли). После Второй
мировой войны количество православных в Польше уменьшилось. Около 4 миллионов верующих, которые до войны принадлежали к Варшавской митрополии, остались за восточной
границей Польши. Число православных уменьшилось также в
связи с изгнанием меньшинств из Польши в Советский Союз.
На основании соглашения от 9 сентября 1944 года между
Польшей и Советским Союзом 47 000 белорусов и около 482
000 украинцев были перемещены в Советский Союз. Еще одним ударом для православных структур на юге Польши стала акция «Висла», проведенная с 26 апреля по 16 октября 1947
года. Украинцы и лемки были изгнаны со своих родных земель
и переселены в поселения на севере и западе Польши. В результате все православные центры на лемковских землях исчезли,
а переселенцы лишились пастырского внимания. Положение
православных в Люблинском и Подляшском регионах было
столь же неблагоприятным. В первые послевоенные годы было
ликвидировано более 170 приходов в Холмско-Подляшсккой
епархии. Среди польского населения нарастали нетерпимые
и антиправославные тенденции. Нередки случаи вандализма в
отношении православных кладбищ и церквей. Власти отклонили просьбы жителей Люблинского района о возобновлении
деятельности пастырских центров, которые действовали.
Польские власти попытались урегулировать юридический и
канонический статус Православной церкви в Польше. Православная Церковь получила полную автокефалию в Польше на
основании указа Священного Синода Московского Патриархата от 22 июня 1948 года. Первым настоятелем Польской автокефальной православной церкви был архиепископ Тимофей
(Шреттер), а с 1951 года – митрополит Макарий (Оксиюк).
Ключевые слова: церковь, парафии, государство,
монастыри, митрополит, архиепископ, духовенство, верующие.
SUMMARY
ORTHODOX CHURCH IN POLAND IN 1945-1948
After the end of World War II the Orthodox Church in Poland
found itself in a new socio-political situation. Of five pre-war
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dioceses within Polish borders only the Warsaw eparchy and part
of the Hrodna eparchy remained. The number of parishes dropped
from 1 579 to 169, and of the clergy – from 1 725 to 190. The number
of deacons dropped from 206 to 25, and of psalmists – from 1 593
to 169. The number of Orthodox churches decreased from 1 947 to
223, and of cemeteries – from 1 965 to 234. Monastic life had all
but disappeared. The monastery in Jabłeczna was the only one to
remain within the new Polish borders. Many Orthodox institutions
were disassembled: two seminaries, which were active during
World War II, in Khelm and in Warsaw, pre-war army ministry
and the Orthodox Theological Study at the Warsaw University, the
metropolitan publishing house and the monastic craft workshops.
In 1944 the Orthodox Priesthood Retirement Fund, which had been
functioning since 1927, was disassembled and its assets confiscated.
Due to war damages and the changes in borders the Orthodox Church
lost about 90% of its possessions (parishes, churches, cemeteries,
and lands). After World War II the number of Orthodox believers
in Poland decreased. About 4 million faithful, who belonged to the
Warsaw metropolia before the war, were left behind the eastern border
of Poland. The number of Orthodox believers was also decreased due
to the expulsion of minorities from Poland to the Soviet Union. On
the basis of the agreement of 9 September 1944 between Poland and
the Soviet Union 47 000 Belarusians and about 482 000 Ukrainians
were displaced to the Soviet Union. Another blow for the Orthodox
structures in southern Poland was the“Wisła” action conducted
between 26 April and 16 October 1947. Ukrainians and Lemkos
were evicted from their native lands and displaced to settlements
in northern and western Poland. As a result all Orthodox centres
in Lemkos lands disappeared, while the displaced people were
deprived of pastoral attention. The situation of Orthodox people in
the Lublin and Podlachia regions was equally unfavourable. In the
first years after the war over 170 parishes in the Khelm-Podlachia
diocese were liquidated. Intolerant and anti-Orthodox tendencies
were increasing among the Polish populace. There were frequent
incidents of vandalism against Orthodox cemeteries and churches.
The authorities rejected the requests of the inhabitants of the Lublin
region, to reactivate pastoral centres which were active during the
war and disagreed to opening new ones. The state administration
prevented the clergy from taking up their tasks. In consequence, the
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Orthodox people were deprived of pastoral attention. This policy was
accompanied by the plundering of Orthodox property by the Latin
clergy, private persons and state institutions. At the beginning the
state authorities in their decisions treated the Orthodox Church as
autocephalous and adhered to the mid-war legal regulations. The
Polish authorities changed their mind and attempted to settle the
legal and canonical status of the Orthodox Church in Poland. After
the state authorities removed metropolitan Dionizy from his post in
1948 governance over the Church was taken over by the Temporary
Supervising College of the Polish Orthodox Church with Bishop
Tymoteush (Shretter) in charge. The Orthodox Church obtained
complete autocephaly in Poland on the basis of the decree of the Saint
Synod of the Moscow Patriarchate that took place on 22 June 1948.
The first superior of the Polish Autocephalous Orthodox Church had
been Archbishop Tymoteush (Shretter) and since 1951 Metropolitan
Makary (Oksijuk).
Keywords: Orthodox Church, parishes, state, monasteries,
metropolitan, archbishop, clergy, believers.
РЕЗЮМЕ
ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В ПОЛЬЩІ
В 1945-1948 РР.
Після закінчення Другої світової війни Православна Церква
в Польщі виявилася в новій соціально-політичної ситуації. З
п'яти довоєнних єпархій в межах Польщі залишилися тільки
Варшавська єпархія і частина Гродненської єпархії. Кількість
парафій знизилося з 1 579 до 169, а духовенства – з 1 725 до 190.
Число дияконів зменшилася з 206 до 25, псаломщиків – з 1 593
до 169. Число православних храмів зменшилася з 1947 до 223, а
кладовищ – з 1965 до 234. Чернече життя практично зникла.
Монастир в Яблечне був єдиним, хто залишився в межах нових кордонів Польщі. Багато православних установи були закриті: дві семінарії, що діяли під час Другої світової війни, в
Холмі та Варшаві, довоєнний армійське служіння і православний богословський факультет у Варшавському університеті,
столичне видавництво і майстерні монастирських ремесел.
У 1944 році Пенсійний фонд православного священства, який
діяв з 1927 року, був ліквідований, а його активи конфісковані.
Через військові пошкоджень і зміни меж Православна Церква
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втратила близько 90% свого майна (парафії, церкви, цвинтаря, землі). Після Другої світової війни кількість православних
в Польщі зменшилася. Близько 4 мільйонів віруючих, які до війни належали до Варшавської митрополії, залишилися за східним кордоном Польщі. Число православних зменшилася також
у зв'язку з вигнанням меншин з Польщі в Радянський Союз. На
підставі угоди від 9 вересня 1944 року між Польщею і Радянським Союзом 47 000 білорусів і близько 482 000 українців були
переміщені в Радянський Союз. Ще одним ударом для православних структур на півдні Польщі стала акція «Вісла», проведена з 26 квітня по 16 жовтня 1947 року. Українці і лемки
були вигнані зі своїх рідних земель і переселені в поселення на
півночі і заході Польщі. В результаті всі православні центри на
лемківських землях зникли, а переселенці втратили пастирської уваги. Положення православних в Люблінському і Підляському регіонах було настільки ж несприятливим. У перші
повоєнні роки було ліквідовано понад 170 парафій в ХолмськоПодляшсккой єпархії. Серед польського населення наростали
нетерпимі і антиправославні тенденції. Нерідкі випадки вандалізму щодо православних кладовищ і церков. Влада відхилила
прохання жителів Люблінського району про відновлення діяльності пастирських центрів, які діяли. Польська влада спробували врегулювати юридичний і канонічний статус Православної церкви в Польщі. Православна Церква отримала повну
автокефалію в Польщі на підставі указу Священного Синоду
Московського Патріархату від 22 червня 1948 року. Першим
настоятелем Польської автокефальної православної церкви
був архієпископ Тимофій (Шреттер), а з 1951 року - митрополит Макарій (Оксіюк).
Ключові слова: церква, парафії, держава, монастирі, митрополит, архієпископ, духовенство, віруючі.
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Вивчення історії Мукачівської єпархії в другій половині XX століття важко уявити без ознайомлення з історичною та богословсько-філософською спадщиною архімандрита Василія (Проніна) (08.09.1911 – †05.01.1997). Його
коло інтересів включало в себе як історію, богослов’я, лінгвістику, філологію, так й археологію, математику, гомілетику та аскетику тощо. Однією з маловідомих сторінок
його життя є знайомство та тісна співпраця отця Василія
з людиною, яка своїм життям, ідеями, працями і інтелектом, випередила час в якому вона жила. Мова йде про відомого українського історика культури, літературознавця,
педагога і громадського діяча у Східній Словаччині – Рудловчак Олену Михайлівну (01.02.1919 – †16.11.2007)1.
Станом на 2020 рік ця сторінка життєпису архімандрита Василія (Проніна) є маловивченою, а тому в рамках
дослідження БІНДЦу життя та діяльності академіка Чернечої гори представляє собою неабиякий інтерес. Початок заповнення цієї «білої плями» вже зроблено. 4 лютого 2019 року на філологічному факультеті УжНУ з нагоди
100-річччя від дня народження видатної карпатознавиці,
почесної докторки УжНУ, Олени Рудловчак були проведені ІV-ті Міжнародні наукові читання: «Олена Рудловчак
– науковець, педагог, журналіст». Саме на цій конференції
нами була виголошена доповідь: «Мукачівський монастир
в житті Олени Рудловчак». Тематичний доробок включає
1) Дівоче прізвище – Микита, чеською Helena Rudlovčáková.

1) Данилак М. «Біля джерела сучасності» Олени Рудловчак // Дукля. 1982. № 3. С. 74-76;
Олена Рудловчак // Літературні портрети українських письменників Чехословаччини.
Пряшів, 1989. С. 130-133; Федака Д. Берегиня нашої культури // Наш рідний край. 1999.
№ 6-7 (лютий-березень). С. 24; Падяк В. Листи Олени Рудловчак на батьківщину // Науковий вісник УжНУ: Серія історія. Ужгород, 2000. № 5. С. 42-55; Олена Рудловчак: бібліографія праць та літопис життя / укл. Олена Закривилорога, Лариса Ільченко, Валерій
Падяк. Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001. 160 с; Олена Рудловчак. «Духнович вірив, що
походить з князів Черкаських» (інтерв’ю з україністом Словаччини / записав О. Гаврош)
/ Фест. 2003. 24-30 квітня. С. 13; Рудловчак Олена Михайлівна // Жіночі постаті в історії
Закарпаття. Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2004. С. 276-288; Дочинець М. Рудловчак Олена
// Енциклопедія Мукачева в іменах / М. Дочинець, Василь Пагиря. Мукачево: Карпатська
вежа, 2006. С. 114-115; Хланта І. Рудловчак Олена Михайлівна // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. Ужгород: Ґражда, 2007. С. 282-283; У Пряшеві на 89-му
році померла Олена Рудловчак // Трибуна. 2007. 20 листопада. С. 2; Трембіта. 2007. 24
листопада. С. 14; Пам’яті Олени Рудловчак // Календар «Просвіти» на 2008 рік. Ужгород,
2008. С. 152-153; Померла визначна україністка Пряшівщини: мукачівку Олену Рудловчак поховали у Празі // Пороги. 2007. № 5-6. Грудень. 2008. С. 30; Сенько І. Листи Олени
Рудловчак // Науковий вісник УжНУ. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Випуск 22.
2010. С. 173-175.
2) Лісова О. Українська фольклористика Словаччини другої половини ХХ-ХХІ століття /
НАН України, Ін-т Мистецтвознавства, Фольклористики та Етнології ім. М.Т. Рильського. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Наук. кер.:
Мушкетик Л.Г., д. філол. н., ст. наук. співр. На правах рукопису. Київ. 2017. 205 с. С. 77.
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в себе відповідний матеріал доповіді в доповненому її вигляді.
Наукова діяльність та творчий шлях Олени Михайлівни неодноразово були предметом дослідження різних науковців1. Проте, ці публікації носять загальний характер і
не пов’язані безпосередньо з науковою діяльністю передусім отця Василія. Крім того, більшість наукових матеріалів
взагалі оминають тему місця в її житті Мукачівського Свято-Миколаївського монастиря.
Беручи до уваги вищенаведене в публікації ми поставили перед собою кілька наукових завдань та цілей. Передусім це дешифрування та стилістично-філологічний аналіз виявленої епістолярної спадщини Олени Рудловчак.
По-друге, – з’ясування мети листування, а також, і це головне, пошук відповіді на питання: як вплинуло на наукову
діяльність Олени Рудловчак та отця Василія їхнє знайомство, яке збереглося в листуванні.
Передусім наголосимо, що в процесі підготовки матеріалів до нашої статті було виявлено кілька нових документів, зокрема епістолярного характеру, які вводяться в
наукових оббіг вперше.
В 1947 році Олена Михайлівна була редактором тижневика «Пряшевщина», а в 1953-1968 роках входила до
редколегії відомого альманаху «Дукля»2. Період наукової

295

НАУКОВІ ЗАПИСКИ БІНДЦ №7 2020

296

праці в останньому виданні і стає початком живого зв’язку
з Мукачівським монастирем, хоча безперечно її народження в Мукачеві робило ці відносини давно існуючими. Цей
період безпосередньо пов’язаний зі знайомством Олени
з відомим духівником обителі, науковцем, істориком, теологом, математиком, археологом, лінгвістом та академіком Чернечої Гори, архімандритом Василієм (Проніним)1.
З біографії отця відомо, що відповідно до наказу № 857
єпископа Мукачівського і Ужгородського Іларіона (Кочергін), 18 грудня 1950 року ієромонах Василій з Успенського
жіночого монастиря в селі Домбоки був переведений до
Мукачівського монастиря. В наказі йшлося, що отець призначається на посаду «бібліотекаря та завідуючого художньою студією» древньої обителі2.
В 1954-1960 роках Олена Михайлівна навчалася в аспірантурі при Чехословацько-радянському Інституті
Словацької академії наук у Братиславі, де в 1965 році3 захистила кандидатську дисертацію на тему: «Олександр
Духнович і його проза»4. Звичайно для написання такої
1) Дет. про нього див.: Монич Александр, протодиакон. Жизненный путь архимандрита
Василия (Пронина) (08.09.1911-05.01.1997) // Архимандрит Василий (Пронин). Собрание трудов. Том 1. Ужгород: ОАО «Патент», 2010. С. 7-47; Його ж: Жизнь и церковное
служение архимандрита Василия (Пронина) // Труди Київської Духовної Академії. № 12.
2010. С. 297-310; Його ж: Жизненный путь архимандрита Василя (Пронина) // Альфа
и Омега. № 2 (58). М., 2010. С. 128-143; Монич Александр, протодиакон. Хватит ли
мне этой жизни на покаяние? Жизнеописание подвижника благочестия архимандрита
Василия (Пронина). Ужгород: Всеукраїнське державне видавництво «Карпати», 2011.
157 с., іл.; Його ж: Настоятельниці Мукачівського Свято-Миколаївського монастиря
// «НАУКОВІ ЗАПИСКИ» Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені
архімандрита Василія (Проніна). Ужгород: Всеукраїнське державне вид-во «Карпати»,
2011. № 1. С. 179-188; Його ж: Архімандрит Василій (Пронін) (08.09.1911-05.01.1997) //
Сповідники та подвижники Православної Церкви на Закарпатті в ХХ ст. / Авт. кол.: Ю.
Данилець, голова авт. кол., архієпископ Феодор (Мамасуєв), архієпископ Антоній (Паканич), ієрей Олександр Монич, А. Світлинець, Д. Анашкін, С. Канайло, В. Міщанин,
ієромонах Пімен (Мацола), протоієрей В. Юрина. Харків: Видавництво «ТОВ Скорпіон
Т-ЛТД», 2011. 584 с. С. 353-381.
2) Монич Олександр, ієрей. Архімандрит Василій (Пронін) (08.09.1911-05.01.1997) //
Сповідники та подвижники Православної Церкви на Закарпатті в ХХ ст. Вказана праця.
С. 365-366.
3) Професор, історик УжНУ, С. Федака датою захисту кандидатської дисертації О. Рудловчак вважає 1960 рік. Див.: Федака С. Олена Рудловчак як публікатор творів Олександра Духновича // Олена Рудловчак. Збірник матеріалів Третіх наукових читань (3 лютого
2004 року) / Упор. В.В. Барчан. Ужгород: Діалог В, 2005. 108 с. С. 52-57. С. 52; Ця ж дата
підтверджується і зверненням з проханням в ректорат УжНУ Словацької Академії Наук
про допомогу в отриманні дозволу на вивчення архівних матеріалів бібліотеки Мукачівського монастиря кандидату філологічних наук, Олені Рудловчак: 20.VIII.1960 // Справа «Бібліотека Мукачівського Свято-Миколаївського монастиря» // Архів Мукачівської
Православної єпархії (далі – АМПЄ).
4) Лісова О. Вказана праця. С. 77; Mikuláš Mušinka. ОЛЕНА РУДЛОВЧАК – ЗАСНОВНИЦЯ КАРПАТОЗНАВСТВА В ПРЯШІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ // SPOMIENKY
NA FILOZOFICKÚ FAKULTU V PREŠOVE. ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE

UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS. Jubilejný zborník. Filozoﬁcká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. PREŠOV, 2009. S. 226-271. S. 241.
1) Дет. про бібліотеку Мукачівського монастиря: Монич Олександр, протоієрей. До
історії бібліотеки Мукачівського монастиря // Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства (збірник наукових праць) / відп. ред. І.В. Сабадош. Випуск 23. Ужгород:
Вид-во УжНУ «Говерла», 2018. С. 217-228.
2) Василий (Пронин), архимандрит. Собрание трудов / Составители: протодиакон Александр Монич, доц. каф. истории Украины УжНУ Юрий Данилец. Том 1. Ужгород: ОАО
«Патент», 2010. 432 с. С. 297.
3) Mikuláš Mušinka. ОЛЕНА РУДЛОВЧАК – ЗАСНОВНИЦЯ КАРПАТОЗНАВСТВА В
ПРЯШІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Op. cit. S. 232.
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праці, потрібні були архівні документи, рукописи та інший відповідний науковий матеріал. Одним з місць де ці
документи знаходилися, була звичайно відома бібліотека
Мукачівського монастиря1.
Відповідно до «Каталогу», складеного о. Проніним
в 1951 році бібліотека нараховувала 6450 книг основного
фонду (в тому числі 68 слов’янських, 61 латинських та інших рукописів). «Каталог» складався з 540 сторінок. Книги були на 17 мовах: угорською, латинською, українською,
чеською, німецькою, російською, польською, хорватською,
грецькою, слов’янською, італійською, румунською, староєврейською, французькою, сербською, англійською, іспанською2.
З життєвої долі Олени Михайлівни відомо, що їй було
заборонено виїжджати за межі Словаччини. «Навіть у
рідне Мукачево, де жили батьки Олени, її пустили лише
після 14-річної розлуки з ними – восени 1953 року (після
смерті Сталіна). Заборону виїзду за кордон з неї остаточно
було знято лише в 1957 році»3.
Станом на 2020 рік з нововиявлених документів та спогадів можна припустити, що пряме знайомство Олени
Михайлівни і отця Василія розпочалося в 1957-1958 роках.
Максимально наближену до ймовірної думку про це, знаходимо в доктора філологічних наук, професора Миколи
Мушинки: «Лише у середині 1950-х років Олена Рудловчак
зав’язала творчі контакти (які тривали до кінця її життя)
із закарпатськими науковцями та працівниками культури. […] З позауніверситецьких працівників підтримувала
жваві контакти з Ю.В. Шкробинцем, І.М. Чендеєм, В.С. Фединишинцем, В.В. Пагирею, В.І. Падяком, Ю.Ю. Керекешем, М. Рішком, Ю.Д. Туряницею, двоюрідним братом –
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художником В.В. Микитою, архімандритом Мукачівського монастиря Василієм (Проніним) та ін. Листування з її
закарпатськими друзями становило б солідний том. І це
листування конче потрібно опублікувати!»1.
Пряма вказівка на вищенаведене припущення вже
прослідковується в каскадному друці окремих праць отця
Василія (Проніна) в Празі та Прешові в 1957-1958 роках2.
Мова йде про окремі його наукові розвідки: «Протоигумен
Иоаникий Базилович (1742-1821)3», «Закарпатское Евангелие 1401 года»4, «К истории Мукачевского монастыря»5,
«Где был напечатан Урбариум?»6. Остання з наведених
статей фактично ставить крапку у визначенні часу, який
підтверджує дружбу між двома науковцями, адже розвідка вийшла друком саме в альманасі «Дукля» до редколегії
котрого саме в цей час входила Олена Михайлівна.
Цей «друкарський період» отця Василія в Європі мав
і продовження7, але це є тема окремої статті. Разом з тим
відмітимо, що власне до редакції «Дуклі» отець Василій
в подальшому писав ще листи, по крайній мірі відомий
один з них (датується 10.05.1969 р.), з проханням публікації його статті «Распоряжения и Законник Иосифа II» на
українській мові8, яка згодом побачила світ в інших виданнях9.
1) Мушинка М. «...ВДИВОВИЖ БЛИСКУЧИЙ ВЗІРЕЦЬ ДЛЯ СУЧАСНИХ І МАЙБУТНІХ КАРПАТОЗНАВЦІВ...» (з нагоди відкриття музею Олени Рудловчак в Ужгородському університеті) // Науковий вісник УжНУ: Філологія. 2015. Випуск 2 (34). С. 73-79.
С. 74.
2) Хватит ли мне этой жизни на покаяние? Жизнеописание подвижника благочестия
архимандрита Василия (Пронина) / Составитель: канд. богословия, протодиякон Александр Монич. Ужгород: Всеукраїнське державне в-во «Карпати», 2011. 157 с., іл.
3) Василий (Пронин), игумен. Протоигумен Иоаникий Базилович (1742-1821) // Православная мысль. № 1. Январь-Март. Прага, 1957. С. 40-48.
4) Василий (Пронин), архимандрит. Закарпатское Евангелие 1401 года // Православная
мысль. № 2. Апрель-Июнь. Прага, 1957. С. 117-123.
5) Василий (Пронин), архимандрит. К истории Мукачевского монастыря // Православная
мысль. № 2. Апрель-Июнь. Прага, 1958. С. 117-123; Його ж: К истории Мукачевского
монастыря // Православная мысль. № 3. Июль-Сентябрь. Прага, 1958. С. 175-184; Його
ж: К истории Мукачевского монастыря // Православная мысль. № 4. Октябрь-Декабрь.
Прага, 1958. С. 230-241.
6) Василий (Пронин), архимандрит. Где был напечатан Урбариум? // Альманах «Дукля».
№ 4. Пряшев, 1958. C. 99.
7) Василий (Пронин), архімандрит. К истории Угольського монастыря // Ежегодник Православной Церкви в Чехословакии. Ročenka annual. Прага, 1968. С. 94-104.
8) Справа «Бібліотека Мукачівського Свято-Миколаївського монастиря» // АМПЄ.
9) Дет. див.: Собрание трудов архимандрита Василия (Пронина) / Составители:
протодиакон Александр Монич, доц. каф. истории Украины УжНУ Юрий Данилец. Том
I. Ужгород: ОАО «Патент», 2010. 432 с. С. 408-416; Монич Александр, протодиакон.

Архимандрит Василий (Пронин). Рукописный Апостол XVI века // Православний
літопис. Журнал Мукачево-Ужгородської Православної єпархії. № 6 (12). Червень. 2009.
С. 20-23; Пагиря В. Історія міста над Латорицею. Мукачево: Карпатська вежа, 2006. 160
с.
1) Справа «Бібліотека Мукачівського Свято-Миколаївського монастиря» // АМПЄ.
2) Пагиря В. Визначений карпатознавець: До 75-річчя від дня народження Олени Рудловчак // Календар «Просвіти» на 1994 рік. Ужгород: ВВК «Патент», 1994. С. 39-41;
Його ж: Закарпатські автори в «Дуклі» // Дукля. 1998. №1. С. 50-56; Його ж: Моя дружба з о. Василем (Проніним): До 95-річчя від дня народження архімандрита // Календар
«Просвіти» на 2006 рік. Ужгород: Закарпатське крайове товариство «Просвіти», 2006. С.
126-127; Його ж: Відомий Карпатознавець Олена Рудловчак: До 90-річчя від дня народження // Трибуна. 2009. 31 січня. С. 12; Його ж: «Цю прекрасну людину я знав майже
40 літ». Спогади про науковця Олену Рудловчак // Фест. 2009. 5-11 лютого. С. 14; та інші.
3) Пагиря В. Серце диктує перу. Нариси, статті, рецензії, есеї. Мукачево: Карпатська
вежа, 2009. 104 с. С. 95.
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Безапеляційним аргументом щодо року знайомства
Рудловчак і Проніна є лист датований 20 серпня 1960 року,
проректора з наукової роботи УжНУ, доцента Петрус
В., Уповноваженому Ради УРСР у справах Православної
Церкви Закарпатської області С. Олеоненко. В останньому проректор підтверджує факт звернення з проханням в
ректорат УжНУ Словацької Академії Наук про допомогу в
отриманні дозволу на вивчення архівних матеріалів бібліотеки Мукачівського монастиря кандидату філологічних
наук, Олені Рудловчак. На проханні стоїть резолюція: «Настоятельнице монастыря. Прошу разрешить ознакомится
с архивом. С. Олеоненко. 20.VIII.1960 г.»1. В той час отець
Василій вже десять років був духівником монастиря і відомим науковцем обителі.
Отже, в другій половині 60-х, на початку 70-х років зароджується не просто знайомство, а жваве спілкування
між двома титанами науки. З часом це знайомство переростає в листування і часті наукові зустрічі в Мукачівському монастирі.
Окремо відмітимо, що значну роль в підтримці цієї
наукової дружби та листування, згодом зіграв відомий
письменник, краєзнавець Василь Пагиря, котрий написав
не одну статтю про Олену Михайлівну2, яка у свій час і познайомила його з архімандритом Василієм3. В одній зі своїх статей момент знайомства з науковцем Чернечої гори
В. Пагиря згадує так: «Про архімандрита о. Василія (Проніна) я вперше почув від Олени Михайлівни Рудловчак.
Вона, приїхавши з Пряшева до рідного Мукачева, запропонувала мені відвідати в монастирі о. Василія. Ми йшли
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обсадженою липами стежкою понад Латорицею (липи
тепер вирубали, аби розширити дамбу) до Чернечої гори.
Там нас мав зустріти архімандрит. Був липень, сонце заходило, ніби оглядаючись, чи зустріне нас о. Василій. А він,
попереджений про наш приїзд, уже чекав біля церкви, на
лавиці.
Олена Михайлівна привезла для нього свіжі номери
журналу «Дукля», на які він завжди з нетерпінням чекав. Запропонував нам сісти поруч на лавиці, розпитував про літературне життя у Пряшеві, оскільки багатьох
пряшевських літераторів знав особисто. Я тоді очолював
літоб’єднання «Полум’я», і його цікавило літературне
життя в Мукачеві.
Потім у келії показав нам свої картини. Серед них і
«Явлення Ангела на річці Латориці князю Федору Корятовичу». На цій картині було зображено епізод із легенди
про ангела, який показував князеві, де будувати монастир.
На стіні висіли два портрети: Олександра Духновича й Івана Раковського. Портрет О. Духновича він подарував Олені
Михайлівні, потім вона передала його Свидницькому музею. У монастирській церкві є й кілька ікон, написаних о.
Василієм.
Того вечора ми довго були в гостях у архімандрита. Він
розповідав про свого духівника Івана Максимовича з Бітоля (Югославія), де о. Василій студіював богослов’я. Згадував однокурсника Миколу Щербея, що був священиком у
Великих Лучках, редагував Православний календар, а згодом став секретарем Міхаловецької епархії у Словаччині;
про інших богословів, з якими вчився»1.
Станом на жовтень 2020 року нами виявлено тільки
один лист отця Василія до Олени Михайлівни, хоча судячи з деталей тексту цього документа, їхня епістолярне
спілкування було масштабним.
Отже, в документах особистого архіву отця Василія
спочатку нами був виявлений конверт за підписом Олени
Михайлівни, який судячи з штампу на ньому датується
1) Пагиря Василь. Моя дружба з о. Василієм (Проніним) // Старий Замок. 15 серпня.
2005; Його ж: Моя дружба з о. Василем (Проніним): До 95-річчя від дня народження
архімандрита. Вказана праця. С. 126-127; Його ж: Архімандрит о. Василій Пронін. Мукачево: «Карпатська вежа», 2008. С. 5.

1) Зарубежные славяне и Россия. Документы архива М. Ф. Раевского. 40-80-е годы XIX
века. Ред. кол.: С.А. Никитин (ответственный редактор), В. Г. Карасев, Й. Кочи, В. Матула, Н. Петрович, И.В.Чуркина. Составители: В. Матула, И.В. Чуркина. М.: «Наука»,
1975. 576 с.
2) Там само. С. 536.
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1987(?) роком. На превеликий жаль конверт виявився пустим, без самого листа. Однак, навіть цей пустий конверт
переконує, що і у вказаний час, науковці ще листувалися.
В результаті подальшого пошуку все-таки був виявлений
один лист, однак вже отця Василія до Рудловчак. Він датується 17 червня 1976 року.
Враховуючи цінність цього листа наводимо мовою
оригіналу його повний, дешифрований текст: «Глубокоуважаемая Елена Михайловна! Что касается двойного имени А. Кралицкого, которое упоминается у Я. Головацкого,
то, видимо, это одно лице, но все-таки это требует уточнения. Имеющихся у меня данных для этого недостаточно.
В 1835 году А. Кралицкий учился в Ужгородской семинарии, в архиве которой было бы его светское имя, если оно
разнится от позднейшего. Кроме того, в селе Чебинном,
бывшей Земплинской столицы, надо думать, хранится его
запись, то есть запись о нем в сельских или приходских
книгах.
Книгу «Зарубежные славяне и Россия»1 получил еще
в конце прошлого года и иногда просматривал. Этот
эпистолярный архив корреспондентов М.Ф. Раевского, несомненно представляет большой интерес. Как перед глазами проходят события XIX века. Нет сомнения, что письма являются первоисточником для изучения истории,
культуры, языка и др. Это богатый материал для исследования межславянских отношений. В научных комментариях, которые в данном случае необходимы, имеется
целый ряд ошибок, неточностей, – некоторые из которые
из которых здесь отмечаю:
Кралицкий А.Ф. был игуменом Мукачевского
монастыря2 с 1869 года. В примечании означено иеромонах. И хотя это не большая неточность, но все же он сам
подписывался игумен (а еще чаще светскими именами
А.К. и прочее). А также он именуется игуменом в работах
литературоведческих.
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Имя великой княгини погребенной в Ироме (Венгрия)
означено, как Ольга Павловна1 в то время как ее имя было
Александра Павловна. Ее портрет был опубликован в одном из номеров журнала «Художник»2.
Агренев-Славянский певец и дирижер3 выступал со
своим хором на Закарпатье, что оставило большое впечатление. Это отмечалось в местной печати (если не ошибаюсь в «Листке»). Это было позднее времени Раевского, но,
думаю, было бы интересно отметить.
Александр Карагеоргиевич4 как и в других именах
можно отметить года (1806-1885). Александр I5 (1777-1825).
Анненков Н.И. – кроме всего прочего, автор «Ботанического словаря»6.
На странице 476 и 526 говорится о двух БантышКаменских. «Историю Малой России со времен присоединения оной к Российскому государству при царе Алексее
Михайловиче» в 4-х томах написал Дмитрий Николаевич
Бантыш-Каменский7.
Шевырев С.П. – (1806-1864)8.
Бейст Фридрих (1809-1886), (в конце посланник в
Лондоне)9.
Блудов Д.Н. – в главном комитете по крестьянскому
делу стал на сторону крестьян10.
Буоль К.Ф. – (1797-1865)11.
Васильев, русский священник в Париже. Его имя Иосиф12.
Вилани Карел Драг – (1818-1884)13.
1) Там само. С. 537.
2) Журнал «Художник». Изд. Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России». № 3. М., 1967. С. 53.
3) Зарубежные славяне и Россия. Вказана праця. С. 523.
4) Там само. С. 523.
5) Там само.
6) Анненков Н.И. Ботанический словарь. Справочная книга для ботаников, сельских хозяев, садоводов, лесоводов, фармацевтов, врачей, дрогистов, путешественников по России и др. СПб.: Императорская Академия наук, 1878. XXII + 646 с.
7) Зарубежные славяне и Россия. Вказана праця. С. 476.
8) Там само.
9) Там само. С. 524.
10) Там само. С. 525.
11) Там само. С. 526.
12) Там само.
13) Там само. С. 527.

1) Там само. С. 528.
2) Там само.
3) Там само. С. 529.
4) Там само.
5) Там само.
6) Там само. С. 531.
7) Там само. С. 539.
8) Там само. С. 541.
9) Там само. С. 543.
10) Там само. С. 542.
11) Там само. С. 543.
12) Там само.
13) Там само. С. 544.
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Галахов Алексей Дмитриевич (1807-1892), автор трудов: «Историческая Хрестоматия», «Русская Хрестоматия для детей», «Историческая Хрестоматия нового периода русской словесности», «Учебник истории русской
словесности»1.
Гаррах Ян – (1828-† 12.12.1909)2. Не поставлен год
кончины такого видного деятеля.
Георгиевский Александр Иванович родился 1830 году3.
Гете Владимир (1816-1892), автор «Истории Христианской Церкви»4.
Глазунов – издательство существовало с 1782 года5.
Дашков Василий Андреевич, (†1896), устроитель Дашковского этнографического музея (это надо бы вставить,
после слов: Московской этнографической выставки)6.
Майков Аполлон Александрович? Николаевич, поэт
(1821-1897)7. Были Майков Валериан Николаевич (18231847), литературовед и Майков Леонид Николаевич (18391900), историк литературы, но Аполлона Александровича
насколько мне известно – не было.
Надежин Н.И. – был на Закарпатье8.
Орлов Алексей Федорович, (князь) в некоторых случаях этот титул отмечается, а иногда нет9. Например: Одоевский В.Ф10.
Оссолинский Юрий, польский деятель и дипломат
(1595-1650)11.
Епископ Иоанн Пастельи (1875-1891) преемник Панковича. Ошибочно именуется Паскевичем (это фамилия
русского генерала в 1848-184912.
Перовский А.А. (1787-1836), писатель13.
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Радолинский А.А. – сторонник сближения Церквей
(что отмечено у Соловьева)1.
Риба Вилем (1849-1905)2.
Руварац Димитрий, сербский историк. Родственник
схиархимадрита Платона (Рувараца), известного историка3.
Сильвай И. (1838-1904), церковный историк и автор
сборника проповедей4.
Срезневский Измаил Иванович посетил Мукачевский
монастырь5.
Уваров А.С., основал Московское археологическое общество в 1864 году6.
Филарет, митрополит Московский (1783-1867)7.
Фрич Антонин, «известный чешский естествоиспытатель», чешский зоолог и палеонтолог. Год смерти не
указан (1832-†1913), автор «Мала Геология», «Geologische
Bilder aus der Vorzeit Böhmens» (Прага, 1873) и других трудов8.
Шевырев Степан Петрович (1806-1864), автор сочинения «Теория поэзии в историческом её развитии у древних и новых народов» (1836) за которое получил степень
доктора философии9.
Есть неточности в «Терминологическом словаре».
Ирмологий – песнопения утрени, вечерни и отчасти
литургии10.
«Новая скрижаль» – книга составленная архиепископом Нижегородским Вениамином, периодическое издание 1803 года. Этот труд неоднократно переиздавался11.
17-е издание 1908 года использовал А.В. Духнович для написания «Литургического катехизиса» (Будапешт, 1857), а
позже «Литургика», 1878 года.
1) Там само. С. 546.
2) Там само. С. 547.
3) Там само.
4) Там само. С. 548.
5) Там само. С. 548-549.
6) Там само. С. 550.
7) Там само. С. 551.
8) Там само.
9) Там само. С. 553.
10) Там само. С. 568.
11) Там само. С. 568-569.

1) Там само. 569.
2) Лат. Barbareum, официальное название: «Королевская общая греко-католическая семинария в Вене при св. Варваре», лат. Regium generale Seminarium Graeco-Catholicum
Viennae ad Sanctam Barbaram.
3) Второй Барбареум в Вене был основан в 1852 году, который существовал до 1892
года. В 1783 году была основана общая духовная семинария во Львове, где продолжали
обучение студенты «Барбареума» родом из Галиции.
4) Див.: 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. СвятоНиколаевский Мукачевский монастырь. ОРП «Φιλοκαλια», 2009. 524 с.
5) Справа «Бібліотека Мукачівського Свято-Миколаївського монастиря» // АМПЄ.
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Псалтырь содержит не 29 а 20 кафизм1.
Учреждение Венской семинарии Барбареум2 приходится на 1774 год. В этой семинарии обучались, как из Мукачевской епархии, так и из Галиции, из Трансильвании,
из Крижевацкой епархии. Она была закрыта в 1784 году, а
в 1803 году3 вновь открыта под официальным названием:
«Воспиталище для клириков греко-католического обряда», но среди духовенства она поп прежнему называлась
Варвареум. Когда семинарию перенесли до Львова, то
церковь святой Варвары осталась приходской. В венской
семинарии было общество «Святых Кирилла и Мефодия»
(из моей «Истории Православной Церкви на Закарпатье.
История Мукачевской епархии (с древнейших времен до
Первой Мировой войны 1914 года). Машинопись»4.
Но несмотря на ряд неполной информации, научный
апарат в книге дает многочисленные сведения о деятелях и
изданиях XIX века. Книга читается с интересом: представляет значительный вклад в историю славян XIX века.
Эти заметки оказались несколько более обширными.
Одно время предполагал обработать их в форме рецензии, но вряд ли это было бы напечатано. Здоровы ли ВЫ?
С искренним уважением, архімандрит Василий (Пронин).
ПОДПИСЬ. 17 июня 1976 года. Мукачево»5.
Як видно з листа Олена Михайлівна скоріш за все
просила отця Василія в попередньому листі, що підтверджує їх і ранішнє листування, дати відгук про видану працю «Зарубежные славяне и Россия. Документы архива
М. Ф. Раевского. 40-80-е годы XIX века». З листа випливає,
що лист-посилку з книгою отець отримав від Рудловчак
ще в кінці 1975 року, тобто в рік видання праці.
Відповідь на питання: чому саме на цю книгу просила
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Олена Михайлівна рецензію ченця-науковця, знаходимо
в самій праці. Рудловчак була безпосередньо причетна
до авторського колективу, який працював над виданням.
Вона відповідала за «мовну обробку документів», які були
подані у виданні українською, а також займалася «коментарями до листів», що були надруковані1.
Лист передає неповторну атмосферу спілкування між
науковцями. В кінці, отець Василій, як духівник, переживає за здоров’я пані Олени.
Таким чином, виявлені документи дають нам всі підстави стверджувати, що факт знайомства отця Василія
(Проніна) з Оленою Рудловчак, а через це і тісне знайомство з обителлю, займав визначне місце в історії її життя.
Олена Михайлівна була унікальна людина. Людина
ентузіаст, чудовий сім’янин, науковець, і врешті-решт добра, самовіддана і щира християнка. Любов до неї та її
спадщини сьогодні живо плекають і всебічно підтримують
науковці Європи та УжНУ. Проявом цього вшанування
стало відкриття у вересні 2015 року в стінах філологічного факультету УжНУ «кімнати-колекції» найвизначнішого
карпатознавця Словаччини2. Ще за її життя університет
започаткував наукові семінари, присвячені її імені «Рудловчаківські читання», матеріали яких виходять окремими
збірниками3.
Підсумовуючи вищесказане відмітимо, що Мукачівський Свято-Миколаївський монастир – це унікальна оаза
в якій в силу історичного значення цього місця присутні
духовні, наукові та соціально-місійні складові. Впродовж
усієї своєї історії ця обитель та її історія була і є місцем
наукових пошуків, предметом дисертацій та об’єктом чернечого пошуку.
Завдяки титанічній науковій роботі та неймовірному
інтересу до історії монастиря академіка Чернечої Гори,
1) Зарубежные славяне и Россия. Вказана праця. С. 12-13.
2) Мушинка М. В Ужгороді буде відкрито музей Олени Рудловчак // Дукля. 2015. № 1.
С. 42-45; Мушинка М. В «...ВДИВОВИЖ БЛИСКУЧИЙ ВЗІРЕЦЬ ДЛЯ СУЧАСНИХ І
МАЙБУТНІХ КАРПАТОЗНАВЦІВ...». Вказана праця. С. 73-79; Кузіва В. Колекція-дарунок Олени Рудловчак – нова оздоба УжНУ // Ужгород. 2015. 10 жовтня. С. 10; Медведь
М. Участь професора Миколи Мушинки у долі приватної бібліотеки Олени Рудловчак //
Вісник Закарпатської академії мистецтв. Випуск 8. 2017. С. 52-53.
3) Mikuláš Mušinka. ОЛЕНА РУДЛОВЧАК – ЗАСНОВНИЦЯ КАРПАТОЗНАВСТВА В
ПРЯШІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Op. cit. S. 258.

РЕЗЮМЕ
На основі нововиявленої епістолярної спадщини Олени
Рудловчак подаються досі невідомі науковому загалу відомості з життєвого шляху науковця. У статті йдеться про тісні
наукові зв’язки вченої-карпатознавця з архімандритом Мукачівського монастиря, академіком Чернечої гори – Василієм
(Проніним). Результатом творчих контактів стало довголітнє спілкування між науковцями, яке мало чудові наукові
результати. В часи радянського атеїзму, наукова публікація
духовенства в просторі відповідної літератури була не можлива і каралася відповідно тогочасного чинного законодавства,
включно ув’язненням. Проте, завдяки таким науковцям, великим людям-ентузіастам, як Олена Рудловчак, котрі не боялися «каральної машини» НКВС ченці та духовенство, які
тяготили просторами науки мали можливість публікування
за межами радянського союзу.
Ключові слова: Рудловчак, Пронін, Духнович, Пагиря,
Мушинка, Дукля, мукачівський монастир, архімандрит, чернецтво, бібліотека, листування, стаття, письменник, архів,
музей-колекція.
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архімандрита Василія (Проніна) обитель в другій половині XX століття пережила свій другий науковий ренесанс.
Рукописи, джерела та література, котрі зберігалися в бібліотеці Мукачівського монастиря були об’єктом жвавих
досліджень відомих науковців Європи та України.
В цьому ключі з монастирем пов’язана і життєва дорога відомого професора, наукового товариша отця Василія
– Олени Рудловчак. Виявлене листування між Проніним
та Рудловчак свідчить про їхні обопільні широкі інтереси
та наукові зв’язки. Завдяки Олені Михайлівні в часи безбожного тоталітаризму радянської влади, отець Василій
мав можливість публікації свої праць в Європі. Олена Михайлівна ж мала всі умови для праці з унікальними рукописами О. Духновича, котрі в майбутньому стали предметом її кандидатської дисертації.
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SUMMARY
CORRESPONDENCE OF ARCHIMANDRITE
VASYLIY (PRONINA) WITH OLENA RUDLOVCHAK
IN THE PRISM OF RESEARCH OF THEIR SCIENTIFIC
ACTIVITY
Based on the newly discovered epistolary heritage of Olena
Rudlovchak, information from the scientist's life path, still unknown
to the scientiﬁc community, is presented. The article deals with the
close scientiﬁc ties of the Carpathian scientist with the Archimandrite
of the Mukachevo Monastery, Academician of the Black Mountain
– Vasily (Pronin). The result of creative contacts was a long-term
communication between scientists, which had excellent scientiﬁc
results. In the days of Soviet atheism, the scientiﬁc publication of the
clergy in the relevant literature was not possible and was punishable
under current law, including imprisonment. However, thanks to
such scholars, great enthusiasts as Olena Rudlovchak, who were not
afraid of the "punitive machine" of the NKVD, monks and clergy,
who weighed down the space of science, had the opportunity to
publish outside the Soviet Union.
Keywords: Rudlovchak, Pronin, Dukhnovych, Pahirya, Mushynka,
Dukla, Mukachevo monastery, archimandrite, monasticism, library,
correspondence, article, writer, archive, museum-collection.

УДК 94(477)+281.9
ФОТІЙ (ТИМОЩУК): АРХІЄРЕЙ, АФЕРИСТ
ЧИ ЖЕРТВА?

Сучасні вітчизняні дослідники значну частину своєї
уваги приділяють розвідкам з церковної історії України у
ХХ ст. Однак на цьому доволі виразному тлі своєрідною
білою плямою досі залишається розвиток Православ'я в
Україні у роки німецької окупації (друга половина 1941 –
перша половина 1944 рр.). Тут бракує не лише спеціальних досліджень, але подекуди навіть поверхових відомостей про межі єпархій, єпархіальне управління, парафіяльну мережу, динаміку змін духовенства тощо. Безумовно,
це спричинено браком необхідних джерел для якісного
висвітлення теми, адже чимало тогочасних церковних
документів не пережили воєнного лихоліття. До того ж,
єпархіальне й тим більше парафіяльне діловодство під час
війни велося не завжди акуратно.
До недостатньо розкритих тем у цій царині слід віднести й діяльність православних архієреїв, більшість із яких
отримали своє єпископське свячення уже в роки гітлерівської окупації, а потім або виїхали на Захід вслід за німцями, або були репресовані більшовицькою тоталітарною
системою. Однією із найзагадковіших постатей окресленого періоду вважається рукопокладений у єпископа в
травні 1942 р. Фотій (Тимощук), котрий окутав своє життя таємницями, розгадати які повністю не вдається й досі.
Передовсім маємо визнати, що відкритим залишається
питання про легітимність самого факту архієрейської хіротонії Тимощука.
Єдиним дослідником біографії цієї особи досі залишався доктор історичних наук В. Борщевич, котрий уміс-
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тив біографію Тимощука до свого збірника «Волинський
пом’янник» 1. У свій час дослідник скористався особовою
справою на священнослужителя, що зберігалася серед
архівних документів Луцько-Волинського єпархіального
управління УПЦ КП (на жаль, зазначена справа нині вважається зниклою). Матеріали особової справи дозволили
В. Борщевичу відтворити багато штрихів біографії Преосвященного Фотія, однак обставини його архієрейського
служіння, що було б найцікавішим, зі вказаного джерела
розкрити вдалося не повністю.
Значно розширити уяву про особливості єпископської праці Фотія (Тимощука), а також про обставини та
причини його подальшого арешту й засудження після повернення радянської влади дають змогу не введені раніше
у науковий обіг матеріали збереженої в ГДА СБУ архівнокримінальної справи на Пилипа Мойсейовича Тимощука – єпископа Фотія 2. На основі саме цих документів ми
спробуємо ще раз відтворити біографію названого церковного діяча. Певну допомогу у змалюванні його історичного портрету можуть дати поодинокі спогади сучасників
Тимощука. Своє місце в розвідці мають зайняти й нечисленні публікації окупаційної преси, де згадується єпископ
Фотій.
Приступаючи до викладу матеріалу, зауважимо, що
окремі біографічні відомості про Тимощука відомі винятково з його особистих показів (особливо це стосується довоєнного періоду). Зважаючи на помітне небажання
владики розкривати деякі деталі свого минулого, можна
припустити, що у біографії знайшли відображення певні
неточності, виправити які на основі наявних документів
поки не видається можливим.
Отже, єпископ Фотій (Пилип Мойсейович Тимощук)
народився 14 листопада 1895 року у селі Великий Правутин Славутського району Хмельницької області у селянській родині. Уродженцями цього ж села були й обоє
батьків єпископа – Мойсей Самойлович 1856 р.н. і Марія
1) Борщевич В. Волинський пом’янник. Рівне, 2004. С. 335–339.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. 125 арк.

1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 6.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 5.
3) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 15–16 звор.
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Василівна 1862 р.н. 1 У 1906 році Пилип залишився без матері, після чого батько прийняв у Почаївській лаврі чернецтво з ім'ям Мартирій 2. Залишилось невідомим, хто з
цього часу виховував Пилипа та на два роки молодшу його
сестру Євдокію, котра померла у 1910 році.
За клопотанням батька у 1909 році хлопець вступив у
Почаївську другокласну школу, яку закінчив у 1913 році.
Під час Першої світової війни разом із батьком він евакуювався у село Зозулинці на Київщині, де у вересні 1915 року
влаштувався учителем церковно-приходської школи із
одночасним виконанням обов’язків псаломщика місцевої
Свято-Андріївської церкви.
У 1916 році Пилип Тимощук вступив у пастирську
школу при Богоявленському монастирі у Житомирі, а у
травні 1917 року тимчасовим урядом був призваний в армію та направлений у 93-й Заамурський піхотний полк,
що розташовувався тоді у місті Царицин. Однак уже у
серпні у зв’язку із хворобою Пилип звільнений від військової служби і направлений у Київський військовий госпіталь. Через два місяці його було виписано з госпіталю зі
зняттям із військового обліку.
Після демобілізації з армії Пилип Тимощук поїхав до
батька, який тоді проживав у Здолбунові. На початку 1918
року він, згідно показів на першому допиті, продовжив навчання у пастирській школі, де учився до липня 1919 року.
Повертаючись до батька після закінчення навчання, дорогою у Дубно Тимощук був затриманий польською жандармерією за підозрою у приналежності до комуністичної
організації. Під вартою Пилип перебував на протязі місяця, поки не захворів на тиф і був поміщений у лікарню,
де під охороною знаходився близько п’яти місяців. Після
оздоровлення чоловіка відпустили до місця проживання
батька у селі Пляшева Горохівського району – отець Мартирій тоді був насельником скиту Почаївської лаври на Козацьких Могилах (помер він у 1936 році) 3.
Пізніше Тимощук дещо коригував і уточнював свої по-
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кази про цей період. Зокрема, владика визнав, що у липні
1919 року його було мобілізовано у петлюрівську армію і
протягом нетривалого часу він у якості чорноробочого використовувався у Здолбунівській типографії. У Здолбунові
ж Пилип опинився у зв’язку із тим, що служив псаломщиком у церкві при місцевому подвор’ї Почаївської лаври.
Саме тут петлюрівський штаб і влаштував свою типографію, після закриття якої Тимощук повернувся до виконання обов’язків псаломщика. Натомість, арешт відбувся не у
липні, а восени 1919 року1. Тут варто зауважити, що у 1942
році майбутній архієрей заявляв, що у 1919 році він служив канцеляристом у головному штабі армії Петлюри2,
але та автобіографія багато у чому була неправдивою.
Невдовзі Тимощук повторно захворів на тиф, а після
лікування у травні 1920 року звернувся до Кременецького
єпископа Діонісія із проханням призначити його псаломщиком у село Рудня-Почаївська. Уже 16 вересня 1920 року
Пилип Тимощук одружився на уродженці міста Високий
Двор Віленській губернії доньці начальника пошти Ользі
Гаврилівні Жук і у жовтні звернувся у Житомир до єпископа Фадея (Успенського) з проханням про висвячення у священний сан. Згодом єпископ Фотій пояснював слідству,
що кордон на той момент встановлений не був і жодних
перешкод для його перетину не виникало. Кордон Тимощук перейшов сам, а дружина залишалася у родини в
Рудні-Почаївській і до нового місця проживання, як було
домовлено, прибула у грудні 1920 року. 30 січня наступного року єпископ Фадей у Житомирському Свято-Преображенському кафедральному соборі рукопоклав Тимощука
у диякона, а 2 лютого у – у сан священика3 (дати обох хіротоній подані за старим стилем).
У березні 1921 року священик отримав призначення у
село Сьомаки на Хмельниччині, де служив до травня 1924
року, коли за власним бажанням був переведений у село
Колом’є Славутського району. Тут священик залишався
до липня 1930 року й був переведений у Нетішин, де про1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 71–73.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи. Арк. 2.
3) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 16.

1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 16.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 6.
3) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 16.
4) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 16.
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служив до кінця 1931 року1.
У сімейному житті отця Пилипа переслідували постійні трагедії – обоє його дітей померли у дворічному віці
(син Євген – у 1924 році, а донька Людмила – у 1926 році), а
у 1930 році відійшла до Господа і дружина Ольга, похована
у селі Колом’є2.
Після завершення нетривалої служби у Нетішині розпочався найзагадковіший період у житті єпископа Фотія
(Тимощука). У лютому 1932 року він, згідно показів на допитах, «із завданням Славутського прикордонного загону
через Кривинську комендатуру через державний кордон
був перекинутий у Польщу»3. Після переходу державного кордону священика було затримано у місті Острог, але
після допиту звільнено, після чого він поїхав у місто Тракай на Віленщині, де проживали родичі померлої дружини. Там Тимощук перебував до травня 1932 року, а потім
отримав призначення священиком у село Ласиця Віленської єпархії. Тут отець Пилип прослужив тільки три місяці, після чого був переведений у Волинську єпархію, отримавши призначення у добре відоме йому село Пляшева
Дубенського повіту. Однак священика знову викликано в
Острог, а дорогою звідти у село Вельбовно його арештовано погранзаставою. Він утримувався під слідством, поки
4 квітня 1934 року не був засуджений Рівненським окружним судом до дванадцяти років ув’язнення за приналежність до Комуністичної партії та розвідувальну роботу на
користь СРСР4. В цей час Тимощук був позбавлений священного сану.
Ув’язнення Тимощук відбував у Дрогобицькій тюрмі,
а на початку польсько-німецької війни разом із іншими
в’язнями його було етаповано у Бережанську в’язницю.
Буквально через три дні після прибуття до нового місця відбуття покарання начальник Бережанської тюрми у
зв’язку із наближенням частин Червоної Армії усім політичним засудженим видав довідки про звільнення, заявив-
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ши при цьому, що оскільки він не має справ на ув’язнених,
то звільняє усіх як підслідних.
Вийшовши із Бережанської тюрми, Тимощук одразу
виїхав у Кременець, де зустрівся із архієпископом Олексієм (Громадським), від якого отримав призначення на
посаду псаломщика церкви в Острожці. Втім, судимість і,
тим більше, зняття сану не давали йому надії на продовження священицького служіння. Тому Тимощук пішов
на хитрість, звернувшись до архієпископа Олексія 27 жовтня 1939 року із проханням, у якому писав: «Вислухавши
постанову суду, мій захисник заявив, що така постанова ні
на чому не ґрунтується, бо вини моєї не доказано, а тільки
припускається, через що він відмовляється від захисту. Суд
одразу ж пішов на нову нараду, після якої оголосив, що постанова першої інстанції знесена і постановлено вести нове
слідство у моїй справі. Але мене не випустили із тюрми,
а утримували у тюрмі до серпня цього року, повідомляючи мені, що слідство у моїй справі ще продовжується. І
тільки перед самою польсько-німецькою війною слідчий
суддя закінчив мою справу і звільнив мене від вини і покарання, оскільки не знайшов у моїй справі ніякого злочину. Під час перебування мого у слідчій тюрмі Єпархіальне Начальство за вимогою польської влади позбавило
мене священного сану. Духовне слідство наді мною не було
проведене. Додаючи до цього копію карти звільнення із
тюрми у Бережанах від 18 серпня 1939 року, прошу Ваше
Високопреосвященство відновити мене у правах священика і надати мені одне із вільних священицьких місць у Волинській єпархії, як невинно постраждалому ієрею, щоб
я зміг проходити своє пастирське служіння»1. Слід зауважити, що копія документу про звільнення мала суттєві неточності у порівнянні із оригіналом. По-перше, у ній була
змінена дата звільнення, а по-друге в оригіналі не йшлося,
що Пилип Тимощук звільнений «від вини і покарання».
Повністю повіривши Тимощуку, у листопаді 1939 року
владика Олексій відновив його у сані і призначив настоятелем у село Крухиничі Горохівського району, де отець Пилип служив до лютого 1940 року, коли був переведений у
1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи. Арк. 2.

1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи Арк. 24.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 18.
3) Хроніка. Волинь. 1941, № 23. С. 4.
4) Хроніка. Український голос. 1941, № 13. С. 6 .
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село Орані Володимир-Волинського району. У жовтні 1940
року священика призначено у місто Олика із одночасним
виконанням обов’язків благочинного Олицького району1.
Із тоді вікарним єпископом Полікарпом (Сікорським)
священик Пилип Тимощук познайомився у 1940 році,
коли прибув до нього як новопризначений в Олику священик. Полікарп тоді нібито загострив увагу на своєчасному зборі коштів і внесенні їх у касу єпископату та просив
надати допомогу продуктами сільського господарства. «У
1941 році моя зичність до Полікарпа, – свідчив Тимощук,
– укріпила наше знайомство і Сікорський не соромлячись мене почав виказувати образи проти митрополита
Миколая, який начебто ущемляв його інтереси. Тоді ж
Полікарп висказав необхідність в організації Української
Автокефальної Церкви, яка, за його словами, могла пришвидшити створення незалежної України. По зачеплених
питаннях я розділяв погляди Полікарпа і, коли він переконався у моїх націоналістичних поглядах, в одній із бесід
запропонував стати єпископом»2.
Пропозиція висвяти в архієрейський сан була озвучена архієпископом Полікарпом тільки весною 1942 року, а
до того протоієрей Пилип Тимощук залишався на парафії в Олиці, займаючи досить невизначену позицію щодо
своєї канонічної приналежності. Спершу він підпорядковувався архієпископу Полікарпу (Сікорському), який ввів
Тимощука у склад єпископської ради при собі. Перше
її засідання пройшло у Луцьку 28 листопада 1941 року,
причому крім самого Тимощука участь у ній брав тільки
один священик – протоієрей Леонід Долинський, тоді як
усі інші члени ради були мирянами3. Однак зауважимо,
що до складу утвореної через декілька днів духовної консисторії Тимощук, на відміну від того ж Долинського, не
увійшов4.
Від Полікарпа 10 грудня 1941 року отець Пилип
отримав розпорядження про хрещення після катехізації
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двох євреїв1. Відомо також про його участь в освяченні
пам’ятників борцям за визволення України.
На початку січня 1942 року митрополит Олексій (Громадський), як стверджував Тимощук, викликав його до
себе у Кременець і призначив благочинним Олицького
району (мабуть, уже від Автономної Церкви). У бесіді митрополит Олексій, торкаючись обов’язків служби, заявив,
що усі розпорядження, які буде посилати Полікарп, треба
переправляти у Кременець2.
Наразі невідомо, чи все дійсно було так, як свідчив сам
єпископ Фотій, як незрозуміло, чи архієпископ Полікарп
знав про перехід Тимощука в іншу юрисдикцію. Однак у
березні 1942 року священик був викликаний до Луцько-Ковельського архієпископа, який заявив, що виставляє його
кандидатуру у єпископа. У зв’язку із цим Фотій (Тимощук)
свідчив: «Я спершу відмовлявся, заявивши Полікарпу, що
до такого не підготовлений, не буду у стані нести таку високу посаду, але Полікарп заявив, що він уже про це писав
митрополиту Діонісію, від якого прийшло затвердження
на хіротонію у єпископи мене і священика Михайла Тарнавського... Полікарп заявив мені, що у зв’язку із розвитком церковного життя на Україні, визволеній доблесними
німецькими військами і призначенням його адміністратором... йому потрібні єпископи-українці... При цьому ж
Полікарп мені сказав, що митрополиту Діонісію відомо
про мою судимість і позбавлення прав громадянства, але
незважаючи на це він вважав за необхідне затвердити мою
кандидатуру»3.
17 квітня 1942 року Тимощук був пострижений у чернецтво, а 18 квітня став архімандритом. Наприкінці отця
Фотія його нібито знову викликав Полікарп і послав у
Пінськ до архієпископа Олександра (Іноземцева). Проте
німці священика у Пінськ не пропустили, забравши автомобіль, у якому він їхав, за 40 кілометрів від Ковеля, тому
Тимощук був змушений повернутися назад. Тоді на початку травня Полікарп знову викликав його, дав архієрейське
1) Державний архів Волинської області. Ф. Р-2. Оп. 2. Спр. 14. Арк. 81.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 18, 25.
3) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 25–26.

1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 26.
2) Нові єпископи. Український голос. 1942, № 22. С. 3.
3) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 26.
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облачення і направив у Київ до єпископа Чигиринського
Никанора (Абрамовича). У супровідному листі він писав
Никанору про те, щоб той звершив архієрейську хіротонію на архімандритом Фотієм1.
Після приїзду у Київ Тимощук був прийнятий владикою Никанором, який повідомив, що зараз у місті відсутній єпископ Уманський Ігор (Губа), тому звершити хіротонію нема з ким. Тому Абрамович порадив архімандриту
Фотію для пришвидшення справи з’їздити до Ігоря у Білу
Церкву і разом із ним повернутися у Київ. Скориставшись
цією пропозицією, Тимощук виїхав у Білу Церкву і 8 травня знову з'явився у Києві із єпископом Уманським. Уже наступного дня було звершено наречення Фотія у єпископа
Чернігівського, а 10 травня 1942 року в Андріївському соборі міста Києва звершено архієрейську хіротонію2. Перед
цим Тимощук, за його словами, заявляв Никанору, що сан
єпископа приймає з великою неохотою, оскільки до цього
не підготовлений і при тому ж не має достатньої освіти.
На ці слова владика Никанор відповів, що «у нинішній час
ми не дивимося на освіту, нам потрібні єпископи і ми навіть беремо священиків, які навіть не мають середньої освіти, а тільки зважаємо на тривалу пастирську практику»3.
Незабаром після звершення хіротонії єпископ Фотій
(Тимощук) виїхав в Олику, де пробув до кінця травня 1942
року, а на початку червня він отримав від Полікапра документи про призначення на Чернігівську єпархію і відбув у
Київ. Там Фотій дістав пропуск на право проїзду у Чернігів, але туди не доїхав і зупинився у Ніжині. У цьому місті
єпископ передусім зайшов у міську управу, де мав бесіду
із міським головою, який повідомив, що у Чернігові є архієпископ Автономної Церкви Симон (Івановський), якого
усі визнають і з ним рахуються. Тому голова управи запропонував новоприбулому єпископу залишитися у Ніжині,
даючи йому на перший час маленьку майже зруйновану
церкву. Однак, у Ніжині Тимощук пробув тільки п'ять днів
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і все ж виїхав у Чернігів1.
Як і передбачалося, там єпископ Фотій прихильників
не знайшов, тому уже незабаром він знову був у Києві, де
доповів архієпископу Никанору про стан справ у Чернігові. Після цього Тимощук повернувся в Олику і наприкінці
червня поїхав у Луцьк до митрополита Полікарпа. На прийомі в адміністратора УАПЦ Фотій (Тимощук) надав йому
детальну інформацію про ситуацію із Черніговом. Коли
Тимощук повідомив, що тамтешні віруючі не сприймають
автокефалії і там має успіх митрополит Олексій (Громадський), то Полікарп, розлютившись, сказав, що роботою
його невдоволений і додав: «З вас був хороший благочинний, а єпископ ви вийшли ніякий»2. Тоді ж митрополит
Полікарп нібито заявив, що «для таких митрополитів, як
Олексій, знайдеться людина й куля зі свинцю»3.
Однак уже наступного дня єпископ Фотій отримав від
Полікарпа нове призначення – на Вінницьку кафедру. Сікорський сказав, що у Вінниці у нього є довірені люди, до
порад яких слід дослухатися, назвавши при цьому перш
за усе протоієрея Якова Кіндзеряваго-Пастухова, з яким
працював ще на Волині.
У Вінницю владика прибув 2 серпня 1942 року, де був
зустрінутий вищезгаданим протоієреєм КіндзерявимПастуховим – лідером церковного автокефального руху на
Поділлі. У честь приїзду єпископа був влаштований обід, у
якому взяли участь, крім духовенства, голова міської управи та його заступник, а ось представників німецької влади
там не було.
У першу ж неділю після приїзду Фотій звершив службу у Покровському соборі. Наприкінці він виголосив проповідь, у який сказав, як сам стверджував, приблизно таке:
«Я призначений правлячим єпископом Вінницької єпархії. Я побачив, що у Вінниці дві церковні течії, яких я не
схвалюю, і я приїхав з ціллю того, щоб об'єднати ці течії в
одну і буду прагнути ліквідувати усякі церковні течії, щоб
був мир та любов». Тимощук свідчив, що після служби,
1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 27.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 29.
3) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 20.

1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 31.
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вийшовши із собору, він був зустрінутий представником
міської управи, який сказав: «Я дякую вам за службу, мені
ваша проповідь сподобалася тим, що ви закликаєте людей
до об'єднання обох течій і що якби й інші єпископи говорили так, то був би спокій»1.
Незабаром єпископ Фотій зареєструвався у міській
управі, а через тиждень разом зі своїм секретарем Дмитром Хомяком відвідав штадткомісаріат, де був прийнятий
особисто комісаром. Німець поцікавився автобіографічними даними архієрея, уточнив його юрисдикцію, але ніяких вимог начебто не висував.
Розпочавши налагодження церковного життя, єпископ Фотій підняв перед німцями питання про отримання
дозволу на проведення з'їзду автокефального духовенства,
мотивуючи це необхідністю ознайомлення зі священиками і впорядкуванням єпархіальних справ (згодом Тимощук уточнював, що ініціатива скликання з'їзду належала
Кіндзерявому-Пастухову, хоча прохання в міську управу
подавав він сам). Німці санкціонували такий захід, і на
початку вересня 1942 року у Вінницькому Покровському
соборі відбувся з’їзд, на який прибуло близько двадцяти
священиків. Основними питаннями, що мали розглядатися на зібранні, були такі: поділ єпархії на округи, призначення благочинних та відрахування коштів на утримання
єпископа.
Першим із доповіддю про Автономну та Автокефальної Церкви виступив священик Кіндзерявий-Пастухов,
який захищав позиції УАПЦ та її главу-адміністратора
Полікарпа Сікорського, котрого називав єдиним канонічним єпископом. Під час доповіді вихвалялися німці, як визволителі України від більшовиків, і лунали подяки їм за
відродження тут церковного життя. Таку промову архієрей, за його словами, сприйняв негативно, що привело до
суперечок із Кіндзерявим-Пастуховим. Тоді останній заявив учасникам з'їзду, що присланим йому розпорядженням митрополита Полікарпа Фотій позбавлений сану (чи
заборонений у служінні) і більше не є Вінницьким єпископом. У документі вказувалося, що протоієрей Яків Кін-
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дзерявий-Пастухов поновлюється на посаді єпархіального
благочинного, яку займав до прибуття у Вінницю єпископа Фотія. Таким чином, архієрей залишив з’їзд, що продовжив роботу уже без нього, тому участі у рішенні про
посилання духовенством вітального листа Гітлеру і командуванню німецької армії він не брав1.
Не вдаючись в аналіз доречності участі у з'їзді архієрея, уже відстороненого від керівництва єпархією (хіба що
указ про це прийшов у процесі його роботи), слід зауважити, що суперечки із Кіндзерявим-Пастуховим у єпископа Фотія виникли майже одразу після його прибуття у Вінницю. Зокрема, Тимощук розповідав, що у Вінницькому
соборі він, поряд із українським богослужінням, дозволяв
собі звершувати і церковнослов’янське. Єпископ відмовився рукопокладати у священний сан кількох кандидатів
Кіндзерявого-Пастухова, яких архієрей вважав далекими
від Церкви, але з націоналістичним минулим. Більше того,
Тимощук навіть зняв із парафій декількох священиків, поставлених одіозним окружним благочинним, адже жодна
із цих осіб не змогла надати документів про духовну освіту
та рукопокладення у священний сан. Кіндзерявому-Пастухову було заборонено втручатися у кадрові питання у
єпархії, а згодом владика звільнив Кіндзерявого-Пастухова із посади благочинного та настоятеля собору за невиконання вказівок правлячого єпископа і самоуправство (зокрема, цей священик дозволяв собі освячувати антимінси,
на що має право тільки архієрей). Також владика звільнив
і соборну старостиху, яка агітувала проти заходів єпископа Фотія2.
Саме ці дві незадоволені особи склали петицію до Полікарпа і послали у Луцьк делегацію, яку очолив, скоріш
за все, сам Кіндзерявий-Пастухов. Повернувшись, він став
усім казати, що Фотій скоро буде знятий як «більшовицький єпископ».
Митрополит Полікарп вимагав від єпископа Фотія
ліквідувати богослужіння церковнослов’янською мовою,
що начебто символізувало відродження Московщини, не
1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 65.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи. Арк. 26.

1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 20.
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розганяти соборного сестринства і взагалі української церковної організації, яка існувала у Вінниці із часів «липківщини». Водночас він наказав вести інтенсивнішу роботу у
єпархії, а незабаром, як уже було зауважено, зняв Тимощука із посади.
Мотиви митрополита Полікарпа сам єпископ Фотій
пояснював так: «У серпні 1942 року, я, як єпископ Вінницької єпархії, запідозрив у зв’язках із німецькою владою протоієрея вінницького собору Кіндзерявого-Пастухова Якова
(два сини були на службі у гестапо) і спробував відсторонити його від обов’язків протоієрея. Митрополит Полікарп накинувся на мене зі звинуваченнями, що начебто я
як єпископ йду проти автокефальної церкви і перебуваю
у зв’язках із Московським патріаршим місцеблюстителем
Сергієм. Це сфальшоване звинувачення Полікарпом послугувало підставою відсторонити мене від посади, а затим позбавити єпископського сану і зробити на мене донос у німецькі карні органи»1.
Залишивши Вінницю, єпископ Фотій виїхав у Луцьк
до митрополита Полікарпа, який заявив, що відкликає його із Вінницької кафедри і забороняє у служінні у
зв’язку із тим, що на нього дуже багато скарг вінницького
духовенства (Фотій заявляв і про наявність розпорядження Полікарпа про позбавлення його сану через виступи
проти Автокефальної Церкви й національного руху та у
зв’язку із судимістю). Адміністратор говорив, що володіє
документами, що підтверджують судимість Тимощука, і
вказав йому поки що проживати в Олиці.
Пробувши в Олиці нетривалий час, єпископ Фотій вирішив поїхати до митрополита Олексія (Громадського), з
яким зустрівся у жовтні 1942 року. Тимощук підняв перед
ним питання можливості прийняття його у своє спілкування, але митрополит заявив, що вирішити це питання
самостійно не може й мусить вияснити думку свого єпископату. Водночас, уже тоді Фотій написав рапорт про
прийняття його у єпископат Автономної Церкви. Згідно
інформації радянських спецслужб, у цьому рапорті Тимощук, між іншим, писав, звертаючись до Громадського:
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«Акт про об'єднання нашкодить Вам перед німцями і Ви
загубите усе». Йшлося, безумовно, про Акт поєднання,
підписаний 8 жовтня 1942 року у Почаєві митрополитом
Олексієм та делегатами від Луцького собору УАПЦ. Оцінюючи це, інформатор спецслужб, між іншим зауважив:
«Це дає підставу вважати, що таке ставлення німців він
звідкись знав»1.
Після цього єпископ Фотій знову поїхав в Олику, а наприкінці жовтня заїхав у Луцьк до Полікарпа (Сікорського). Ці відвідини він пояснював необхідністю поговорити
із ним про нерозголошення німцям колишньої діяльності
й судимості. Полікарп нібито пообіцяв Тимощуку, хоч і не
стримав обіцянки, але вказав йому написати автобіографію, яку слід було підписати заднім числом – 10 березня
1942 року, коли його архієрейська хіротонія тільки планувалася. Керуючись бажанням виставити себе у найвигіднішому у даних обставинах світлі, єпископ Фотій вказав в
автобіографічних даних те, що фактично не відповідало
дійсності. Зокрема, він писав про свої неодноразові арешти органами ГПУ, утримання у радянських в’язницях та
катування там – усе це мало свідчити про те, що Тимощук
страждав від радянської влади і вороже ставиться до неї.
Також владика стверджував, що він був тісно пов'язаний із
українським національним рухом і представники ОУН допомогли йому перейти польський кордон. Своє засудження у Польщі Фотій пояснював підступністю агентів ГПУ,
яке поставило собі за ціль ув’язнити його у Польщі. У цей
самий час єпископ заявляв, що його засудження – справа
рук агентів польської поліції, серед яких він назвав трьох
волинських священиків та ще кількох осіб. Звільнення із
тюрми Тимощук датував травнем 1939 року, після перегляду заведеної на нього справи2. Слід зауважити, що сам
митрополит Полікарп жодних рекомендацій єпископу
Фотію щодо змісту автобіографії не давав.
Незабаром єпископ Фотій знову відбув у Вінницю,
щоб забрати там свої речі. Приїхавши туди, владика зупинився у священика Миколи Славинського, який букваль1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи. Арк. 15.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи. Арк. 5–7.

1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 20.
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но наступного дня повідомив, що єпископа викликають у
міську управу. Там Тимощуку заявили про виклик у генералкомісаріат, що у Житомирі, тому він був змушений негайно їхати у це місто. В Житомирі владику прийняв особисто генералкомісар, який поцікавився, чи брав владика
Фотій участь у соборі єпископів Православної Церкви,
що пройшов у жовтні 1942 року. Дізнавшись, що цього не
могло бути у зв’язку із забороною Тимощука у служінні,
німець почав виясняти, яка причина цієї заборони. Після
цього владиці було зачитане розпорядження рейхскомісара України Еріха Коха, у якому йшлося, що у зв’язку із
наявними фактами скликання архієреями з’їздів духовенства без дозволу німецької влади у майбутньому єпископи
будуть призначатися генералкомісарами і уся церковна
влада переходить під їх безпосередній контроль.
Тут же Тимощуку було оголошено про призначення
його єпископом Вінницьким і Житомирським (Фотій згадував і про посаду старшого єпископа у Житомирському
генералкомісаріаті). На заперечення, що він припинив
усяке спілкування з Автокефальною Церквою генералкомісар відповів, що німців не стосується, які у нього відносини з Полікарпом, а від призначення він відмовлятися не
має права. Генералкомісар заявляв, що рішення Полікарпа для нього нічого не варте і він є таким же єпископом,
як і всі призначені генералкомісаріатом, вищим духовним
органом на Житомирщині, тому пропонував відправлятися до місця призначення. Ніяких особливих завдань, за
словами Фотія, німецький начальник йому не давав, але
наприкінці розмови завірив, що необхідні інструкції будуть вислані усім єпископам поштою1.
Після цього єпископ Фотій поїхав до митрополита
Полікарпа, який ніяк не прокоментував розмову Тимощука із генералкомісаром, а після цього відбув у Вінницю,
де знову приступив до обов’язків єпископа. Дійсно, приблизно через тиждень інструкція з генералкомісаріату надійшла на адресу владики. У ній, зокрема, йшлося про те,
що «німецьке управління бажає єдності Українських Церков і припинення церковних чвар», але настане це тільки
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тоді, «коли вся Україна буде звільнена і утихомирена». В
інструкції зауважувалося, що у такій майбутній Церкві не
можуть мати місце «жодні русофільські залежні від Москви елементи», котрі мали деяку роль «при зробленій бувшим депутатом до Сойму Скрипником спробі встановлення єдності в Почаєві», що «не може знайти ухвали з боку
Пана Райхскомісара». У документі було повідомлено, що
віднині Фотій, як єпископ, перебуває у рівному становищі
із митрополитом Полікарпом і вказівки може отримувати
тільки від генералкомісара, а «адміністрації Митрополита
Полікарпа Пан Райхскомісар ніколи не визнавав». Також
генералкомісар писав:
«Ви, Пане Єпископ, являєтесь у моїй Генеральній Області найвищим представником Автокефальної Православної Церкви. Я поширюю Ваші права з дієцезії Вінниці
на цілу Генеральну область Житомир. Я маю намір для
Житомира припоручити висвятити і установити автокефального єпископа в порозумінні з другим рівнодумним
єпископом сусіднього Генералбецірку. Тому прошу Вас
запропонувати нам одного підхожого священика, котрого
можна буде вибрати Єпископом. Я б однак був задоволений, коли б Ви самі перебрали єпископську місію в Житомирі, а будучий Єпископ зайняв місце у Вінниці.
Владою Генерального Комісара я ставлю Вас у порядку тимчасового призначення на посаду Єпископа, і смію
Вас повідомити, що по закінченні року я дам Вам остаточне призначення, якщо воно знайде виправдання у Вашій
діяльності й остання зустріне ухвалу з боку Пана Райхскомісара. Я мушу, однак, звернути Вашу увагу і на те, що
Пан Райхскомісар погодився за мною визнати право усунути з посади єпископів, які працюють проти німецьких
інтересів. В жодному разі не може Німецьке Управління
працювати з Єпископами, які виявляють неслухняність,
напр. і з цим, що вони з політичного міркування беруть
участь у недозволених зібраннях Єпископів. Гарантується
цілковиту волю релігійного сповідання, однак, не стерпиться в жодному випадку проти розпоряджень Німецького Управління, яке їх уважає за конечні для збереження
перемоги німецької зброї. Як законодавчий орган, Пане

1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи. Арк. 11, 12, 30.
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Єпископе, можете в межах своєї округи покликати собор,
представивши попередньо на мою ухвалу його членів. Ви
можете користуватися цим органом для встановлення в
Вашій Окрузі норм церковного права.
Статути Автокефальної Православної Церкви, що
були мені свого часу доручені, віддаю назад і прошу їх доповнити новими статутами, що обов’язують лишень на терені Генералбецірку.
Призначення священиків після попередньої ухвали Гебітскомісарів Ви можете переводити як і раніше самі.
Будьте ласкаві, прошу, цей обов'язок приставлення
кандидатів на попередню ухвалу зараховувати зокрема ретельно. В разі потреби усунення з посади священиків, які
діють на шкоду німецьким інтересам, таке усунення переводиться моєю владою, як Генералкомісара, за представленням підвідомчих Гебітскомісарів. Про таке усунення
Вас буде, самозрозуміло, повідомлено.
Пане Єпископ. Ви находитесь під захистом і користуєтесь допомогою Німецького Управління і у всіх Ваших діях
є Ви відповідальні тільки перед Генералкомісаром, як найвищим представником Німецької Імперії в Генеральній
Окрузі і перед Вашим сумлінням»1.
Тим часом, митрополит Полікарп, який ніяк не хотів
залишати єпископа Фотія у спокої, запросивши і отримавши із архіву Варшавської Митрополії документи про
позбавлення Тимощука сану, 1 грудня 1942 року звернувся
до гебітскомісарів у Луцьку та Житомирі із відношенням
проти Фотія. Зокрема, митрополит звинувачував його у
шпигунстві на користь СРСР, у викраденні чужих документів під час переходу через кордон і у приховуванні від
Собору єпископів та самого Полікарпа своєї біографії. Також Сікорський заявив, що Тимощук був висвячений у сан
єпископа, перебуваючи мирянином.
Понад те, 19 грудня митрополит Полікарп прислав
єпископу Фотію постанову про заборону його у служінні, а 15 січня 1943 року – про позбавлення архієрейського
сану. Крім Сікорського, це рішення підписало ще двоє архієреїв – єпископ Рівненський Платон (Артемук) і єпископ
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Дубенський В'ячеслав (Лисицький). Пам’ятаючи вказівки
німців про те, що він не залежить від митрополита Полікарпа, єпископ Фотій, ніби у насмішку, 15 січня послав
Сікорському заборону у служінні від себе «до рішення над
ним суду українським народом»1.
Однак якщо рішеннями митрополита Полікарпа можна було нехтувати, то на німецьку владу доводилося зважати. У другій половині грудня 1942 року (згідно показів у
різні дні – близько 18 чи 25 грудня, але вірогідно не пізніше 22 грудня) єпископ Фотій був викликаний у штадткомісаріат, де йому зачитано ряд пред’явлених митрополитом Полікарпом звинувачень. Натякнувши, таким чином,
про наявність на архієрея компромату, німці заявили, що
йому необхідно випустити відозву до пастви із закликом
до об'єднання навколо німців і надання їм допомоги. Таку
відозву Тимощук разом із особистим секретарем священиком Дмитром Хомяком у присутності другого секретаря
єпархії Георгія Петровича Морохова підготував і вручив
особисто штадткомісару, який залишився невдоволений
її змістом і, відмітивши ряд суттєвих недоліків, у порядку
зразків запропонував тексти відозв, написаних єпископами Євлогієм і Пантелеймоном. Після внесення правок владика приніс німцям новий варіант відозви, але й у цьому
випадку вони не погодилися з її текстом і запропонували
скласти документ у стінах комісаріату. Таку відозву єпископ Фотій підписав і через секретаря передав у типографію для друку2. Датована 1 січням 1943 року, вона була випущена тиражем у двісті екземплярів, але у церкві владикою Фотієм, за його словами, не читалася3.
Водночас, одразу після виклику у штадткомісаріат
єпископ Фотій написав великого листа, якого спрямував
гебітскомісарам у Луцьку та Житомирі, а також рейхскомісару у Рівному (можливо також архієреям). Він закликав
перевірити усі пред’явлені митрополитом Полікарпом
звинувачення, заявляючи, що, ставши єпископом, «не захотів провадити в Українській Автокефальній Церкві жод1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи. Арк. 9.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи. Арк. 8.
3) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 37.
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ної політики». На цьому, писав Тимощук, як еміграція (вочевидь, йшлося про митрополита Діонісія), так і Полікарп
прорахувалися щодо нього. Фотій повідомляв про агентів, яких розсилав Сікорський «у маси віруючих» єпархії
Тимощука задля його дискредитації. Виправдовуючи себе
перед німцями, єпископ Фотій повторював легенду про
своє ув’язнення і звільнення через п'ять років, що її уже
озвучував у своїй автобіографії. Тимощук акцентував увагу
на тих особах, які були зазначені свідками у його справі.
Він відкидав звинувачення у відсутності у нього священицького сану: «Невже ж про огидного, нікчемного мирянина
Пилипа Тимощука не було нічого відомо владиці й його
друзям, які виставили кандидатуру Тимощука на єпископа? Хай пригадає собі Високопреосвященний Владика
Полікарп те засідання, на якому обговорювалася кандидатура у єпископи, а як забули, то запитайте священика з
Рівного о. Василя Василишина, котрий пригадає Владиці,
що пан професор Кибалюк почесному зібранню в Луцьку
згадував, що я засуджений був польським судом за “шпигунство” і відводив мою кандидатуру, але сам Владика
Полікарп не порахувався з тим відводом, а навпаки мене,
як українця, він висвятив у єпископи... Дійсно в той час, в
угоду польській владі “православне духовенство” бажало
мене лишити сану, – як кажучи, вбили тіло, хотіли вбити
й душу; но дарма. Мене, як перейшовшого границю Польщі, а також не польського підданого, підпорядкованого в
духовнім відношенні блюстителю патріаршого престолу
Митрополиту Сергію: польська духовна влада відхилила
зняти сан і зараз же після звільнення мене з-під сторожі
в 1939 році Владика Олексій назначує мене на парафію... і
в кінці в м. Олику назначає сам Полікарп. Невже ж мене,
як мирянина держано по парафіях, тай ще й благочинним?». «Я жодної вини за собою не почуваю, – завершував
листа Фотій, – канони Св. Православної Церкви люблю і
поважно шаную. Єпископом призваний видно з ласки
Божої за всі ті страждання і знущання, які Він посилав в
цьому моєму короткому житті. Прошу всіх братів моїх,
Собор Єпископів, котрим дорогі канони Св. Православної
Церкви і котрі ще не проміняли їх на політику, моліться за
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мене, считайте мене дійсним сином Св. Православної Автокефальної Укр. Церкви. Я твердо заявляю, що я ніякого
розколу в церкві не бажаю і не вношу, а тільки назавжди
зрікаюся політики, котру провадить Високопреосвященніший Митрополит Полікарп й ніколи не віддячу тому Великому Німецькому Народові за наше духовне визволення від жидо-більшовиків так, як збираються віддячитись
ті, котрих очолює Високопреосвященніший Митрополит
Полікарп»1.
Як керуючий єпархією, Тимощук сприяв переїзду
на Вінниччину знайомих священнослужителів із Волині.
Відомо, що у грудні 1942 року до єпископа Фотія задля
отримання парафії виїхав диякон Григорій Давидов, який
служив на посаді псаломщика у селі Ромашківка тодішнього Олицького району Волинської області. Дорогою у
місті Козятині на базарі його обікрали, причому зникли
й усі документи. Розшукуючи втрачене, диякон тривалий
час ходив базаром, що привернуло уваги німців, які й арештували його. На допиті він стверджував, що направлявся
у Вінницю до єпископа Фотія, у зв’язку із чим гестапо на
початку січня 1943 року викликало владику, аби він підтвердив покази затриманого. Завдяки свідченням архієрея
диякон Давидов був відпущений. Він залишився у Тимощука, а потім разом із ним повернувся на Волинь, де продовжив служити у Ромашківці. Що ж до самого єпископа,
то він стверджував, що крім випадку із Давидовим його у
Вінницьке гестапо не викликали2.
Натомість, десь близько 17–18 січня архієрея повторно
викликали у штадткомісаріат, де із ним бесідувало троє
німців, із яких двоє були одягнуті у штатському, а третій
мав форму гестапівця. Тимощуку задали декілька питань,
що торкалися його життя і церковної діяльності. Німців,
зокрема, цікавило, чому єпископ Фотій розійшовся адміністратором Полікарпом (Сікорським), за що був судимий
колишнім польським судом і який зв'язок має із Москвою.
Тимощук нібито відповів, що Сікорський, згідно нових
розпоряджень, уже не адміністратор, а такий же єпископ,
1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи. Арк. 3–4.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 53–55.

1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 38–39.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи Арк. 15.
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як і він. Судимість через приналежність до радянської розвідки Фотій не заперечував, але заявляв, що це був наклеп.
Що ж до зв’язків із митрополитом Московським Сергієм,
то у Тимощука їх не було, тому такі звинувачення він називав безпідставними. На цьому бесіда була завершена, ніяких пропозицій про співпрацю німці не озвучували1.
Можливо, перебуваючи під враженнями від бесіди,
наступного дня єпископ Фотій, згідно його показів, подав
у генералкомісаріат заяву про те, що відмовляється від зайняття єпископської кафедри у Вінниці, а у 20-х числах
січня виїхав в Олику. Однак 2 лютого 1943 року Тимощук
ще із Вінниці писав єпископу Володимир-Волинському
Мануїлу (Тарнавському) листа, з якого відомо, що протягом 24–26 він був у Києві, де дуже застудився.
У Київ єпископ Фотій їздив спеціально до єпископа
Никанора (Абрамовича), який рукопокладав його, зі скаргою на дії митрополита Полікарпа. Владика Никанор,
ознайомившись з обставинами справи, як їх виклав Тимощук, поставився до факту позбавлення сану негативно.
Про це Абрамович, якщо вірити Фотію, написав самому
Полікарпу. Тимощук також стверджував, що єпископ Никанор звернувся із відповідними листами і копією власної відповіді Полікарпу до автокефальних єпископів Ігоря (Губи), Мстислава (Скрипника), Михайла (Хорошого),
Сильвестра (Гаєвського), а також до митрополита Харківського Феофіла (Булдовського). Усі ці архієреї згодом призвали письмове повідомлення, що вони приєднуються до
думки єпископа Никанора2.
У згаданому листі до єпископа Мануїла єпископ Фотій, дякуючи за новорічні поздоровлення, повідомляв, що
«живе у Вінниці і веде велику боротьбу з тим старим варіятом Полікарпом». Тимощук писав, що Сікорський не мав
права судити його позаочі, а мусив би скликати для цього
обласний собор єпископів. «Митрополит через свою сліпоту, – продовжував Фотій, – устрянув в політиканство і
тому зайнявся розгоном своїх єпископів і діє на користь
Митрополиту Олексію, який діє тихою сапою і сміється
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з того, що робить Митрополит. Очевидно покінчивши
зі мною візьметься за Ігоря і т. д... Треба пам’ятати нам,
Владико, що такі особи, як Полікарп і Олексій, не збудують нам нашої Української Автокефальної Православної
Церкви, а навпаки зруйнують її, бо вони лишень гоняться
за великими нагородами і їм байдуже, як буде поставлена
справа в Українській Православній Церкві, і церкву вони
вважають, як корито для себе». Особливої уваги у листі
заслуговують рядки, з яких видно справжні наміри Фотія
(Тимощука): «Я особисто хотів би Вам запропонувати, аби
Ви, Владико, взяли б активну участь, щоб ми могли висвятити декілька Єпископів і утворити Собор Єпископів, виставивши Вашу кандидатуру на митрополита, і таким чином усунути Полікарпа і будувати Українську Православну Церкву на твердому грунті, тим більше, що Влада нам
піде на зустріч. Що потрібно буде від Влади з зроблю, а
Ви, Владико, зробіть решту». Про непрості взаємини в архієрейському середовищі обох православних юрисдикцій
і таємні зносини між їх представниками свідчить остання
частина листа: «Відносно В/ [так у тексті] листа, про якого
Ви мені пишете, я будучи в Луцьку приготовив до В/ першого листа, якого Ви отримали і в який я вклав лист від
А., але чому Ви не отримали його, то це мене здивувало,
тому я думаю, що коли я ночував в Полікарпа, то може він
переглядаючи мої папери забрав, але я не певний і коли
довідаюся, що він у нього, то постараюсь забрати. Владика
Никанор хотів Вас дуже бачити і здається визивав Вас до
Ковеля, але Ви не з'явилися і він дуже ображався, тим більше, що Владика Никанор стоїть на В/ боці. Бо я на скільки
мені відомо, що Олексій приблизив Вас під свою опіку,
але перед Полікарпом заявляє, що він не вірить Вам. Коли
на це буде Ваша згода, то прошу мені повідомити». Водночас Тимощук писав Тарнавському, що Свято-Преображенський собор у Житомирі буде владою наданий йому, а
у Вінницю потрібен єпископ1.
Таким чином, жодних вказівок на те, що єпископ Фотій збирається відмовлятися від єпархії, у листі до єпископа Мануїла не було. Однак він усе ж виїхав на Волинь
1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи. Арк. 9–10.

1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 40–41.
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і, пробувши якийсь час в Олиці, у лютому відправився у
Кременець, а потім у Почаїв, де застав митрополита Олексія (Громадського). Глава Автономної Церкви повідомив,
що отримав згоду від частини своїх єпископів на прийняття Фотія у канонічне спілкування, після чого оголосив про
його призначення на Рівненську кафедру. Митрополит пояснив, що посилає владику у Рівне для противаги єпископу Платону (Артемуку), який підпорядковується Полікарпу (Сікорському) і є активним діячем з українізації Церкви
і насадження автокефальних храмів. Митрополит Олексій
сказав, що пошле у Луцький генералкомісаріат відношення про призначення Тимощука на кафедру у Рівне, а сам
він має з’їздити у Житомирський генерал-комісаріат, щоб
знятися там із обліку1.
Отримавши це призначення, єпископ Фотій виїхав у
Житомир. Після прибуття у генералкомісаріат 17 березня
1943 року він зайшов до секретаря, який завідував духовними справами. Після нетривалого спілкування той сказав, що зараз прийняти архієрея не може і запропонував
прийти після обіду. Тоді секретар вийшов в іншу кімнату і
став розмовляти із кимось по телефону.
Одразу ж після виходу єпископа Фотія із будівлі до
нього підійшли два гестапівці, один із яких спитав понімецьки: «Бішоф Фотій?». Почувши ствердну відповідь,
другий сказав російською мовою, що його вимагають у
гестапо.
У будівлі гестапо по Миколаївській вулиці владику
спершу помістили в одній із кімнат, а через дві години
викликали на допит, який проводив німець, котрий і арештував Тимощука, але уже з іншим перекладачем, начебто уродженцем Москви, який утік із Бутирської тюрми.
Перш за усе у єпископа Фотія запитали, чому він відмовився від призначення єпископа Автокефальної Церкви,
на що той нібито відповів, що не визнає її й має погляди,
протилежні Полікарпу. Потім німець поцікавився, чому
після прибуття у Вінницю Тимощук не зареєструвався у
паспортному столі. Архієрей відповів, що туди дійсно сам
не ходив, але посилав священика Кіндзерявого-Пастухова,
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у якого тимчасово зупинився на квартирі. Третє питання
гестапівця стосувалося факту засудження Тимощука польським судом. Німець зауважив, що у гестапо є дані, захоплені у Славутському прикордонному загоні, що свідчили
про зв'язок Фотія із радянською розвідкою. Той категорично відмовлявся від такого звинувачення, переконуючи, що
на нього було зроблено неправдивий донос. Ще гестапівець спитав, чому у єпископа три фамілії – Тимощук, Жук
і Вержевський. На це він відповів, що справжня його фамілія – Тимощук, фамілія Жук належить брату його дружини, а Вержевський – одного зі знайомих. Після цього
допит було завершено. Єпископу Фотію оголосили про
арешт та відвели його у камеру.
Наступного дня владику знову допитували. Цього разу
німці цікавилися тільки зв’язками архієрея із радянськими розвідувальними органами. Він знову відмовлявся визнавати такі контакти і стверджував, що польський суд
зробив помилку, тому у 1939 році після ревізії процесу
його звільнили з ув’язнення.
На третій день арешту на допиті у гестапо було поставлене питання про зв'язок Тимощука із Московським
митрополитом Сергієм. Арештованому пред’явили надрукований на машинці лист, у якому йшлося про його
вдячність митрополиту Сергію за те, що він очолив Руську
Православну Церкву. Адресант сподівався, що Церкви у
скорому часі з’єднається в одну, яка буде процвітати під
його мудрим управлінням. Єпископ Фотій відповів, що
подібних листів він ніколи не писав і це є фабрикацією
Полікарпа (Сікорського) і священика Кіндзерявого-Пастухова. Одночасно владиці пред’явили звинувачення у тому,
що він написав подячного листа керівникам радянського
уряду та Червоної армії і разом із цим листом послав 5000
рублів у фонд оборони країни. Такі свої дії Тимощук теж
заперечував.
Сам владика стверджував, що за час перебування у гестапо його викликали на допит близько семи разів. Якось
німці показали єпископу Фотію відгук митрополита Олексія (Громадського), який позитивно характеризував Тимощука.

1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 45.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи. Арк. 16.
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Після арешту єпископ Фотій утримувався у Житомирській тюрмі (начебто в одиночній камері), де захворів
на черевний тиф. Через це тюремний лікар наполягав на
звільненні Тимощука, але німці залишили його у в’язниці,
де він і перебував до першого визволення Житомира радянськими військами 12 листопада 1943 року. Після цього
владика зупинився у житомирського священика Анатолія
Сухозанета. Через тиждень німці повторно зайняли місто,
тому єпископ Фотій через єпархіальне управління написав прохання у Житомирський гебітскомісаріат із проханням видати йому документ на право проїзду у Волинську
область. Гестапо чомусь не виявило до архієрея ніяких
претензій і він зумів безперешкодно виїхати в Олику, де й
проживав до звільнення містечка Червоною армією1.
Саме таку версію свого звільнення із в’язниці та виїзду
із Житомира Фотій (Тимощук) розповів на слідстві. А ось
інформатор, який спілкувався із ним ще до його арешту,
реконструював ці події дещо по-іншому. З його слів, захворівши, напівживим владика був відправлений у лікарню на Смолянці, де його виходили. При відступі німців із
Житомира Тимощука разом із іншими хворими арештантами, які могли ходити, персонал лікарні сховав, тому він
і залишився живий. Тих хворих, яких сховати не встигли,
німці розстріляли. З лікарні владиці було дано довідку без
згадки, що він арештант. На підставі цього документу Фотій і отримав від німецького коменданта пропуск на виїзд
із Житомира на Волинь. Путівцями він відправився у Бердичів, де за допомогою місцевого священика влаштувався
у поїзді і дібрався до Луцька2, а там зареєструвався у генералкомісаріаті. У комендатурі німці зобов’язали Тимощука нікуди не виїздити із Олики, допоки не будуть отримані
довідки із Житомирського гестапо про результати слідства
у його справі.
Цей же інформатор, до речі, стверджував, що під час
перебування Тимощука під вартою німці запропонували
йому співпрацювати із ними, ставлячи у приклад нового
Вінницького єпископа Григорія (Огійчука), однак той таку
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пропозицію не прийняв. А ось слідчому органів безпеки
єпископ Фотій казав, що під час допитів у гестапо співпрацю його не пропонували, як і за весь час перебування під
вартою.
В Олиці єпископ Фотій перебував аж до звільнення
її Червоною армією, що сталося 31 січня 1944 року. Відступати разом із окупантами Тимощук не забажав, навіть переховувався якийсь час у сусідньому селі Мительно,
щоб не бути забраним німцями. Після встановлення тут
радянської влади, Фотій повернувся в Олику і, як пояснював слідству, аж до червня «нічим не займався і у церкві не
служив».
Однак із матеріалів СБУ відомо, що вже у березні 1944
року єпископ Фотій (Тимощук) був завербований органами НКДБ із оперативним псевдонімом «Магнат» «для розробки церковників, як такий, що має серед останніх широкі зв’язки»1. Наразі важко стверджувати, за яких обставин відбулося це вербування, але відомо про два допити
єпископа Фотія, один із яких відбувся 1 квітня 1944 року,
а інший залишився недатованим, але стався, вочевидь, раніше. Якраз тоді Тимощук признався у тому, що із 1925
року співробітничав із органами радянської розвідки і був
арештований через провал кур’єра. Під час слідства Пилип Тимощук не визнавав свою роботу на користь СРСР і
був засуджений разом із кур’єром і двома селянами із села
Вельбовно на підставі показів священиків, з яким вів прорадянські розмови, та листа до командира Кривинської
комендатури. На питання, чому Фотій на першому допиті не повідомив про свій зв’язок із Славутським прикордонним загоном, владика відповів, що під час інструктажу
його повідомляли, щоб він нікому про цю працю не розповідав без відповідного паролю. Псевдонімом Тимощука
під час роботи у Славутському прикордонному загоні був
«Віржевський»2.
В іншій із цих двох розмов в НКДБ єпископ Фотій повідомив про цікаву деталь, яку пізніше, уже після свого
арешту, не згадував жодного разу. Не свідчили про це й
1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи. Арк. 17.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи Арк. 21–22.

1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи. Арк. 28.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи. Арк. 18.
3) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 66.
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інформатори. Тимощук заявив, що наприкінці грудня
1943 року архієпископ Дамаскін (Малюта) дав йому призначення на Володимир-Волинську кафедру і він чекає на
звільнення міста Володимира-Волинського, щоб відбути
на місце свого призначення1.
Під час вербування спецслужбами передбачалося, що
владика буде залишений у Луцьку в якості єпископа. Однак частина духовенства Волині була налаштована до Фотія негативно і під час приїзду у Луцьк представника Патріархії єпископа Курського Питирима (Свиридова) того
було проінформовано про ряд компрометуючих Тимощука фактів. Про це єпископ Питирим доповів Патріарху і
кандидатура Фотія затверджена не була. Такий поворот
подій, за свідченням вербувальників, негативно вплинув
на настрій Тимощука і його працездатність як інформатора2. Іншими словами, єпископ Фотій практичної користі
органам безпеки фактично не приносив.
У червні 1944 року особиста та робоча справа на «Магната», на запит 2-го управління НКДБ УРСР, була вислана
у Київ, а незабаром у наркомат, згідно повідомлення начальника УНКДБ у Волинській області, викликано й самого Тимощука. Один із інформаторів спецслужб повідомляв, що після звільнення Олики радянською армією Фотій (Тимощук) послав Патріарху прохання про дозвіл зайняти єпископську кафедру, але єпископ Питирим, який
згодом прибув на Волинь, рекомендував Фотію з’їздити у
Київ до Патріаршого Екзарха України митрополита Іоанна (Соколова), бо саме він нібито міг реально вирішити
питання про майбутнє Тимощука. В окремих випадках
єпископ Фотій пояснював свою поїздку у столицю України якраз необхідністю зустрічі із Екзархом України, хоча
на одному із допитів визнав, що виїхав туди за викликом
органів радянської влади3. Вочевидь, Фотій поїхав у столицю УРСР через виклик влади, але вирішив водночас вирішити й питання із Екзархом.
Прибувши у Київ, Тимощук виявив, що митрополит
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Іоанн виїхав у Москву, тому він був змушений залишитися
тут на два тижні, щоб дочекатися Екзарха. В один із днів
єпископ Фотій відвідав уповноваженого Ради у справах
РПЦ по УРСР Павла Ходченка. А загалом Тимощук, за
його словами, «час відсутності митрополита мав намір використати для заведення знайомства із автокефальним духовенством міста Києва і вияснення питання, у якому стані
знаходиться зараз у Києві Автокефальна Церква»1.
Якщо вірити показам Тимощука, то фактично одразу по його приїзду на квартирі доньки уже арештованого
колишнього адміністратора українських автокефальних
храмів протоієрея Степана Редька, який керував місцевими автокефальними парафіями після втечі із німцями
єпископа Никанора (Абрамовича), він провів своєрідне зібрання, де обговорювалося майбутнє УАПЦ та її священнослужителів. Зробивши детальну доповідь про сьогодення Автокефальної Церкви, присутній тут священик Іоанн
Потапенко сказав, що автокефальне духовенство хоче, щоб
хтось очолив Церкву, і на його думку таким керівником
міг би стати єпископ Фотій. У зв’язку із цим отець Іоанн
попросив владику, щоб він обов’язково добився в Екзарха
визнання свого єпископського сану і дозволу на керівництво Соборно-Апостольською Православною Церквою.
Згодом на допиті Фотій (Тимощук) пояснював, що це «та
ж Українська Автокефальна Православна Церква, але легалізована і підпорядкована Московській Патріархії»2. Усі
учасники зібрання були зацікавлені не тільки у легітимізації такої церковної організації Московською Патріархією,
але у визнанні сущого сану у її членів, без обов’язкового перерукоположення. Єпископ Фотій обіцяв, що на зустрічі із
митрополитом Іоанном (Соколовим) обов’язково підніме
це питання.
Згодом домогосподарка, у якої Тимощук зустрічався зі
священиками, свідчила, що їй єпископ Фотій говорив про
те, що ціллю його приїзду є клопотання в РНК УРСР про
дозвіл легального існування УАПЦ, яку він мав очолити.
А у крайньому випадку влада мала б дати дозвіл на прий1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 46.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 47.

1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 84.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 56–58.
3) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 58–59.
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няття автокефального духовенства в лоно РПЦ без перерукоположення. Якщо ж такого дозволу не буде отримано
ні у Києві, ні у Москві, то Тимощук, за словами Аделаїди
Редько, обіцявся поїхати до себе на батьківщину і працювати у селі, а на повторну хіротонію не погодиться 1.
Познайомившись зі священиком Андріївського собору
Павлом Прилипком, єпископ Фотій у нього й зупинився.
Наступного після приїзду дня, 19 липня, разом із цим отцем та ще п’ятьма священнослужителями в Андріївському
соборі, який ще залишався духовним центром автокефального руху, пройшла своєрідна нарада духовенства. Спершу Прилипко розповів присутнім про результати клопотання у Московську Патріархію з приводу приєднання у
патріарше спілкування. Прохачам було заявлено, що прийняти їх можна буде тільки через перерукоположення.
Така відповідь не влаштовувала автокефальних священиків, які говорили, що відмовляються від повторної хіротонії, бо це те саме, що «вилити на себе помиї». Усі присутні
на нараді просили у єпископа Фотія, щоб він клопотався
перед Екзархом про прийняття їх усіх у сущому сані 2.
Наступну нараду автокефального духовенства Тимощук провів 24 липня на квартирі священика Миколи Терещенка. Її учасники знову обговорювали проблему перерукоположення. Священик Іоанн Потапенко повідомив,
що він отримав один із патріарших приходів у Києві, тому
зможе інформувати духовенство про те, кому таки прийдеться перерукополагатися, а кому можна буде утриматися, що стосувалося передусім священиків довоєнного
поставлення. Потапенко заявив, що все автокефальне духовенство має ухилятися від грошових внесків на утримання Екзарха України, а його розпорядження за найменшої
можливості слід ігнорувати. Доповідач пояснив це тим,
що йому відомо про початок роздорів у Патріаршій Церкві, духовенство якої дає несхвальні відгуки про митрополита, причому багато автономних священиків симпатизують Автокефальній Церкві3.
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Таким чином, на цій нелегальній нараді було прийнято рішення утримуватися від перерукоположення і вживати усі заходи для реєстрації своїх автокефальних парафій, а зв’язки із Києвом підтримувати через священика
Іоанна Потапенка, усі питання вирішуючи тільки через
нього. На цій же нараді постановлено, що у випадку відновлення Московською Патріархією Фотія (Тимощука) у
правах єпископа автокефальне духовенство візьме на себе
обов'язок його матеріального забезпечення. Водночас, два
присутні священики уже тоді вручили єпископу близько
800 рублів, заявивши, що у разі повного відновлення прав
Тимощука, вони будуть з усіма питаннями звертатися до
нього, бо довіряють йому як своїй людині. На допитах Фотій стверджував, що «не заперечував проти усього цього і
старався як можна краще завоювати довіру»1.
Після повернення із Москви митрополита Іоанна
єпископ Фотій був ним прийнятий, але бесіда йшла тільки про його власні справи. Екзарх повідомив, що Тимощук не може вважатися архієреєм без нового посвячення, бо священнодії Полікарпа та його єпископів недійсні,
оскільки той Московською Патріархією був позбавлений
сану у березні 1942 року. Коли ж Фотій заперечив, що його
посвятили інші архієреї, митрополит відповів, що «ми все
одно їх не визнаємо і вони можуть бути прийняті тільки
як розкольники через приєднання». Тоді Тимощук, якщо
вірити йому, сказав, що нову хіротонію приймати не згоден і готовий служити навіть парафіяльним священиком
у селі. Однак Екзарх заявив, що й це неможливо, бо є рішення Патріархії про єпископів та священиків усієї автокефальної церковної організації2.
За словами Тимощука, митрополит Іоанн почав вимагати від нього документи про призначення благочинним Олицького району. Оскільки таких паперів у Фотія не
було, він заявив митрополиту Іоанну про необхідність виїхати за ними у Кременецьку духовну консисторію.
Хоча такої інституції уже не існувало, Тимощук нібито поїхав у Кременець, де отримав необхідну довідку, з
1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 59.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи. Арк. 16.

1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 48.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 85–86.
3) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 80.
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якою знову поїхав у Київ. У столиці УРСР він проживав до
листопада 1944 року, продовжуючи зустрічатися із автокефальним духовенством1.
Повторний приїзд Фотія у Київ підтверджують і покази одного зі свідків, який повідомив, що приблизно у
вересні-жовтні 1944 року Тимощук зайшов у магазин церковного начиння в Києві, який утримувала дружина свідка. Владика розповів, що у Київ приїхав до митрополита
Іоанна «з клопотанням про призначення єпископом українських церков по Україні із місце проживанням у Києві
та служінням в Андріївському соборі». Оскільки Фотію не
було де проживати, він попросив свідка тимчасово зупинитися у нього, де й залишався близько двох тижнів, зустрічаючись зі священиками. З почутих свідком розмов
було зрозуміло, що як єпископ УАПЦ Фотій мусив підпорядковуватися Київському митрополиту, але водночас мав
право самостійного поставлення духовенства і керування
українськими приходами на периферії2.
Загалом, якщо не відштовхуватися від свідчень самого
Тимощука, то важко зрозуміти, як оцінювало його особу
київське духовенство. Наприклад, один зі священиків, які
брали участь у нарадах із Фотієм, свідчив, що він «великий
шантажист, який своїми діями компрометує автокефальне духовенство». Цьому священику було відомо, що Фотій
десь збирав серед віруючих гроші на поїздку у Москву,
куди нібито мав їхати для вирішення питання про визнання автокефалістів у сущому сані3.
Більш позитивно про Фотія (Тимощука) у своїх спогадах відгукувався киянин Ігор Денисенко: «Коли я згадую
його, в моїй пам'яті постає невеликого зросту чорнявий
чоловік з розумним лицем… Ми кілька разів бачились в
Андріївському соборі. Він не служив, стояв у вівтарі і молився, як колись Мстислав… Він справив на мене враження розумної і порядної людини, з міцною національною
свідомістю і з відчутною внутрішньою силою. На моє напівпитання, напівствердження про те, що я чув про його
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відмову молитись за Гітлера (І. Денисенко стверджував,
що ще під час окупації чутки про це доходили до Києва
– авт.), він помовчав, а потім лаконічно відповів: “За кого
молитись? За бандита?” – і більше ні слова на цю тему… У
його словах відчувалося розуміння всього, що відбувалось,
а також – стійкі національні переконання. Потім він зник
так само несподівано, як і з’явився, і більше я ніколи нічого
про нього не чув» 1.
Повернувшись із Києва, єпископ Фотій став виявляти
незадоволення своїм становищем і почав ухилятися
від виконання поставлених органами безпеки завдань.
Внаслідок цього там було прийняте рішення взяти агента
«Магната» під агентурну перевірку і нагляд. Саме тоді
в НКДБ звернули увагу на віднайдену серед церковних
документів напівправдиву автобіографію Тимощука
і «здобутий через агентуру» його лист до єпископа
Мануїла, де йшлося про плани створення нової церковної
організації 2.
У наступні місяці Тимощук, на переконання органів
безпеки, «не припинив свою антирадянську діяльність».
Із цього приводу 13 листопада 1944 року один із агентів
повідомив: «Фотій єпископів Московської патріархії
називає незаконними... Єпископ Московської патріархії,
за словами єпископа Фотія, це працівник НКДБ і
можливо, що умовою отримання ним, Фотієм, кафедри
буде такий же обов’язок. Маючи на увазі бути єпископом
Московської патріархії, Фотій заявив: “Я своєї справи
не залишу. Прокляті москалі здогадуються, що я буду
заводити автокефалію, але я думаю їх перехитрити”» 3.
20 грудня 1944 року єпископ Фотій прийшов до
новопризначеного у Волинську область уповноваженого
Ради у справах РПЦ Михайла Діденка, якому скаржився
на усіх, у тому числі й на Патріархію, через те, що йому не
дають парафії. Вочевидь, прагнучи виставити себе лояль− Pigula Michal (1895 – 1967) – kurátor, zvonár za o. Solovjeva
(do optácie v ZSSR – 1947 r.)
1) Денисенко І. Уроки з минулого. Київ, 2005. С. 18–19.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи. Арк. 18.
3) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи. Арк. 20.

1) ДАВО. Ф. Р-393. Оп. 3. Спр. 2. Арк. 4–5.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 2.
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ним до радянської влади, Тимощук звернув увагу уповноваженого на «групу крупних контрреволюціонерів», які
засіли у Володимиро-волинському соборі, а керуючого
Волинсько-Рівненською єпархією Миколая (Чуфаровського), забувши, де знаходиться, називав «енкаведистом» 1.
8 січня 1945 року начальник управління НКДБ у Волинській області полковник Шестаков передав матеріали
га агента «Магната» наркому держбезпеки УРСР Савченку, додавши до цього компрометуючі Фотія матеріали:
звернення до духовенства і пастви від 1 січня 1943 року,
лист до житомирського генералкомісара, автобіографію
та інструкцію генералкомісара.
У наркоматі було прийняте рішення про арешт їх
таємного агента, і вже 14 січня 1945 року в УНКДБ у Волинській області підписано постанову про арешт Пилипа
Мойсейовича Тимощука. яку прокурор Волинської області санкціонував 24 січня. У цьому документі містився цілий ряд видуманих епізодів із неправдивої автобіографії
єпископа:
«Тимощук у 1919 році служив при головному штабі
Петлюри у якості канцеляриста. Проживаючи на території Радянського Союзу, у 1930 році арештовувався органами ОГПУ за приналежність до організації «Союзу визволення України» – СВУ, за нестачею доказів з-під варти був
звільнений.
У 1931 році за рішенням організації СВУ перейшов
державний кордон СРСР на територію Польщі.
Проживаючи на окупованій німцями території у 1941
році приєднався до автокефальної української церкви,
очолюваної зрадником Батьківщині – єпископом Полікарпом Сікорським, після чого був висунутий кандидатом у
єпископи, а затим висвячений єпископом під ім'ям Фотій.
Будучи єпископом, виступав із відозвами до населення, у яких зводив наклеп на радянську владу, закликаючи
народ до надання допомоги німцям у війні із Радянським
Союзом.
Підозрюється в агітації проти Радянської влади» 2.
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Із постанови про обрання запобіжного заходу відомо,
що владиці інкримінувалися злочини, передбачені ст. 5410 ч. 2 КК УРСР.
В ордері на проведення обшуку та арешту, а також в
анкеті арештованого йшлося, що його місцем проживання є село Заріччя Володимир-Волинського району. Невідомо, чи владику 24 січня було арештовано саме там (можливо, що у Луцьку ще 23 лютого), однак під час особистого обшуку у нього не знайдено ніяких компрометуючих
матеріалів, а вилучено було тільки тимчасове посвідчення,
фотознімок в архієрейському облаченні, брошуру авторства Касперського, особисті записи на чотирьох листах і
кишеньковий годинник фірми «Зеніт» 1. Також співробітники органів безпеки спеціальним актом задокументували неспроможність господарства Тимощука. Арештованого Фотія (Тимощука) було поміщено у внутрішню тюрму
УНКДБ Волинської області.
Після першого допиту, проведеного у Луцьку 24 січня
1945 року, затриманого не викликали десять днів, поки 3
лютого йому не було зачитано постанову про пред’явлення
звинувачення. У ній, зокрема, йшлося: «Тимощук... достатньо викривається у тому, що проживаючи на окупованій
території, у 1941 році примкнув до автокефальної української церкви, яку очолював зрадник батьківщини єпископ
Полікарп Сікорський, за представленням якого згодом був
висвячений у єпископи під іменем Фотій... Будучи єпископом, Тимощук за завданням німецької влади виступав із
профашистськими відозвами до населення, у яких зводив
наклеп на радянську владу, у той же час закликав народ до
надання допомоги німцям у війні з Радянським Союзом.
У забезпечення злочинних зв’язків з окупантами видавав
німецькій владі радянських громадян» 2.
Заслухавши постанову, єпископ Фотій заявив: «Визнаю себе винним у тому, що проживаючи на окупованій
німцями території у 1941 році примкнув до автокефальної
української церкви, в угоду якій перебував у злочинних
зв’язках з українським націоналістом в подальшому зрад1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 10.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 23.

1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 24.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 87–88.
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ником батьківщини Полікарпом Сікорським, за що і був
висвячений у єпископи під ім'ям Фотій. Будучи єпископом, виступав із профашистськими відозвами до населення, у яких зводив наклеп на радянську владу, у той же час
закликав народ надавати допомогу німцям у війні з Радянським Союзом. У забезпечення злочинних зв’язків з окупантами у своїх листах, що посилалися німецькій владі,
вказував осіб, які не викликають довіри заходам, що проводяться фашистськими загарбниками. Усе разом узяте
було як би приводом своїх послуг окупантам... Документів
про співробітництво з німецькими розвідувальними органами я не давав і завдань у цій частині за перебування на
окупованій території не мав» 1.
Іншими словами, єпископ Фотій не міг заперечити
факт підписання ним датованої 1 січня 1943 року відозви і
листів до окупаційної влади, але співпрацю із німецькими
розвідувальними органами не визнавав. Під час слідства
Тимощук, який загалом протягом січня-травня 1945 року
був допитаний понад п'ятнадцять разів, весь час підкреслював, що німецьким агентом він не був.
6 лютого 1945 року, зважаючи на розпорядження заступника наркома державної безпеки УРСР, у Волинському УНКДБ було прийняте рішення про етапування Фотія
(Тимощука) у Київ. Рівно через тиждень у 4-му відділі 2-го
Управління НКДБ УРСР слідчу справу №148329/230 було
прийнято у виробництво 2.
У зв’язку з поданими в автобіографії фактами, під час
слідства Фотію, зокрема, прийшлося доводити те, що він
ніколи не був членом ОУН і націоналістичною діяльністю
не займався, а усе це написав тільки для того, щоб оправдатися перед німцями та Полікарпом (Сікорським), про
якого протягом слідства відгукувався вкрай негативно. Взагалі, арештований неодноразово був змушений заявляти,
що подавав неправдиві свідчення для німців з ціллю власної реабілітації перед ними і задля завоювання їх довіри.
Також Тимощук визнав, що жодного разу не арештовувався органами радянської влади, як заявляв у роки оку-
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пації. Цікаво, що хоча слідству й було відомо про факт
переходу арештованим радянсько-польського кордону за
завданням Славутського прикордонного загону, під час
слідчих дій ця тема не розвивалася взагалі. У жодному
протоколі допиту не зазначено про намагання єпископа
Фотія акцентувати увагу на своєму тривалому ув’язненні
як агента радянської розвідки.
Що ж до видавання німцям радянських громадян, то
це стосувалося винятково тих осіб, які були названі єпископом Фотієм як винуватці його арешту польською дефензивою, причому у слідства не було підстав вважати, що
німецька влада хоча б якось відреагувала на це. Тимощук
стверджував, що під час окупації один зі священиків, які
давали на нього покази у 1934 році, приїздив в Олику вибачатися й казав, що усі прикордонні священики були на
обліку у польській поліції 1.
Свідками під час слідства стало четверо осіб, троє із
яких були киянами, а ще один проживав у Вінниці. До
кримінальної справи, як речові докази, були долучені й
документи – переписка з німецькою владою, відозва до
пастирів і пастви.
18 травня, після того, як єпископ Фотій заявив, що
ознайомився із слідчими матеріалами, нічим не може доповнити свої покази і не має ніяких клопотань та претензій до слідчих органів, йому було оголошено про завершення слідства 2.
Наступного дня лікар внутрішньої тюрми НКДБ УРСР
видала довідку про те, що П. М. Тимощук обмежено здатний до фізичної праці, у зв’язку із випаденням прямої
кишки 3.
Звинувачувальний вирок у справі на єпископа Фотія
(Тимощука) було підписано 21 травня. У ньому, зокрема,
йшлося:
«Тимощук... обвинувачується у тому, що:
Перебуваючи на тимчасово окупованій території,
вступив у зв'язок із окупаційною владою, за завданням
1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 61.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 93.
3) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 94.

1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 95–97.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 103.
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якої проводив антирадянську профашистську діяльність.
Випустив антирадянську профашистську відозву, у
якій вихваляв німецько-фашистських загарбників, закликаючи населення надавати допомогу окупантам у боротьбі із радянською владою.
У своїх офіційних документах, що направлялися у
німецькі окупаційні органи, зводив наклеп проти радянської влади, вихваляв німців, як “визволителів” від “іга”
Радянської влади.
Перебуваючи негласним співробітником органів
НКДБ, встав на шлях дворушництва, приховуючи нелегальну роботу зі збереження автокефальної церкви, яку
проводив особисто.
Організовував нелегальні зборища автокефального духовенства, на яких обговорювалися антирадянські націоналістичні питання.
Тобто у звершенні злочинів, передбачених ст. 54-10
частина 2 КК УРСР.
У пред’явленому звинуваченні Тимощук винним себе
визнав. Крім того викривається показами свідків... та речовими доказами.
На основі викладеного і керуючись ст. 204 КПК УРСР,
слідчу справу №148329/230 по звинуваченню Тимощука
Пилипа Мойсейовича направити на розгляд Особливої
наради при НКВС СРСР із клопотанням застосування до
нього міри покарання 10 років ВТТ» 1.
Більше року після завершення слідства єпископ Фотій
(Тимощук) залишався не засудженим. Особлива нарада
при міністрі внутрішніх справ СРСР розглянула справу на
нього тільки 10 липня 1946 року, очікувано засудивши за
антирадянську агітацію на десять років ВТТ. Конфіскація
майна та ураження у правах вироком не передбачалися 2.
Відбування покарання єпископ Фотій проходив у місті
Молотовськ (нині – Сєверодвінськ) Архангельської області. Звідти 10 лютого 1953 року він написав таку заяву на ім'я
генерального прокурора СРСР:
«У вироку особливої наради у моїй справі вказані дві
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судимості: перша, яку я отримав у Радянському Союзі по
ст. 58 п. 10, по якій я відбуваю покарання в ВТТ, і друга судимість – Рівненським окружним судом у колишній буржуазній біло – Польщі. При чому особлива нарада, відмічаючи судимість отриману мною у колишній Польщі,
не вказала характер звершеного мною в колишній до 1939
року Польщі злочину, за який я був судимий.
Таке абстрактне констатування факту судимості вважає мене як рецидивіста, із чим погодитися я не можу,
тому що не є рецидивістом.
Суть справи у наступному: у 1932 році за завданням
я перейшов радянсько-польський кордон. Мотиви мого
переходу є записані у протоколі. Будучи патріотом своєї
Батьківщини, я вів у колишній Польщі роботу в інтересах
Радянського Союзу. За цю роботу я був арештований і судимий до тюремного ув’язнення. Ось ця судимість, отримана у колишній Польщі і вказана у моєму вироку. Якби
я звершив кримінальний злочин, це було б ще зрозуміло,
кримінальний злочин незалежно від форми державної
влади при усіх пом’якшуючих обставинах – кримінальний
злочин, але я судився у колишній Польщі за політичну діяльність на користь Радянського Союзу, а не як кримінальний злочин. Мені здається, що теорія радянського права
розглядає буржуазний суд, як орган пануючого класу, а
судові процеси над своїми політичними як розправу. Радянська влада на підставі конституції СРСР надає право
сховку тим, хто переслідується буржуазним урядом за політичні переконання і політичну діяльність.
На підставі вище викладеного прошу Вас роз’яснити,
чи у праві була Особлива нарада відмічати у своєму вироку судимість, отриману мною у колишній Польщі. Якщо
не у праві, то прошу Вас вжити заходи про зміну редакції
вироку, у частині викладеного тут мною питання» 1.
18 березня 1953 року вказана заява надійшла у секретаріат Особливої наради. У квітні перевіркою було встановлено, що у рішенні Особливої наради від 10 липня 1946
року про судимість Тимощука у колишній Польщі нічого не вказано, про що незабаром оголосили ув’язненому.
1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 105.

1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 7.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 109.
3) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи. Арк. 39.
4) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 115.
5) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 122.
6) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Документи. Арк. 26.
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Хоча й варто зауважити, що серед документів кримінальної справи є такий, у якому зазначено: «Відомості про судимість звинувачуваного Тимощука Пилипа Мойсейовича знаходиться в окремому пакеті для Голови Особливої
Наради НКВС СРСР» 1.
18 березня 1954 року єпископ Фотій написав скаргу на
ім'я Президії Верховної ради СРСР, де вказував, що злочину не звершував і не знає, за що засуджений. Тимощук
просив застосувати до нього амністію та звільнити з-під
варти 2.
Розглянувши матеріали архівно-слідчої справи, старший слідчий Спецвідділу УКДБ по Волинській області прийшов до висновку, що «скарга Тимощука не може
бути задоволена, оскільки звершений ним склад злочину
матеріалами справи достатньо доказаний, засуджений він
правильно, а його заяви у скарзі про те, що він злочин не
звершив безпідставні» 3. В МВС СРСР восени 1954 року висловили згоду із ухвалою УКДБ по Волинській області. Керуючись такими рекомендаціями, 1 листопада 1954 року
Центральна Комісія з перегляду справ на осіб, засуджених
за контрреволюційні злочини, відмовила Тимощуку Пилипу Мойсейовичу у перегляді постанови особливої наради від 10 липня 1946 року 4.
Однак термін ув’язнення єпископа Фотія уже спливав,
і 24 січня 1955 року, повністю відбувши своє покарання,
єпископ Фотій був звільнений із в’язниці. Вийшовши на
волю, Тимощук поїхав у село Заріччя Володимир-Волинського району Волинської області, де проживав у Катерини Федорівни Нестерук 5. Важко зрозуміти, чому єпископ
мешкав у Заріччі перед арештом і знову повернувся сюди
через десять років, адже офіційно невідомо, які відносини
пов’язували його із цією жінкою. Наприклад, митрополит
Полікарп (Сікорський) звинувачував Фотія у повторному
одруженні із реєстрацією у радянському загсі 6. Сам Тимо-
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щук це заперечував, однак на першому допиті після перевезення у Київ 16 лютого 1945 року він дав покази про те,
що у склад його сім'ї входять чотирирічна донька Тимощук
Тамара Пилипівна та однорічний син Тимощук Анатолій
Пилипович, які проживають у Володимирі-Волинському1.
При цьому, ще 24 січня у Луцьку арештований архієрей
називав тільки померлих близьких.
Незабаром після звільнення Тимщук звернувся у внутрішні органи із заявою про повернення йому грамоти,
виданої собором єпископів. Вочевидь, йшлося про документ, що підтверджував архієрейську хіротонію Фотія, а
значить він досі міг сподіватися на поновлення своїх єпископських прав. У зв’язку із цим Тимощуку було оголошено, що «ні у справі, ні додатковими заходами розшуку
грамота, видана йому собором єпископів, не виявлена і по
документах справи у нього не вилучалася»2.
Одночасно Фотій вимагав повернути йому вилучений
при арешті кишеньковий годинник «Зеніт». На це 12 липня 1955 року Київською тюрмою №1 було зроблено повідомлення, що він «за закінченням трирічного строку зберігання, як не витребуваний власником, переданий у дохід
держбюджету» 3.
24 вересня 1965 року прокуратура Волинської області
розглянула заяву Фотія (Тимощука), який стверджував,
що антирадянською агітацією не займався і просив реабілітувати його, однак у задоволенні заяви було відмовлено4.
Тільки 28 липня 1994 року прокуратура Волинської
області прийняла рішення про поширення на Тимощука
ст. 1 закону України «Про реабілітацію жертв політичних
репресій на Україні» від 17 квітня 1991 року за відсутністю
доказів, що підтверджують обґрунтованість притягнення
до відповідальності 5.
Самому Тимощуку не судилося дожити до своєї реабілітації, адже він помер 19 квітня 1974 року в Луцьку. Завдяки дослідженню В. Борщевича відомо, що до церковного
1) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 25.
2) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 122.
3) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 121.
4) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 118.
5) ГДА СБУ. Спр. 75682-фп. Арк. 123.

1)

Борщевич В. Волинський пом’янник. Рівне, 2004. С. 338–339.
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служіння він повернувся у 1957 році. Саме тоді Московський Патріарх Олексій, відповідаючи на прохання Тимощука, дав дозвіл на прийняття його у клір РПЦ, але лише
в якості протоієрея, хоча той прагнув отримати єпископське визнання. Чин приєднання, який більшість «автокефальних» священиків України пройшли ще у 1944 р., провів Волинсько-Рівненський архієпископ Панкратій (Кашперук), котрий і призначив отця Пилипа 5 квітня 1957
року настоятелем парафії села Жажковичі Іваничівського
району. Невдоволений цим Тимощук знову звернувся до
Патріархії, але у грудні 1957 року Священний Синод РПЦ
повторно відмовив йому у визнанні архієрейського достоїнства через відсутність достатніх документів. Пізніше
отець Пилип ще тричі робив невдалі спроби добитися бажаного. Поряд із тим він трудився на парафіяльній ниві у
селах Жидичин та Борохів Ківерцівського району та Брани
Горохівського району 1.
Дійсною причиною того, що Московська Патріархія
в роки радянської влади відмовила Тимощуку у визнанні його архієрейства, навряд чи була відсутність якихось
документів – йшлося, радше, про послідовне невизнання
канонічності дій УАПЦ під керівництвом Полікарпа (Сікорського), в лоні якої було рукопокладено Тимощука.
Факт його єднання з Автономною Церквою митрополита
Олексія (Громадського) залишився досить розмитим й невиразним, а тільки це, мабуть, могло б хоча б якось вплинути на зміну позиції Священного Синоду РПЦ.
Що ж до оцінки самого Пипипа (чи Фотія) Тимощука,
то слід визнати, що знайти щось героїчне у цій особі важко, адже Тимощук двічі був завербований радянськими
органами безпеки, співпрацював із німцями, не міг знайти
себе у конфесійних рухах часів окупації та пізніше тощо.
Водночас, якщо цього з надлишком достатньо для заперечення будь-якої героїзації священнослужителя, все ж однозначне засудження його діяльності теж ввижається невдячною справою. Для з’ясування обставин його першого
вербування, переходу кордону й подальшого ув’язнення у
Польщі бракує фактів. Цілком вірогідно, що в якомусь із
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архівів містяться документи, що допоможуть привідкрити
цю таємницю. Допоки таких матеріалів не віднайдено, перед нами продовжує залишатися образ пригніченої життям людини, яка перед переходом кордону втратила дружину, а протягом кількох попередніх років – двох дітей.
Наразі нема підстав стверджувати, що агентурна діяльність
Тимощука комусь нашкодила, а його «недобросовісне» виконання взятих на себе зобов’язань таємного інформатора
було чітко відзначене радянськими органами держбезпеки. Співпраця з німцями, на нашу думку, взагалі не потребує якихось виправдувань, позаяк вона, з одного боку – логічний результат ставлення до Церкви радянської влади, а
з іншого боку – вимушений крок фактично усіх православних священнослужителів, тим більше такого рангу. Звісно, це не заперечує слабкодухості Тимощука, але загалом
очевидно, що життя цієї особи як у роки радянського, так
й німецького режимів пройшло стежкою, добре протоптаною мільйонами ніг наших співвітчизників, котрі прагнули просто вижити в умовах тоталітаризму. Засуджувати
це чи ні – справа особистої совісті кожного.
РЕЗЮМЕ
Єпископ Фотій (Тимощук) був одним із важливих церковних діячів періоду окупації України німецькими військами.
Православна Церква в той час була поділена тут на автокефальний та автономний напрямки, адепти яких мали різний
погляд на канонічний розвиток Церкви. Тимощук встиг заявити про свою підтримку як однієї, так й іншої течії, але його
справжні погляди залишаються незрозумілими. Ще більше загадок таїть у собі довоєнна біографія владики. Відповісти на
питання, пов’язані з Фотієм, дає змогу аналіз архівно-слідчої
справи на Тимощука, заведеної після його арешту в 1945 р.
Ключові слова: Фотій (Тимощук), Полікарп (Сікорський), Олексій (Громадський), Автокефальна Церква, Житомир, Вінниця, Олика, гестапо.
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SUMMARY
PHOTYI (TYMOSHCHUK): ARCHBISHOP, CON
MAN OR VICTIM?
Bishop Photyi (Tymoshchuk) was one of the important church
figures of the German troop’s occupation period of Ukraine. At that
time, the Orthodox Church was divided into the Autocephalous and
Autonomous directions, the adepts of which had different points of
view into the canonical development of the Church. Tymoshchuk
got a chance to announce about his support as of the one so of the
other courses, though his real views were not clear. The pre-war
Bishop’s biography covers yet more mysteries. The analyses of the
Tymoshchuk’s archive-investigational affair, opened after his arrest
in 1945, allows answering the questions connected with Photyi.
Keywords: Photyi (Tymoshchuk), Polikarp (Sykorskyi), Olexyi
(Hromadskyi), the Autocephalous Church, Zhytomyr, Vynnytsa,
Olyka, Hestapo.
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Церковний спів представляє собою дуже складну галузь для дослідження. Зміна церковних юрисдикцій, політичних кордонів, консерватизм Церкви, брак джерел та
спеціалістів і багато ще інших причин не дають можливості скласти цільну картину, для повного вивчення вказаного питання. Церковний спів, як прояв віри в Бога хоча і
зачіпає повсякденну сутність церковних богослужінь, але
є одним з найменш вивчених. Його початок йде від найперших богослужінь до нині.
Появу християнського співу на теренах Закарпаття
традиційно пов’язуємо з рівноапостольними братами Кирилом та Мефодієм та їх учнями 1. Останній із братів був
єпископом Моравським або Велико-Моравським2. До речі
про їх учнів. Їх було чимало, лише до лику святих з них
зачислено семеро3. Саме з діяльність учнів рівноапостольних братів пов’язують поширення християнства на Закарпатті4, Паннонії, Сербії, Болгарії. Хоча, на даний час, не
можемо похвалитись наявністю чисельних пам’яток про
церковну традицію співу того часу. Проте є певні джерела, які різною мірою досліджені та вказують на історичну тяглясть. Для початку підмітимо той історичний факт,
що в часи Кирила та Мефодія в близьких з нами терито1) Matey P. Zivot sv. Cirilla a Metodije. – Praha, 1936. – С. 36.
2) Петров А. Древнейшие грамоты по истории Карпаторусской церкви и иерархии 13911498. С фотографическими факсимиле. – Прага, 1930. – С. 2.
3) Собор Святых Болгарских Равноапостольных Просветителей. Фонд – Благо. София,
2005 // http://saints.ru/s/ssbr.html
4) Василий (Пронин), архимандрит. История православной церкви на Закарпатье. –
Мукачево, Филокалия, 2005. – С. 55.

1) Василий (Пронин), архимандрит. История православной церкви на Закарпатье. –
Мукачево, Филокалия, 2005. – С. 52.
2) Гарднер И. Богослужебное пение русской православной церкви. – Москва, 2004. – ТІ. – С. 35.
3) Гарднер И. Богослужебное пение русской православной церкви. – Москва, 2004. – ТІ. – С. 35.
4) Гарднер И. Богослужебное пение русской православной церкви. – Москва, 2004. – ТІ. – С. 39.
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ріях служили та оспівували богослужіння латинською і
слов’янською мовами1.
Окремим вченим вдалося торкнутися одних з найперших джерел слов’янської церковної пісенності. Дослідник
історії церковного співу священик Василь Металлов (18621926 рр.)2 у своїх роботах наводить чималий список давніх
джерел. Саме він відомий найдавнішими репродукціями
з грецьких та руських рукописів церковного співочого надбання Х-ХІ століть. Це один із трудів церковного співу на
Русі, який досліджує такі давні пам’ятки3.
Інший вчений – Н. Д. Успенський, відомий своїм дослідженням «Древнерусское певческое искусство» (1965 р.). У
книзі є факсиміле з багатьма репродукціями з пісенних
рукописів ХІ-ХVІІІ століть. Його праця торкається витоків
церковного співу початку християнства та завершується
початком введення багатоголосного хорового співу в XVIII
столітті4.
Чисельні пам’ятки церковного співу зберігались в рукописних творах, які використовувались та зберігались в
основному в монастирях, соборах, єпископських резиденціях, у власних книгарнях вельмож, в книжкових збірках
священників та дяків. Вони зараз в переважній більшості
зберігаються у фондах державних архівів, музеїв, університетських бібліотек, відділах рукописів та стародруків,
або, знову ж таки, вже в сучасних монастирях, архівах та
бібліотеках єпархій, соборів, сільських церков, єпископів,
священників, мистецтвознавців, краєзнавців, приватних
бібліотеках чи колекціях. Тих давніх рукописних джерел
не багато, але вже по ним, в певній мірі, можливо спостерігати вплив та характер певних регіонів, які відобразили
свою автентичність у підході до використання молитовного співу.
З появою друкарства на Русі Київській, в Московії, на
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Русі Галицькій та Карпатській, тобто по всій території нинішньої України, нараховується велика кількість збірників
різного нотного типу, які відображали наспіви і того часу,
занотовані з місцевого наспіву, як це зафіксовано в Ірмологіонах, Тріодях, Октоїхах Супральського, Сучавського, Мукачівського, Маріє-Повчанського монастирів, Київського
Софійського собору, Львівської церкви св. Юра, Львівської
Успенської церкви чи то Ірмологіони, Тріоді, Октоїхи Києво-Печерської лаври, Почаївського монастиря, твори Синодальних друкарень Москви чи Санкт-Петербурга, окремих львівських Ірмолоїв, чи інших збірників, піснеспівів,
Богогласників чи «Простопѣній». У них відображались і
місцеві традиційні наспіви і запозичені форми наспівів,
староруського, римського, грецького, сербського, болгарського або візантійського чи інших наспівів, як нові, так
і давнішого походження, або, як характеризує останні
Ю. Ясиновський – новогрецького та балкано-слов’янського
репертуару1.
Цим, безперечно цікавим питанням, займалися і займаються в своїх дослідженнях чимала кількість
вчених. Це відомі і маловідомі автори Балкан та Греції такі як: С. Карас, Е. Велес, М. Велимирович, С. Мокраняц, Д. Грданічкі, Б. Цвеич, які досліджували цю
тематику минулими століттями, а також сучасних –
Д. Стефанович, В. Пено, Р. Пейович та И. Перкович2.
В Україні це питання висвітлили, зокрема такі спеціалісти: Г. Сковорода, М.Юрченко, А.Ольховський,
Л.Корній, А.Макаров, Н.Герасимова-Персидська, А. Пекар, І. Югасевич, С. Пап, О.Цалай-Якименко, І. Панькевич, Ю.Ясиновський, І. Ясиновський, І. Задорожний та
багато інших. У Росії цим питанням займалося також багато науковців. Це: А. Ігнатьєв, Д. Аллеманов, В.Металлов,
А. Львов, А. Преображенський, Д. Разумовський, С. Смоленський, Н. Успенський, І. Гарднер, та багато інших3.
1) Ясиновський Ю. Повний перелік запозичених напівів. Українські та білоруські
нотолінійні Ірмолої 16-18 ст. – Львів, 1996. – С. 569-572.
2) Рашкович А Ирмосы Великого канона в сербской и русской церковно-певческих
традициях. – Нижній Новгород. 2010. – С. 2.
3) Гарднер И. Богослужебное пение русской православной церкви. – Москва, 2004. – ТІ. – С. 32.

1) Маценко П. Давня українська музика і сучасність. – Вінніпег, Канада, 1952. – С. 6.
2) Задорожний І. Ірмологіони у церковно-співочій культурі Закарпаття // Рускі христіянські календар 2009. Нові Сад – Рускі Керестур. 2008. – С. 238.
3) Задорожний І. Ірмологіони у церковно-співочій культурі Закарпаття // Рускі христіянські календар 2009. Нові Сад – Рускі Керестур. 2008. – С. 239.
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Питання історії та формування церковного співу досліджували і закордонні дослідники, в першу чергу українського походження такі як: П. Маценко, Е. Ойтозі, С. Рейнольдз, Д. Роккасальво.
Загальний масив історичних праць та джерел варто
поділити на дві частини. Одні датовані до ХХ століття – А),
інші датовані ХХ століттям – Б).
А) Серед них є роботи, які можна дослідити особисто,
а є й ті, про які є лише згадки в роботах інших науковців.
Так, наприклад, є згадка про один з перших документів
церковного уставу та народження й заснування руського
слов’янського способу записування мелодій знаменного співу – 1096 року. Це рукописи Студійського Уставу та
збірник церковних пісноспівів Стихірарь з 1152 р. Про ці
джерела згадує в своїй роботі Павло Маценко1.
Практично всі монастирі мали і мають свої бібліотеки.
Оскільки центральним місцем монастиря є церква та богослужіння, то в більшості випадків це були богослужбові
книги, які, як правило, мали окреме місце зберігання від
книг історичного, повчального, наукового або тим більше, художнього стилю. Вони і займають значну кількість
серед тих книг, які дійшли до нашого часу. Відповідно до
відомих нам каталогів 1780-1781 р., наприклад, в Краснобрідському монастирі, числилось 135 книг, в Малоберезнянському – 205, в Углянському – 64, в Імстичівському – 452.
Цікава для нас є згадка про організацію та устрій Маріє-Повчанського монастиря 1749 р. Для своєї бібліотеки
той монастир придбав книги з Углянського, Драгівського,
Боронявського, Мукачівського та Малоберезнянського монастирів3.
Фонд Маріє-Повчанського монастиря надає інформацію про те, що в їх користуванні були друковані Ірмологіони з Почаєва 1766-1794 рр. із записами на полях про
належність до лівого крилосу, що говорить нам про древню традицію антифонного співу. В Повчанських фондах є
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згадка про три рукописні Ірмологіони: один створений в
1848 р. в Мукачівському монастирі на Чернечій горі писарем Симеоном Везенді, другий – в 1882 р. в Марія-Повчі
Іларіоном Мацковим, третій без автора1.
Два Ірмологіони числились в каталозі книгозбірні
Хрестовоздвиженського монастиря на горі Буківській,
Східна Словаччина, яка на середину ХІХ століття складала 270 книг2. Та в наслідок освітніх реформ в Астро-Угорській імперії при цісарі Йосифі ІІ ліквідовується значна
кількість чоловічих монастирів, через що книги багатьох з
обитпелей перейшли до інших місць3.
В бібліотеці УЖНУ, у відділі рукописів та стародруків,
зберігаються екземпляри як рукописних так і друкованих
джерел-пам’яток нотованого та текстового зразку. Короткі описи екземплярів були проведені та видані в двох частинах у вигляді брошур тодішнім працівником УЖНУ –
В. Микитасем. Він їх надрукував в 1961 році4 – першу, та
другу в 1964 році. Василь Лазарович був завідувач відділом
рупописних фондів і текстології, з 1979 року – завідувач
відділом давньої української літератури, з 1985 року – провідний науковий співробітник Інституту літератури імені
Т. Г. Шевченка5. На 43 сторінці, він описує три рукописних
нотних Ірмологіони XVII століття. 44-д, 45-д, 46-д6. Два без
оправ, на той час погано збережені. Один з них в орнаментованій шкіряній оправі. Всі три написані кириличним
півуставом. Четверта рукописна книга Ірмологіон XVIII
століття 47-д, написана скорописом. Має роз’яснення як
співати і розуміти піснеспіви на різні дні.
Є ряд рукописних нотних збірників, які зберігаються у
фондах рукописів і стародруків не звичного формату. Наприклад збірник «Пѣсні урочітії» 1810 року 63-д, або «книга пѣнія церковного» 64-д, яка має в собі «седальні» – короткі піснеспіви, на яких можна сидіти, на всі річні свята,
1) Ojtozi E. A Mariapovcsi basilitak cirilibetus konyvei. – Debrecen, 1982. – С. 128-129.
2)Задорожний І. Ірмологіони у церковно-співочій культурі Закарпаття // Рускі
христіянські календар 2009. Нові Сад – Рускі Керестур. 2008. – С. 239.
3) Задорожний І. Ірмологіони у церковно-співочій культурі… – С. 240.
4) Микитась В. Давні рукописи і стародруки. – Ужгород, 1961. – С. 41.
5)Інтернет проект Українці в світі // http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/about/
45/49/86/100/
6) Микитась В. Давні рукописи і стародруки. – Ужгород, 1961. – С. 42.

1)Иоанн (Раич) архимандрит. История разных славенских народов наипаче болгар,
хорватов и сербов из тьмы забвения изятая и во свет исторический произведенная
Иоанном Раичем, архимандритом во Святоархангельском монастыре Ковиле». Відень,
друкарня Славено-сербска, валахська і східних мов, 1794, ч. ІІІ, 365 ст.
2) Микитась В. Давні рукописи і стародруки. – Ужгород, 1964. – С. 72.

SCIENTIFIC NOTES №7 2020

а також ірмоси з катавасіями та стіхіри на хвалітех 1814
року. Ця збірка досить цікава, так як не часто зустрічається
подібний підбір піснеспівів. Робота авторська, пророблена з можливістю використання річного кола богослужбових книг, що на той час було дуже не легко.
Оглядаючи збережені рукописні книги згадуваної бібліотеки особисто натрапив на цікавий твір, практично
ніде не описаний, який містив тексти церковних свят на
зразок Святкової мінеї, але його зміст не схожий із звичними текстами мінеї. Вірогідно, що це твір авторський. Можливо автор зробив переклад з міней практики церковних
свят сусідніх церков, проте, потрібно взяти до уваги той
факт, що наявність у книзі свята Покрови Богородиці є
лише в руських слов'ян. Тексти не нотовані, впорядковані за основними принципом ходу богослужіння вечірні та
утрені основних церковних свят, це дванадесяті та великі
церковні свята, такі як Покров Богородиці, Архангела Михаїла. Тексти мають вказівки гласів. Думаю найближчим
часом вона стане темою розвідки по цій тематиці.
317-д. До опису В. Микитася потрапила історична
книга в списку додатків книг з автографами і дарчими записами – «История разных славенских народов наипаче
болгар, хорватов и сербов из тьмы забвения изятая и во
свет исторический произведенная Иоанном Раичем, архимандритом во Святоархангельском монастыре Ковиле».
Відень, друкарня Славено-сербска, валахська і східних мов,
1794, ч. ІІІ, 365 сторінок і одне вкладення. Книга, хоч і не
має прямого відношення до співу, але для майбутніх розвідок має бути цікава1. Цікавість викликає «Славянський
зборник», другий том, який поміщений у список додатків публікації Микитася «Давні рукописи і стародруки».
Він містить книги з автографами та дарчими записами за
номером – 202. Збірник має окремий додаток етнографічної карти руського населення в Галичині, північно-східній
Угрії та Буковині, Петербург 1877 рік. Під номером 443-д
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описана наявність друкованої книги – «історія славеноболгарського народа» 1801 рік.
433-д книга «КРАТКАЯ СЕРБЛІЇ, РАСІЇ, БОСНИ І
РАМИ КРАЛЕВСТ ІСТОРІЯ» з німецької на слов’янську
мову перекладена архім. Іоаном Раічем. 1793 рік. 421-д книга «ЛІТУРГАРІОН» збірник літургій, добре збережений.
Львів 1720 рік. 406-д «ЗБІРНИК ЦЕРКОВНИХ ПІСЕНЬ НА
КОЖЕН МІСЯЦЬ» XVIII ст. 378-д. – рукописний Ірмологіон Василя Купаря 1804 року, ноти та текст півустав1.
Цікавий матеріал у висвітленні даної теми становить
досліджений нашим земляком І. Задорожним науковий
доробок, який він упорядкував та зробив транскрипцію
текстів і нот у факсимільнім виданні – Ірмологіон 1809
року І. Югасевича-Сляровського.2 У науковця є ряд статей,
присвячені тематиці давнього співу на Закарпатті та дослідження джерел його походження.
З приватних бібліотек можна відзначити друкований
Ірмологіон – «содержащій в себі разлічния пѣнія церковная октоіха, минії і тріодіонов, к совершенному тѣх
разумѣнію і согласію єже в пѣнії слічнѣйшему опасно по
екземпляром греческім ісправленная» – Львів 1871 рік,3 з
особистої бібліотеки протоієрея Олександра Монича.
В коло нашого дослідження також потрапили друковані книги Тріодь нотного співу постова і цвітна4 та Октоїх
нотного співу, друковані Синодальною друкарнею в Петербурзі в 1899 року5. Книга Тріодь з повним переліком
нотованих текстів богослужінь підготовчих до Великого
посту, самого посту, Страстної седмиці, Пасхи, світлої неділі, служб до пятидесятниці і включно та завершується
неділею всіх святих. Типовий зразок служб східної церкви.
Записані нотним знамям – «топориками». Ноти без жодного позначення походження розспіву, тільки вказівки
гласу і залежність до черги богослужбового використання.
Таким же характером відрізняється і Октоїх.
1) Там само. – С. 46, 58, 62.
2) Ірмологіон Івана Югасевича-Скляровського. Факсимільне видання. Видавництво
Карпати. Ужгород 2010.
3) Ірмологіон. – Львів, 1871. – 264 с.
4) Триодь нотного пения. Синодальная типография. – Санкт-Петербург, 1899. – 162 с.
5) Октоих нотного пения. Синодальная типография. – Санкт-Петербург, 1899. – 97 с.

1) Церковноє простопѣніє. І. Бокшай, І. Малинич. – Ужгород, 1906. – 191 с.
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Б) Серед книг які побачили світ в ХХ столітті найпоширенішим є збірник дяка Ужгородського кафедрального
собору І. Бокшая, складений І. Малиничем та виданий в
Ужгороді в 1906 році. Його було рекомендовано для широкого церковного вжитку1. Він є не тільки одним з найбільш
поширених збірників. Через масовий тираж цього видання, воно є найкраще досліджено. Є низка робіт, в яких розглядаються питання історії створення Простопінія (Федір
Стешко), простежується історіографія досліджень церковного співу на Закарпатті (Атанасій В. Пекар), подаються відгуки та коментарі дослідників Еґона Веллеса, Івана
Ґарднера, о.Степана Папа, Мирона Федоріва щодо напівів Простопінія, які визначили потребу їх більш детальних
досліджень. Вивчення Простопінія проводили у 70 – 80-х
роках XX ст. дослідники Мирослав Антонович, Стефан
Рейнольдс, Джоан Рокасальво, які порівнюючи, зокрема,
подобні та самогласні стихири, а також частково ірмоси
(Дж. Рокасальво) встановлюють зв’язки Простопінія з Ірмологіонами.
Вагомим поповненням джерельної бази для досліджень церковної монодії на Закарпатті є публікації Ю. Ясіновського. У фундаментальній праці «Українські та білоруські нотолінійні Ірмолої XVII – XVIII століть» є чимало
рукописних пам’яток, з яких більше сорока походять з
теренів Закарпаття та Східної Словаччини. Вони є важливим джерельним матеріалом досліджень церковно-пісенної культури краю. Огляд літератури, ознайомлення з різними точками зору та висновками дослідників, незначний
обсяг досі опрацьованого музичного матеріалу, визначає
необхідність подальших досліджень напівів Простопінія у
контексті української ірмолойної традиції.
Наступний збірник, який цікавить нас, є не менш
важливим, проте він не набув такої популярності, не дивлячись на те, що збірник сформований в Мукачівському
монастирі. Збірник має повну назву – «Простопѣніє по
преданію іноков чина св. Васілія Великого, області Карпато-Руськія» на ірмологійния ноти списав отець протоігумен Іоаким Хома, в обителі св. Ніколая на Чернечій Горі.
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Мукачево, 1930 рік1.
Серед праць різних авторів увагу привертає вже згадувана робота єпископа Мукачівсько-Пряшівського Дамаскіна (Грданічкі) – «Сербський церковний спів на церковнослов’янській та сербській мові». Збірник виданий вже набагато пізніше, вже після смерті автора (1972 р.)2. Про те
різні його частини друкувались ще за життя автора в 192030 роках. Він нараховує 759 сторінок з текстами та нотами.
Цікавий той факт, що редакція праці була здійснена видатним релігійним і культурним діячем середини ХХ століття, який до речі мав відношення до процесів в нашій
єпархії. Це приєднаний до лику святих в 2010 році СПЦ –
преподобний архімандрит Іустин (Попович 1894-1979 рр.)3.
Цікава робота, яку в 1933 році видав єпископ Празький Горазд (Павлік) – «Народний збірник молитов та богослужбових пісноспівів Православної Церкви», що включав
основні тексти богослужінь з нотами. Він якраз і отримав
назву «Народний збірник» або «Гораздів збірник» і протяом тривалого часу користувався великим попитом серед
православних чехів4.
Таким чином, джерельна та історіографічна база з обраної нами теми є досить обширною. Суттєвою проблемою при дослідженні самих джерел є їхня розпорошеність по різних бібліотеках і архівах світу. Наведені роботи
представляють собою фіксацію вже сформованої практики співу, проте, дослідити процес її формування поки що
дуже складно. Це якраз і буде темою наступних наших наукових пошуків.
Одним з найперших наукових дослідників руськослов’янського давнього церковного співу вважають митрополита Київського – Євгенія (Болховітінова 1767-1837 рр.).
Коли він був ректором Воронежської духовної семінарії, то
видва першу по часу статтю – 1799 р., з історії богослужбо1) Простопѣніє по преданію іноков чина св.Васілія Великого області Карпато-Рускія на
Ірмологійния ноти. І. Хома. – Мукачево, 1930. – 169 с.
2) Миодраг П. Митрополит Загребський д-р Дамаскін (Грдданічкі) как церковный
деятель и музыковед и его связи с Закарпатьем // Наукові записки БІНДЦ. – 2018. – №5.
– С. 142.
3) «Православная енциклопедия». Церковно-науковий центр. Москва, 2013 рік. Т – 28. –
С. 603 // http://www.pravenc.ru/vol/xxviii.html.
4) «Православная енциклопедия». Церковно-науковий центр. Москва, 2007 рік. Т – 12. –
С. 88-92 // http://www.pravenc.ru/text/166169.html.

1) Гарднер И. Богослужебное пение русской православной церкви. – Москва, 2004. – ТІ. – С. 33.
2) Болховитинов Е. Историческое рассуждение вообще о древнем христианском
богослужебном пении и особо о пении Российской Церкви с нужными примечаниями на
оное. – Санкт-Петербург. 1804. – 331 с.
3) Гарднер И. Богослужебное пение русской православной церкви. – Москва, 2004. – ТІ. – С. 37.
4) Гарднер И. Богослужебное пение русской православной церкви. – Москва, 2004. –
Т-І. – С. 35.
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вого співу – «Про церковний спів в церковній літературі».1
Це привело до активізації дослідження у даному напрямку. Його наукова праця – «Историческое рассуждение вообще о древнем христианском богослужебном пении и
особо о пении Российской Церкви с нужными примечаниями на оное»2, стала на той час зразком наукового пошуку.
Вона поклала початок окремого напрямку в історіографії.
Наступного науковця слід відмітити священика
Д. В. Разумовського (1818-1889 рр.). Він викладав в Московській консерваторії історію церковного співу, при чому
пов’язує її з історією церковного співу усієї християнської
церкви з самого її початку. У трьох частинах своєї праці
під назвою «Церковний спів в Росії», він анотовує знаки
столпової та демевственної нотації з перекладом на лінійну квадратну ноту3.
Варто відзначити ще одного важливого дослідника,
який жив на рубежі епох – священника В. М. Металлова
(1862-1926 рр.)4. В своїй роботі «Очерк истории православного церковного пения в Росии» він цікавий тим, що наводить величезний список джерел. Дослідник починає
пошук історії співу із самого початку християнства. Металлов відомий також репродукціями з грецьких та руських
рукописів церковного співочого надбання Х-ХІ століть. Це
один з найпоглибленіших трудів з історії церковного співу
на Русі.
У колі дослідників руського церковного співу найшановніше місце відводять І. О. Гарднеру (09.12.189826.02.1984). Для нас цікавий тим, що якусь частину свого
життя він безпосередньо провів на Закарпатті. В 1922-28
роках навчався в Белградському університеті на богословському факультеті та продовжив вивчати музику. Добре
володів основними іноземних мовами. Викладав спів, теорію і практику музики, іноземні та класичні мови, літур-
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гіку і цілий ряд наукових дисциплін. Активно працював
як вчений публіцист, лектор, педагог, здобув славу одного
з найосвіченішого дослідників руської церковної музики
епохи середньовіччя та нового часу1.
Весь період життя мав велику зацікавленість у вивченні та дослідженні церковного співу, в чому досяг блискучих
результатів. Приблизно в 1930 році в Сербії був пострижений в монашество з іменем Філіп та рукоположений
в священницький сан. Направлений до Підкарпатської
Русі югославським міністерством віросповіданнь, для вивчення руху переходу з унії в православ’я. В 1931-34 роках
служив в м.Хуст та був викладачем в гімназії. Викладав іноземні та класичні мови, керував церковним хором. У цей
період ним була зібрана колекція Ірмологіонів XVII-XIX
століття та написана дисертація – «Матеріали для історії
карпаторуського церковного співу», заснована на усному
та рукописному матеріалі. З 1927 року до другої світової
війни Гарднер писав статті про церковний спів, для періодичних видань «Гласнік» (Белград), «Новий час» (Белград),
«Недільні читання» (Варшава), «Православна Карпатська
Русь» (пізніше – «Православна Русь») (Ладомиров, Чехословаччина), «Церковне життя» (Сремскі-Карловці, Югославія), «Руський народний голос» (Ужгород) та ін. Після
війни весь час викладав музику та писав наукові статті.
Отримав наукову ступінь доктора філософських наук у
Мюнхені. Написав величезну кількість праць по історії
дослідженню та анотації давніх церковних джерел. Став
послідовником нового церковно-наукового напрямку богослужбового співу та його вивчення, який розпочали
А. Д. Кастальський, Д. Разумовський та В. Металлов. Загальна кількість публікацій вченого становить понад 540
одиниць.
Підсумком його наукової діяльності стала робота «Богослужбовий спів Руської Православної Церкви», в якому
автор прагнув викласти систему і тисячолітню історію
руського співу в церковно-історичному та літургійному
контексті. Гарднер також хотів показати шлях, яким слід
1) Сімейний архів М. В. Ледковської [Коротка автобіографія. Листи до Б. М. Ледковському
та М. В. Ледковській. Листи до О. О. Пантюхова] // «Православная енциклопедия».
Церковно-науковий центр. Москва, 2005 рік. Т. – Х. – С. 417.

РЕЗЮМЕ
Церковний спів слов'ян попри спільні риси не має спільної
традиції. Через брак джерел та спеціалістів в даній сфері, дослідники досить фрагментарно висвітлили історію виникнення, формування та застосування співочої церковної традиції.
Про Балкани та Грецію писали С. Карас, Е. Велес, М. Велимирович, С. Мокраняц, Д. Грданічкі, Б. Цвеич, Д. Стефанович,
В. Пено, Р. Пейович. В Україні це питання висвітлили зокрема
1) Велимирович М. Зверева С. Гарднер Иван // Православная енциклопедия. Церковнонауковий центр. – Москва, 2005. – Т. Х. – С. 416-417.
2) Ясиновський Ю. Українські та білоруські нотолінійні Ірмолої XVI-XVIII століття. –
Львів, 1996. – 623 с.
3) Ясиновський Ю. Український нотолінійний Ірмолой як тип гімнографічного збірника
// Записки наукового товариства ім. Т.Шевченка. – Том ССХХVI. Праці Музикознавчої
комісії. – Львів. 1993. – С. 41-56.
4) Нотні Ірмолії Східної Словаччини та Закарпаття, як пам’ятки українського церковного
співу. Ю. Ясиновський. // Slovensko-rusinsko-ukrajinske uztavi od obrodenia po sucasnost.
Bratislava 2000. C. 331-350
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йти досліднику, щоб правильно вивчати повноцінно духовний богослужбовий спів. Ця праця стала одним з найавторитетніших навчальних підручників з богослужбового
церковного співу, написаних в XX столітті1.
Заокеанські науковці також досліджували дану тему.
Зокрема, це професор Орегонського університету – Стефан Рейнольдс, американська монахиня Джоан Роккасальво, канадець українського походження, український
музикознавець – Павло Маценко та інші.
Із вчених-українців, які висвітлювали питання історії
церковного співу, теж є чимало прізвищ. Наприклад, –
Ю. Ясиновський. В якого є серія праць, зокрема «Українські та білоруські нотолінійні Ірмолої XVI-XVIII століття»2,
«Український нотолінійний Ірмолой як тип гімнографічного збірника»3 та «Нотні Ірмолії Східної Словаччини та
Закарпаття, як пам’ятки українського церковного співу»4.
Наведені дослідники цікаві для нас тим, що вони започаткували принципи окремого наукового напрямку
вивчення історичного процесу формування церковного
співу. Значна частина вчених спромоглися зробити дослідження від найдавніших початків співу, до пізніх інтерпретацій, які мають застосування і в нашій традиції також.
Але попереду чекає чималий фронт дослідницької роботи.
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такі спеціалісти: Г. Сковорода, М. Юрченко, А. Ольховський,
Л. Корній, А. Макаров, Н. Герасимова-Персидська, А. Пекар,
І. Югасевич, С. Пап, О. Цалай-Якименко, І. Панькевич,
Ю. Ясиновський, І. Ясиновський, І. У Росії це: А. Ігнатьєв,
Д. Аллеманов, В.Металлов, А. Львов, А. Преображенський,
Д. Разумовський, С. Смоленський, Н. Успенський, І. Гарднер.
За океаном варто виділити: П. Маценко, Е. Ойтозі, С. Рейнольдз, Д. Роккасальво. Закарпаття в даних роботах висвітлено дуже мало, а через це наш регіон становить певний інтерес
для вивчення історичного походження сталої традиції нашого
церковного співу.
Ключові слова: церковний спів, традиція, традиційний
спів, історія слов’янського співу, Закарпаття, стала традиція.
SUMMARY
SOME ASPECTS OF THE STUDY OF
SLAVIC CHURCH SINGING: SOURCES AND
HISTORIOGRAPHY
Some aspects of the study of church singing of the Slavs : sources and
historiography The church singing of the Slavs despite of the common
features does not have common tradition. Due to the lack of sources, due
to the lack of speacialists the researches in this branch quite partially have
covered the history of nascence, formation and application of the singing
church tradition. S. Karas, E. Veles, M. Velimyrovych, S. Mokraniats, D.
Hrdanichki, B. Tsveitch, D. Stefanovych, V. Peno and R. Peyovych has
written about the Balkans and Greece. In Ukraine this question has been
covered in particular by such specialists: H. Skovoroda, M. Yurchenko,
A. Olhovskiy, L. Korniy, A. Makarov, N. Herasymova- Persydska, A.
Pekar, I. Yuhasevych, S. Pap, O. Tsalay-Yakymenko, I. Pankevych, Y.
Yasynovskiy, I. Yasynovskiy. In Russia: A. Ihnatyev, D. Allemanov, V.
Metallov, A. Lvov, A. Preobrazhenskiy, D. Razumovskiy, S. Smolenskiy,
N. Uspenskiy, I. Gardner. It is worth to highlight writers overseas: P.
Matsenko, E. Oytozi, S. Raynolds, D. Roccasalvo. The Transcarpathia
is covered very little in these works, and because of this our region is
interesting for the studying of the origin of the enduring tradition of our
church singing.
Keywords: church singing, tradition, singing tradition, slavic
singing history, Transcarpathia, singing formation, singing application.

УДК УДК 94 (271.222(437.3+437.6+437.671)
KRÁTKA HISTÓRIA PRAVOSLÁVNEJ CIRKEVNEJ
OBCE V ĽUTINE

Náplňou tejto publikácie, ako vyplýva z názvu, je snaha
autora na základe nových archívnych dokumentov a iných
zdrojov informácií stručne napísať vcelku zložitú históriu
založenia a rozvoja Pravoslávnej cirkevnej obce Ľutina v okrese
Sabinov na východnom Slovensku. Ako prvý pokus som
urobil čiastočné spracovanie tejto témy vo svojej publikácii1.
Predložený článok je prakticky prvou systematizovanou
publikáciou o histórii pravoslávnej Ľutiny a v konečnom
dôsledku zaplňuje o nej doterajšie vákuum.
Ak chceme hovoriť o histórii pravoslávnej Ľutiny, je
potrebné vrátiť sa do začiatku obrodenia svätého Pravoslávia
na území dnešného Slovenska. Iskru obnovy „viery
svojich otcov“ na východnom Slovensku zapálili miestni
gréckokatolícki duchovní a veriaci – pracovní migranti
v Amerike (ďalej len USA) koncom 19.storočia, kde už bolo
možné hovoriť o slobode a demokracii a ľud si mohol riešiť
vlastným rozhodnutím aj problém svojej cirkevnej príslušnosti,
a tak odstrániť neblahé dedičstvo bezcitnej Rakúsko-uhorskej
monarchie a Vatikánu. Bola to túžba vrátiť sa k pôvodnej viere
Slovanov – pravosláviu aj oficiálne, viditeľne, k východnému
pravosláviu, ktoré na Veľkej Morave i na území terajšieho
Slovenska budovali sv.bratia Cyril a Metod a ich verní učeníci.
Koncom 19. a začiatkom 20. storočia medzi rusínskymi
vysťahovalcami v USA začalo sa aktívne prebúdzať národné
povedomie. Začali zakladať národnostné organizácie, spolky,
vydávať noviny a časopisy, utvárať náboženské obce. Veľkú
1) KULACKÝ, Valerij, 2015. Kronika života protojereja Vasilija Solovjeva a jeho slúženia
svätému Pravosláviu (1895–1949), Prešov. ISBN 978-80-555-1450-5.
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obľubu u našich emigrantov získala brožúra pod názvom „Kde
hľadať pravdu“, ktorú napísal jeden z hlavných propagátorov
pravoslávia v USA a na Slovensku minneapolský
gréckokatolícky farár, bývalý riaditeľ gréckokatolíckeho
seminára v Prešove Alexij Toth. Ten pricestoval do Ameriky
v novembri r. 1889 ako duchovný správca gréckokatolíckej
farnosti v Minneapolise, ale po nezhodách s rímskokatolíckym
arcibiskupom Irelandom už v roku 1891 prešiel pod jurisdikciu
Ruskej pravoslávnej cirkvi v USA spolu s celou svojou 365
člennou farnosťou v meste Wilkes Barre (štát Pensylvánia),
ktorá si ho zvolila za predsedu. Prechod duchovného Alexija
Totha do pravoslávnej cirkvi a jej obnova mali za následok,
že podľa jeho príkladu urobili to isté tisíce veriacich a mnohí
duchovní, ktorí sa vysťahovali do Ameriky zo Slovenska,
Podkarpatskej Rusi, Haliče. Pravoslávna cirkev už mala v tých
časoch v Amerike svojich biskupov a bola schopná prijať aj
takéto veľké množstvo konvertitov. Od roku 1907 sa cirkev
menovala: Ruská pravoslávna gréckokatolícka cirkev Severnej
Ameriky pod jurisdikciou hierarchie Ruskej cirkvi. V roku 1916
v Pittsburghu (štát Pensylvánia) rusínskymi migrantami bol
založený Karpatoruský vikariát v čele s biskupom Štefanom
(Dzubaj)1. Misijná práca duchovného Alexija Totha v USA
mala veľký vplyv na návrat do pravoslávnej viery mnohých
ľudí na Slovensku. Práve v Minneapolise prijali Pravoslávie
mnohí naši prisťahovalci, najmä z Becherova a okolia, čo
potom dalo podnet na prechod do Pravoslávia v mnohých
obciach na východnom Slovensku.
Svoje misionárske centrá v USA mali aj iné cirkvi
východného obradu, hlavne pravoslávna Elladska (grécka)
cirkev Carihradského (Konštantínopolského) patriarchátu. Jej
misionár – duchovný Alexander (Dumohlu), budúci biskup
a potom aj metropolita Elladskej pravoslávnej cirkvi (1930 –
1942) v meste Reading (štát Pensylvánia), kde žila početná
skupina vysťahovalcov z Ľutiny a okolia, zakladal pravoslávnu
cirkevnú farnosť. Jeho aktívnymi pomocníkmi boli Ľutinčania
Štefan Falat-Mondok a Štefan Osif, budúci kurátor a kantor
PCO v Ľutine. O týchto zložitých, ale nezabudnuteľných
1) STOLÁRIK, Marián Mark. Slovenské prisťahovalectvo do severnej Ameriky (1870–2010).
Dostupné://www.fhv.uniza.sk/mkd_revue/04_2015/04_2015_stolarik.pdf

1) Dopis arcibiskupa Alexandra, In: ПРАВОСЛАВНАЯ КАРПАТСКАЯ РУСЬ №11, 1930.
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časoch, biskup Alexander spomína vo svojom ďakovnom liste
pravoslávnym veriacim v Ľutine z roku 1930 pri príležitosti
osláv zriadenia Pravoslávnej cirkevnej obce, viď dopis1:
«Mojim pravoslávnym veriacim, ktorí sa vrátili z Ameriky
do „starého kraja.“
A čo hovorím vám, hovorím všetkým: „Bdejte!“
(Mk 13,37)
Christos Voskrese!
Mojim milovaným bývalým farníkom v Christu v Readingu
(Pensylvánia) v severnej Amerike a teraz slávnym bojovníkom
za sväté Pravoslávie — vieru dedov a pradedov v obci Ľutina
— Štefanovi Falatovi a Štefanovi Osifovi a ďalším, ktorí si na
mňa spomínajú a ktorí mi pomáhali v Amerike prinavracať
zblúdilých bratov z tmy únie do svetla Pravoslávia, ktoré k
nám prišlo z Východu, aby sa radovali v Christovi.
Moje srdce sa naplnilo veľkou radosťou, keď som sa
dozvedel z listu Vysokoprepodobného archimandritu otca
Vitalija o tom, že v obci Ľutina zahorelo jasné svetlo svätého
Pravoslávia a že hlavnými misionármi sú moji drahí pomocníci
z Readingu – Štefan Falat a Štefan Osif.
S láskou si spomínam na vaše veľké zásluhy pri obhajovaní
svätého Pravoslávia v Readingu.
Spomínam si, ako vás prenasledovali uniati a rímskokatolíci
v práci, na ulici, doma, keď ste sa s nimi náhodne stretli.
Nedávali vám pokoj, keď ste išli do cerkvi. Hovorili vám, že
všetci musia byť pod rímskym pápežom, lebo celý svet je pod
ním. Hovorili, že kto prijme Pravoslávie, ten zrádza svoju
vieru a keď prídete do „starého kraju“ (domov na Slovensko),
tak vás posadia do väzenia. Presviedčali vás, že tí, ktorí prijali
Pravoslávie, sa vzdali svojej národnosti a stali sa „moskaľami“.
Spomínam si, ako ste sa mi sťažovali, že vás prenasledujú
a útočia tak, že vás to privádza až do plaču. Ja som vám hovoril,
že naša Pravoslávna viera bola prvá, že niekedy aj rímski
pápeži boli pravoslávni a ukazoval som vám na vyobrazenie
sv. Grigorija Dvojeslova, rímskeho pápeža. Spomínate si? Táto
ikona bola v oltári.Naši neprajníci hovorili, že pravoslávni
neveria v Božiu Matku. Ale vy ste privádzali mnohých do
našej cerkvi v Readingu a tu ste im ukazovali zázračnú ikonu
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Bohorodičky za svätým prestolom v oltári.Píšem to preto,
aby som vám dokázal, že si to všetko pamätám...Odišli ste
do „starého kraju“, ale tam ste nezostali lenivými sluhami,
ktorí hovoria: „Môj dom stojí na okraji“, ale nebojácne ste sa
postavili na obranu svätého Pravoslávia, pravej viery vašej
pradedovskej. Patrí vám česť a sláva a nech vám pomáha
Hospodin Isus Christos a Jeho Prečistá Matka, ktorá je aj
Matkou ruského kraju.Nepriateľ Pravoslávia je silný. Nemôže
však dokázať pravosť uniatskej viery, preto bude do vás hádzať
kamene (tak ako to bolo v Amerike. Všetci sme to zažili). Ale
nebojte sa ničoho! Ten, kto stráda pre Christa, má veľké šťastie!
Čítajte knihu Skutkov sv. Apoštolov, 5. kapitolu verše 34–42.
Keď Židia v Synedrione veľmi zbili svätých apoštolov Petra a
Jána a zakázali im kázať o Isusovi Christovi, apoštoli po svojom
prepustení vyšli zo Synedrionu naradostení, že boli odmenení
prenasledovaním kvôli menu Hospoda Isusa Christa. A potom
každý deň v chráme a po domoch neprestávali učiť a zvestovať
o Isusovi Christovi. Kráčajte po stopách sv. apoštolov, buďte
dôstojnými synmi svätej Matky Rusi, ktorá je teraz celá na
Golgote. Približuje sa však čas, kedy nadíde jej vzkriesenie.
Nech bude vzkriesený Boh a rozpŕchnu sa Jeho nepriatelia,
ako aj nepriatelia svätej pravoslávnej Cirkvi.
Odovzdajte môj srdečný pozdrav a poklon všetkým,
ktorí si na mňa spomínajú a ktorí so mnou spolupracovali v
Amerike. Bozkávam ich rany, ktoré vytrpeli za Christa a sväté
Pravoslávie, modlím sa za nich a požehnávam im na obranu
sv. viery pradedovskej Pravoslávnej až do konca.
Veľmi dávno poznám Vysokoprepodobného archimandritu otca Vitalija a skláňam sa pred Jeho apoštolskou
horlivosťou. Počúvajte ho vo všetkom. Nech Vás ochraňuje
Zmŕtvychvstalý Christos.
Milujúci a modliaci sa za vás arcibiskup Alexander
(bývalý pravoslávny misionár v Amerike)».
Už v roku 1901 vracajúci sa z USA naši emigranti snažili
sa v Becherove zorganizovať pravoslávnu farnosť. Požiadali o
povolenie na stavbu pravoslávneho chrámu, čo vyvolalo veľký
rozruch u úradov i uniatskeho duchovenstva. Michal Artim,
uniatsky kňaz v Becherove a poslanec Rakúsko-Uhorského
snemu za Maďarskú ľudovú stranu píše, že táto záležitosť je
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výsledkom ruskej propagandy. Podľa neho za týmto hnutím
stoja ľudia, ktorí za peniaze z USA získavajú ľud pre Pravoslávie.
Uniatske duchovenstvo bolo v skutočnosti znepokojené z
dôvodu poklesu príjmov a preto pripísať tomuto hnutiu
politický cieľ znamenalo zabezpečenie si zákroku úradov a
potlačenie hnutia akýmikoľvek prostriedkami. Z tohto dôvodu
mnohí znova opustili rodný kraj a odišli za oceán.
Približne od roku 1909 sa už pravoslávni Becherovčania
napriek mnohým prekážkam pevne rozhodli vybudovať si
vlastný chrám. Na realizáciu tohto cieľa sa vyzbieralo 664
dolárov. Tento dobrý úmysel sa stretol s veľkým odporom
miestnej maďarskej moci. Preto sa veriaci rozhodli počkať
na priaznivejšiu dobu a nazbierané peniaze odoslali späť do
Ameriky. Vznikom 1. svetovej vojny násilnosť vtedajšej moci
ešte viac zosilnela. Došlo to tak ďaleko, že žandári chodili
po domoch a hľadali nielen ikony a pravoslávne knihy, ale aj
všetky knihy vydané v USA alebo v Rusku a vlastníkov kníh
zatýkali.
V roku 1920 prichádza do svojej rodnej obce kňaz
Gregor Varchol. Do USA odišiel spoločne so svojím otcom,
kde nadobudol vzdelanie. Na kňaza bol vysvätený v USA
roku 1907 arcibiskupom Tichonom (Belavinom), neskorším
patriarchom moskovským a celej Rusi. Bol to prvý pravoslávny
kňaz – misionár pôsobiaci na území Slovenska po vzniku
Československej republiky.
Vďaka jeho organizátorským schopnostiam a pracovitosti,
finančnej pomoci krajanov z Ameriky v Becherove už v roku
1922 bola postavená väčšia murovaná kaplička. Otec Gregor
Varchol sa živo zaujímal aj o situáciu tých veriacich, ktorí
nežili v Becherove, ale túžili po návrate do pravoslávnej viery.
Tak on slúžil sv. liturgiu napríklad aj v obci Ladomirová počas
Veľkého pôstu roku 1921, často navštevoval iné rusínske obce
regiónu, prijímal u seba návštevy krajanov, ktorí sa rozhodli
konvertovať z gréckokatolíckej viery do Pravoslávia.
Tak už v roku 1923 prihlásili sa k Pravoslávnej cirkvi
ďalšie obce: Vagrinec, Krajne Čierne, Varadka, Medvedie,
Krajná Porubka, Korejovce, Jurkova Voľa, Vyšný Orlík, Vyšná
Jedľová – všetko v okrese Vyš. Svidník, Hrabské a Becherov
– v okr.Bardejov a Uličské Krivé v okr. Snina. Vo všetkých
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týchto obciach, vďaka činnosti pravoslávnych misionárov, bol
zachovaný poriadok a nedošlo k nežiadúcim prípadom, aj keď
zo strany uniatov boli často podnikané kroky, aby pravoslávne
hnutie bolo kompromitované pred úradmi1.
V októbri 1923 v Ladomirovej bola zriadená Pravoslávna
misia pre Slovensko a na jej čele stál archimandrita Vitalij
(Maximenko), ktorý prišiel do ČSR zo Srbska v apríli toho
istého roku. Už v novembri 1923 bol tu položený základný
kameň pre stavbu murovaného pravoslávneho chrámu.
Výstavba pravoslávnych chrámov v mnohých obciach
východného Slovenska sa komplikovala tým, že nemohli
dostať stavebné povolenie kvôli tomu, že ešte v roku 1924
nemali schválené Štatúty pravoslávnych cirkevných obcí od
Ministerstva školstva ČSR v Prahe.
Približne v tom istom čase po roku 1922 Ľutinčania –
navrátilci z USA začali aktívne uvažovať o zriadení Pravoslávnej
farnosti v Ľutine. Na počiatku svoju prácu medzi ľuďmi
prevádzali skryto, potajomky, bez širokého ohlasu. Ale po
čase situácia sa zlepšovala a nahrávalo im aj to, že v roku 1925
(25.4.) bol schválený Zákon č. 96 Zb. O vzájomných pomeroch
náboženských vyznaní, ktorý rozšíril úpravu prestupov
veriacich medzi cirkvami, zjednotil ich so zásadami zákona
č.277/1920 Zb. platného na území historických zemí, a odstránil
zastaralú a komplikovanú uhorskú legislatívu. Dôležité bolo
i nadväzujúce Vládne nariadenie č.124 Zb. zo dňa 17.7.1928,
ktoré Pravoslávnu cirkev na Slovensku uznalo ako cirkev
recipovanú2. Povedané inými slovami, po právnej stránke už
nič nebránilo iniciátorom, aby zriadili Pravoslávnu farnosť
v Ľutine a vyvíjali svoju činnosť legálne v rámci zákona.V dome
miestneho dlhoročného richtára Štefana Falata-Mondoka sa
pravidelne začala schádzať skupina mužov za účelom zostaviť
organizačný výbor, ktorý sa bude prakticky zaoberať otázkami
zriadenia pravoslávnej farnosti v obci. Členmi organizačného
výboru boli: Štefan Falat-Mondok, Štefan Pulščak, Štefan
Osif, Andrej Osif, Michal Pigula, Jan Duhančik a Mikolaj
Varhoľak. Na prvom organizačnom stretnutí za predsedu bol
1) GRIGORIČ, Vladimír, 1926. Pravoslavná církev v Republice Československé. Praha, s. 63.
2) MAREK, Pavel a BUREHA, Volodymyr, 2007. Pravoslavní v Československu v letech 1918
– 1953), s. 292. ISBN 978-80-7325-171-0.

1) Православие в Люцинской долине. In: ПРАВОСЛАВНАЯ КАРПАТСКАЯ РУСЬ, №
8–9, 1930.
2) С чего началось в Люцине? In: ПРАВОСЛАВНАЯ КАРПАТСКАЯ РУСЬ, №.6, 1930.
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zvolený ľutinský richtár Štefan Falat-Mondok, jeho zástupcom
– Štefan Pulščak, pokladníkom – Ján Duhančik. Začali sa
prípravy k výstavbe pravoslávneho chrámu, organizovala
sa zbierka finančných prostriedkov, vyhľadávali sa pozemky
pod budúcu budovu cerkvi a fary pre duchovného a pod.
Medzi obyvateľmi Ľutiny a okolitých obcí sa aktívne viedla
objasňujúca práca o význame obrody Pravoslávia v kraji.
Tak v časopise1 sa objavil článok „Pravoslávie v Ľutinskej
doline“: „17. marca 1930 sme navštívili Milpoš, kde sme slúžili
večerňu. Po ceste sme stretli auto plné pánov prevelebných na
čele s biskupom. Vracali sa zo „svätej misie. V ten deň biskup
a osem pánov slúžili v Milpošskej cerkvi a zaklínali ľudí, aby
neodpadli od Ríma. Ale tieto zaklínania málo zapôsobili na
národ osvietený od Východu. Do nášho príchodu na večerňu
sa zišlo mnoho ľudí z Ľutiny, Hanigoviec, Milpoša a okolitých
dedín. Národ prekrásne a oduševnene spieval modlitby pod
vedením ľutinského kantora Štefana Osifa. Tento človek bol
pravoslávnym kantorom ešte v Amerike pri pravoslávnom
arcibiskupovi Alexandrovi. On a Štefan Falat, ktorý bol
v Amerike pravoslávnym kurátorom, sa veľmi potešili, keď
sa dozvedeli, že ich milovaný arcibiskup v Amerike je živý
a očakávajú od neho písma a rady, lebo veria jeho vždy
pravdivému slovu. Po večerni bola vonku okolo cerkvi beseda.
Veriaci sa zaujímali, prečo uniatsky pán biskup tak „lieta“ aj
s prevelebnými pánmi po dedinách. Pýtali sa tiež, či zostanú
národu cerkvi a cirkevné majetky, keď sa všetci navrátia do
Pravoslávia?“. Narastalo napätie medzi gréckokatolíckym
farárom Teodorom Rojkovičom a veriacimi kvôli vysokým
cirkevným poplatkom – kobliny a rokoviny, rôznych štolnych
poplatkov, hrubému a arogantnému chovaniu prevelebného
pána ku svojej pastve. Potvrdzuje to článok pod názvom „Z
čoho sa začalo v Ľutine“2.
„Raz Ľutinský farár povedal v cerkvi hlavnému kurátorovi:
„Prichádza jar, treba omietnuť kapličku, v ktorej je divotvorný obraz“
Kurátor mu na to odpovedal: „Pán prevelebný, vy beriete
všetky peniaze, tak mi dajte niečo, aspoň na vápno.“
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Farár nahnevane povedal: „Ja nemám peniaze na to. Vy
musíte povakovať.“
„Ako to, pán prevelebný, – odpovedal kurátor, – na zábavu, na
hostiny po Bohorodičných sviatkoch máte peniaze, ale na omietnutie
kapličky nemáte? Čo by ste vy vlastne chceli?
Farár v hneve napadol kurátora a udrel ho do hrude.
Čo bolo ďalej, nevieme. Ale kurátor sa porozprával s ľuďmi
a poslal po pravoslávneho duchovného do Venecie. Tak sa
vlastne počalo Pravoslávie na Ľutinskej doline.Tak kto je tomu
vina? Alebo kto agituje a odoberá ovce od rímskeho stáda?“.
Tu v Ľutine mu dodnes nemôžu zabudnúť jeho bezduchý
výrok, ktorý sa stal okrídlenou frázou – „tým veriacim, ktorí
nesúhlasia s exitujúcou výškou cirkevných daní – koblinou
a rokovinou, zvýšime ich „dupľom až tripľom“( tzn. dvoj až
trojnásobne) a prinútime ich všetkých zaplatiť!“.
Podobná situácia bola i v gréckokatolíckej farnosti
Hanigovce, ktorú spravoval farár Rojkovič. Do tejto farnosti
do roku 1950 patrila aj osada Milpoš. Milpošania, keďže
nemali budovu chrámu, ani kapličku v obci, museli platiť
cirkevné poplatky do Hanigoviec, čo sa im nepáčilo, preto sa
stavali negatívne k poplatkom, dokonca aj kvôli tomu sa pobili
Hanigoviani s Milpošanmi. Bolo to v Hanigovciach. Padli tam
tvrdé slová. Nejaký Petrik z Milpoša (priženil sa z Lúčky) bol
napadnutý slovami, že „ty, lúčanský katolíku! nám tu nebudeš
rozkazovať.“ To Petríka tak urazilo, že sa zaprisahal, že viac
do Hanigovskej cerkvi nevkročí a že si na Milpošu postavia
aspoň takú cerkev, aby v nej mal kňaz kde sa prezliecť. Na
mieste dnešného Milpošského chrámu mal Petrik roľu a začal
tam navážať kamene. Keď to videli vlastníci susedných rolí,
tak uvoľnili priestor pre väčší chrám a cintorín. Na stavbe sa
podieľali všetci obyvatelia Milpoša, len odborné práce robili
cudzí robotníci. V tomto čase sa začal stavať murovaný chrám v
Ľutine (starý drevený počas stavby vyhorel) a správca farnosti
Rojkovič chcel zvýšiť poplatky za krsty, sobáše a pohreby, s
čím Milpošania nesúhlasili a zašli za pravoslávnym báťuškom
do Lukova. V Lukove pôsobil kňaz Cuglevič, ktorý im
prisľúbil, že tieto úkony bude robiť zdarma, len aby mal kde
bývať .Vtedy kňaza Rojkoviča to tak rozčúlilo, že pri kázaní
v Hanigovskom chráme povedal: „Ket´ sja vam nepačit, že som

1) ADZIMA, Mikuláš. Barkóciho vizitácia 1749.
2) ПРАВОСЛАВНАЯ КАРПАТСКАЯ РУСЬ №4, 1928.
3) MAREK, Pavel, BUREHA, Volodymyr a DANILEC, Jurij, 2009. Arcibiskub Savvatij
(1880–1959), Olomouc, s. 77–81. ISBN 978-80-244-2434-7.
4) ПРАВОСЛАВНАЯ КАРПАТСКАЯ РУСЬ, №7, 1928.
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vam zdupľoval poplatky, to vám možem stripľovaty (strojnásobiť).“
Vraj vyzliekol rizy, položil ich na oltár a odišiel. Neskôr
mal spor s miestnym pravoslávnym farárom Cuglevičom,
že sa vraj vyjadril nelichotivo o Panenke Márii. Súdili sa, ale
svetský súd rozhodol, že o tom nech rozhoduje súd cirkevný.
Vtedy do toho zasiahol biskup (asi Gojdič), a Rojkoviča z
Ľutiny preložil. Nahradil ho Irenej Bačinský – mladý kňaz,
ktorý slúžil v Ľutine i Hanigovciach do roku 1950, kedy bol
započatý prechod gréckokatolíkov na Pravoslávie. Podpísal to
aj gréckokatolícky kňaz Vojtech Babjak, rodák z Hanigoviec,
ktorý dovtedy pôsobil v okrese Stará Ľubovňa. Prestup na
Pravoslávie mu ľudia vytýkali, ale on povedal: „Mňa bude
za moje hriechy súdiť Boh, On rozhodne, či som týmto zhrešil,
alebo nie.“ V roku 1960 on ako pravoslávny kňaz nastúpil za
duchovného správcu Pravoslávnej farnosti v Ľutine1.
Do roku 1928 vzniklo na Slovensku 26 náboženských
obcí, ktoré disponovali zatiaľ len provizórnym štatútom.
1. apríla 1928 otec Vasilij Solovjev zorganizoval prvý snem
pravoslávnych veriacich v Medzilaborciach, na ktorom sa
zúčastnili predstavitelia týchto 26 obcí zo štyroch okresov
východného Slovenska2.
Na sneme bolo prijaté historické rozhodnutie o prechode
pravoslávnych cirkevných obcí východného Slovenska pod
jurisdikciu Srbskej pravoslávnej cirkvi.
Toto rozhodnutie pomohlo vyriešiť takmer desať rokov
trvajúci tzv.„savvatievský rozkol“ v Pravoslávnej cirkvi v
Československu a položilo nádejný základ pre jej ďalší rozvoj3.
Účastníci snemu schválili 11 pravoslávnych farností. Ďalej
schválili 10 člennú delegáciu veriacich z východného Slovenska
na čele s otcom Vasilijom Solovjevom na schôdzu Konsistória
práve sa sformovanej Karpatoruskej eparchie. Uskutočnilo sa
6. júna 1928 v meste Chust na Podkarpatskej Rusi pod vedením
biskupa Srbskej pravoslávnej cirkvi preosvieteného Serafima
(Jovanovića)4. Tu boli zvolené riadiace orgány eparchie
(otec Vasilij bol zvolený do Eparchiálnej rady), bolo prijaté
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rozhodnutie o rozdelení eparchie na 8 arcidekanátov. Za
arcidekana pre okres Medzilaborce bol ustanovený otec Vasilij
Solovjev. Vladyka Serafim vysoko ocenil aktívnu prácu otca
Vasilija pri organizovaní a podpore Karpatoruskej eparchie v
rusínskych obciach východného Slovenska.
Je zvlášť dôležité zdôrazniť, že v r. 1930 došlo v duchovnom
živote otca Vasilija Solovjeva k udalosti, ktorá predurčila
jeho ďalší život. 13.05.1930 v Ladomirovej sa konal Sobor
pravoslávnych duchovných a zástupcov cirkevných obcí
východného Slovenska. Na ňom predsedal dekan o.Vasilij
Solovjev. Medzi hlavné body programu na prosbu delegáta
– zástupcu pravoslávnych veriacich z Ľutiny Štefana FalataMondoka do rozpravy bol doplnený bod „Prosba veriacich
obce Ľutina o naznačeniji k nim osoboho svjaščennika o.Vasilija
Solovjeva, ako správcu pravoslávnej farnosti.“ Delegáti
jednomyseľne podporili túto prosbu Ľutinčanov. Po určitom
váhaní o. Vasilij prijal pozvanie pravoslávnych veriacich z obce
Ľutina, aby im pomohol vytvoriť a viesť pravoslávnu farnosť.
Okrem tohto návrhu je verejne známe, že o. Vasilij Solovjev
mal ponuku aj od pravoslávnych veriacich z Rebrína (dnes
obec Zemplínska Široká), kde v r. 1929 posvätil základný
kameň pre výstavbu chrámu, potom tu nejaký čas aj slúžil
bohoslužby. Zo slov ľutinských pamätníkov sa dozvedáme,
že na tento významný sviatok do Rebrína pricestovala na
konskom záprahu delegácia ľutinských veriacich v zložení:
Štefan Falat-Mondok, Štefan Pulščak a Štefan Osif, aby
oslovili duchovného Vasilija Solovjeva a ponúkli mu pozíciu
zakladateľa a duchovného správcu budúcej pravoslávnej
farnosti v Ľutine, ktorú on nakoniec prijal.
Okrem toho z archívnych materiálov sa dozvedáme, že
o.Vasilij Solovjev dostal ešte jednu ponuku, aby sa usadil v
Prešove a pomohol tu vybudovať pravoslávnu farnosť, ale
ani tento návrh natrvalo neprijal. Aj keď je pravda, že nejaký
čas (v r. 1930–1931, 1937–1939) plnil povinnosti duchovného
správcu prešovskej pravoslávnej farnosti1.
Je potrebné zdôrazniť, že náboženská situácia v Ľutine
po odchode prevelebného pána Teodora Rojkoviča dlhú
dobu bola zložitá, aj keď prevažná väčšina obyvateľov obce
1) Duchovní správcovia cirkevnej obce Prešov. Dostupné z: http//pcopresov.sk/chram.html.

1) ŠVORC, Petr, 2006. Zaklétá zem, Praha, s. 25.
2) ROJKOVIČ, Teodor, 1930. Dopis parocha. L´utina, 4. augusta 1930.
3) ŠTÁTNÝ OBLASTNÝ ARCHIV V ŠEBESTOVEJ, šk.154/40
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Ľutina chodila na bohoslužby do gréckokatolíckeho chrámu.
Uniati tu dlhšie stupňovali napätie (r.1924–1929) a táto
vypätá situácia mohla kedykoľvek prepuknúť do silového
stretu medzi gréckokatolíkmi a pravoslávnymi. Uniatski
duchovní robili všetko pre to, aby sa tu Pravoslávie nešírilo.
Na žandárskej stanici v Pečovskej Novej Vsi boli zaregistrované
mnohé priestupky medzi miestnou mládežou, najmä bitky
na svadbách, zábavách, v krčme, drobné požiare na majetku,
susedské spory na pozemkoch a pod1.
V jeho dôsledku miestny uniatsky duchovný, ktorý tu
dlhé roky žil a slúžil (1905–1930) Teodor Rojkovič (1877–1963),
nevydržal nápor pravoslávnych a s hanbou opustil túto
strategicky dôležitú farnosť pre gréckokatolícku cirkev. Už
pred samotným odchodom 4. 08. 1930 napísal na Eparchiálnu
radu v Prešove sťažnosť na duchovného otca Vasilija Solovjeva
za to, že ten počas bohoslužby na pohrebe v Milpoši hovoril
o Jeho Svjatiteľstve Rimskaho otca tak ponižujúco, že toto
počúvať bolo neslobodno2. Na vakantné miesto správcu
gréckokatolíckej farnosti po odchode prevelebného pána po
nejakej dobe nastúpil mladý duchovný Irenej Teodor Bačinský
(1906–1989). Jeho príchodom sa náboženská situácia v Ľutine
trochu zmiernila, ale ojedinelé konflikty medzi pravoslávnymi
a gréckokatolíkmi pretrvávali i naďalej. Tak v dopise Prezídia
policajného riaditeľstva v Košiciach veliteľstvu žandárskej
stanice v Pečovskej Novej vsi zo dňa 4. júna 1940 sa píše: „26.
mája 1940 usporiadali v Ľutine tanečnú zábavu, na ktorej
boli tak gréckokatolíci, ako aj pravoslávni, hoci v ostatných
rokoch medzi týmito konfesiami bol pomer napjatý. Ale
nepriateľstvo na tejto zábave prepuklo v otvorený boj, kde bolo
niekoľko ranených. Keď jeden z občanov gréckokatolíckeho
náboženstva pokúsil sa výtržníkov utíšiť, neviedlo to ku
kladnému výsledku, ba v zápätí nato začala horieť jeho
stodola. Od ohňa tejto stodoly chytili sa ďalšie staviská, domy
a iné budovy, pričom zhorelo 9 domov a 10 stodol. Škoda, ako
náš informátor hovorí, činí asi 300.000 Ks.3“.
O roztržkách medzi veriacimi gréckokatolíkmi
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a pravoslávnymi, obzvlášť medzi farármi v Ľutine, bolo tiež
Žandárskou stanicou Pečovská Nová Ves učinené oznámenie
Okresnému úradu v Sabinove pod č. jedn. 85 dov/4 zo dňa 30.
marca 1940:
„Oznamujem, že spor medzi obyvateľmi vyznania
pravoslávneho a obyvateľmi vyznania gréckokatolíckeho
v Ľutine, okres Sabinov nie je až najhorší. Tieto nešváry medzi
veriacimi obidvoch vierovyznaní robia väčšinou tamojší farári
sami, t.j. dekan farár cirkvi pravoslávnej Vasiľ Solovjev a farár
cirkvi gréckokatolíckej Irénius Bačinský. Títo sa medzi sebou
neznášajú, obzvlášť však farár Bačinský, ktorý je mamonár
a má proti sebe i svojich veriacich a Solovjev je viacej s ľudom
a preto je medzi občanmi v Ľutine dosti obľúbený, lebo
pričinením jeho je v Ľutine založené úverné družstvo a dobre
prosperujúce potravné družstvo. Pretože u dekana-farára
Solovjeva tamojší občania nachádzajú porozumenie, idú k
nemu o rady a obracajú sa na neho i vo finančných tiesňach,
farár Bačinský to velmi ťažko nesie a preto keď by mohol
Solovjeva dostať z Ľutiny nuž by bol šťastný, lebo sa obáva, že
jeho veriaci budú prestupovať na pravoslavné vierovyznanie,
nakoľko však Solovjev prehlásil, že bez jeho zvolenia by ani
jednoho jeho veriaceho neprijal“1(15*)(OŠA V ŠEBASTOVEJ,
šk.154/40).
Bez obetavej práce týchto ľudí nemohol by normálne
fungovať život v Pravoslávnej cirkevnej obci v Ľutine. Od
jej založenia sa zmenilo mnoho pomocníkov duchovného a
medzi nimi boli:
− Falat Štefan-Mondok (6.3.1874 – 27.10.1946) – kurátor za o.
Solovjeva
− Osif Štefan (1886 – 1973) – kantor za o. Solovjeva + čtec
Apoštola do roku 1970
− Molčan Nikolaj (1880 – 1960) – pokladník za o. Solovjeva
− Osif Andrej (1875 – 1946) – zvonár, pohrebník za o. Solovjeva
− Puľščak Štefan (1880 – 1951) – kurátor, pokladník za o.
Solovjeva
− Varholjak Mikolaj (1882 – 1968) – kantor za o. Solovjeva (do
optácie v ZSSR – 1947 r.)
1) ŠTÁTNÝ OBLASTNÝ ARCHIV v Prešove, fond II, krab. č. 2059/1901.
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− Tutoky Ján (1897 – 1970) – kurátor za o. Soviča,
− Hrabčak Ján-Bencko (1896 – 1971) – zvonár, pokladník,
kurátor za o. Solovjeva, o. Soviča
− Duhančik Ján (1898 – 1980) – kurátor, pokladník za o. Soviča,
o. Cupera
− Gereg Andrej (1903 – 1981) – kantor, čtec Apoštola za
o. Soviča, o. Cupera (vrátili sa zo ZSSR v 1964 r.)
− Lokaj Ján (1923 – 1981) – zvonár za o. Soviča, o. Cupera
− Osif Peter (1911 – 1984) – čtec Apoštola za o. Soviča,
o. Glagoliča, o. Cupera, o.Kochaníka
− Puľščak Peter (1919 – 1994) – kurátor, pokladník za o. Soviča,
o. Glagoliča, o. Cupera, o. Kochaník
− Mušinský Ján (1917 – 1995) – kurátor, zvonár za o. Soviča,
o. KochaníkaPožonský Štefan (1913 – 1999) – kurátor,
pokladník za o. Soviča, o. Kochaníka
− Pigula Ján (1923 – 2001) – kurátor, pokladník za o. Kochaníka,
o. Pastera (vrátili sa zo ZSSR v 1964 r.)
− Tutokyová Anna (1924 – 2005) – kurátorka, čtec Apoštola za
o. Soviča, o. Glagoliča, o. Cupera, o. Kochaníka, o.Pastera
− Hrabčak Pavol-Bencko (1948 – do dnes) – kurátor, pokladník
za o. Pastera (syn Peter – zvonár)
− Puľščaková Pavlína (1957 – do dnes) – kantorka, čtec
Apoštola za o. Pastera.
Duchovný Vasilij Solovjev sa narodil v rodine kňaza Ioana
Solovjeva v dedine Ilemno Pskovskej gubernie v Rusku. Bol
siedmym z deviatich detí. V 5. triede Pskovskej duchovnej
seminárie podal žiadosť a bol prijatý na Filozoﬁckú fakultu
Jurjevskej (Tartuskej) univerzity. Neskôr odišiel na vojnu,
kde v priebehu 5 rokov bojoval na frontoch 1. sv. vojny a
občianskej vojny na juho-západe cárskeho Ruska. Vojenskú
službu skončil v roku 1921 v tábore pre internované osoby v
Poľsku. Neskôr nastúpil na ďalšie štúdium na univerzitu vo
Varšave a v máji 1922 bol prijatý na Filozoﬁckú fakultu Karlovej
univerzity v Prahe. Tu 25.7.1923 uzavrel manželstvo s Annou
Goras, s ktorou sa zoznámil počas vojenskej služby. V Prahe
dňa 14. 10. 1926 prijíma diakonskú chirotóniu z rúk vladyku
Sergeja (Koroljova) a v ďalšom roku na chrámový sviatok
na Olšanoch je vysvätený na kňaza. Po prijatí kňazského
stavu ako člen Pravoslávnej misie, vyhlásenej pražským

377

НАУКОВІ ЗАПИСКИ БІНДЦ №7 2020

378

arcibiskupom Savvatijom, odchádza na východné Slovensko,
kde ako misionár pomáha pri zriaďovaní a obnovovaní
pravoslávnych farností v obciach: Medzilaborce, Rebrín,
Zemplínska Široká, Čertižné a iné. Od roku 1930 pôsobil ako
duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Ľutine.Na
začiatku baťuška Vasilij s matuškou Annou bývali u Nikolaja
Molčana. Až 08. 08. 1930 bolo vybavené stavebné povolenie
č. 9498/930 na výstavbu budovy pro rodinu pravoslávneho
svjaščennika. Pozemok darovali pravoslávni Ľutinčania a
takisto skoro všetok stavebný materiál. Do konca roku stavba
bola zhotovená svojpomocne miestnymi veriacimi. Koncom
roku 1930 sa otec Vasilij s matuškou Annou presťahovali do
nového domku a začiatkom roku 1931 sa k nim tiež nasťahoval
syn Juraj (nar. 10. 05. 1919).
Ešte pred začiatkom výstavby „fary“ Pravoslávna cirkevná obec v Ľutine 17. 06. 1930 dostala stavebné povolenie č.
6738/930 na výstavbu pravoslávneho chrámu podľa projektu,
ktorý vypracoval a obhájil na Stavebnom úrade v Sabinove
osobne otec Vasilij Solovjev. Kamenný chrám bol v rekordne
krátkom termíne už 24. 08. 1930 (pred chrámovým sviatkom
Zosnutia Presvätej Bohorodičky) postavený na pozemku,
ktorý darovali cirkvi pravoslávni Ľutinčania na Ľutinskej
hôre. Posviacku chrámu vykonal archimandrita Vitalij (Maximenko) z Ladomirovského monastiera počas sviatku-odpustu
29.08.1930 pred začiatkom sobornej liturgie. V mene Vedenia Eparchie vyjadril poďakovanie za vynaloženú námahu
a obety predstavenému tohto chrámu o.Vasilijovi Solovjevovi, kurátorskemu zboru ako aj všetkým pravoslávnym
Ľutinčanom, ktorí sa podieľali na tomto veľkom diele. Na
budovaní chrámu pracovali nielen dospelí muži a ženy, ale
i nepolnoleté deti. Tak 10-ročný chlapec vlastnými rukami
vyrezal „Cárske dvere“. Kompletne ikonostas bol vyhotovený
mladým rezbárom zo Zborova pri Bardejove. Hlavné ikony
svätých na ikonostase napísala akademická maliarka Oľga
Djačenko-Akatjeva - dobrá známa o.Vasilija Solovjeva zo
štúdia na univerzite v Prahe, manželka jeho priateľa Nikolaja
Nikolajeviča Akatjeva – predsedu ruských maliarov v Prahe
(1928 – 1931). Hlavný zvon (92 kg) bol odliaty vo zvonolejárskej dielni Ján Gedeon v Prešove na Levočskej ulici. Vše-

1) PRAVOSLÁVNY CIRKEVNÝ KALENDÁR na rok 1950, s. 84.
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tok materiál na chrám bol čiastočne zakúpený za peniaze zo
zbierky a čiastočne (drevo, kameň, tehly a pod.) bol darovaný
veriacimi.
K systematizácii farnosti došlo až v júni roku 1933, kedy
Pravoslávna cirkevná obec v Ľutine bola oﬁciálne schválená
Krajským úradom v Prešove Uznesením č.186565/6/1933.
Za kurátora (predsedu cirkevného zboru) bol zvolený Štefan Puľščak, kantorom (psalomščikom) sa stal – Štefan Osif,
pokladníkom – Ján Duhančik, členmi zboru – Michal Pigula a
Andrej Osif1. Teoreticky už o.Vasilij Solovjev mohol by poberať kongruu (stanovený zákonom plat duchovného), ale prakticky ešte dlhých 5 rokov tomu bránili prieťahy medzi orgánmi štátnej správy kvôli nesplneniu pravoslávnymi farnosťami
obcí Ľutina a Milpoš-Hanigovce a ich správcov noriem zákona
č.39/1928 Zb.z. a n.
Ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe(ďalej len
MŠANO) výnosom zo dňa 10. júna 1933 systematizovalo na
Slovensku spolu s inými aj pravoslávnu duchovnú stanicu v
obci Milpoš-Hanigovce, ktorú asi omylom zapísali spravovať
aj duchovnú stanicu v Ľutine? Toto nedorozumenie sa ťahalo
viac ako tri roky. Až 2. decembra 1937 biskup mukačevskoprešovskej eparchie Dr. Damaskin vo svojom liste požiadal
MŠANO v Prahe, aby povolilo správcovi tejto duchovnej
stanice žiť v Ľutine a odtiaľ spravovať ako celok farnosť
Ľutina-Hanigovce-Milpoš.
Ale po krátkom skúmaní situácie Referát Ministerstva
školstva a národnej osvety v Bratislave(ďalej len R MŠANO
BA) neodporučil MŠANO v Prahe správou zo dňa 10. decembra 1937 žiadosti vyhovieť. V zápisnici zo dňa 21. novembra
1937 spísanej za účasti pravoslávnych veriacich v Milpoš-Hanigovciach bolo uvedené, že v roku 1930 oni prestúpili k pravosláviu a zriadili tam farnosť skôr ako v Ľutine, ďalej, že obec
Hanigovce ležala na polceste z Milpoša do Ľutiny a v prípade
nepriaznivého počasia by boli bohoslužby v Ľutine nedostupné. Osada Milpoš ako sídlo systematizovanej duchovnej
stanice tak ležala uprostred farností Hanigovce a Ľutina.
Vzhľadom na tieto skutočnosti požiadalo MŠANO v Prahe eparchiálnu správu v Mukačeve, aby im znovu odôvodnila pre-
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loženie systematizovanej duchovnej stanice do Ľutiny, respektíve uviedla, ktoré zvláštne príčiny toto preloženie výnimočne
odôvodňovali, respektíve ho činili nutným1.
Eparchiálna správa dňa 12. marca 1938 informovala
MŠANO v Prahe, že hlavnou príčinou premiestenia
systematizovanej pravoslávnej farnosti z Milpoš-Hanigovce
do Ľutiny bolo to, že vtedajší farár v Ľutine Vasiľ Solovjev
bol československým štátnym občanom, ktorý mal právo
na kongruu, zatiaľ čo farár v Milpoš-Hanigovciach, Andrej
Cuglevič, nemal štátne občianstvo ani stredoškolské vzdelanie
a tým pádom ani nárok na kongruu. Eparchiálna správa
mala spočiatku v úmysle premiestniť týchto dvoch farárov
a týmto spôsobom dať o. V. Solovjevovi možnosť na poberanie
kongruy. Ale duchovný otec Cuglevič nesúhlasil s týmto
premiestnením a eparchiálna správa tak toto premiestenie bez
súhlasu o. A. Cugleviča nemohla uskutočniť. Okrem toho mala
eparchiálna správa informáciu, že Ľutina bola považovaná
za strediskovú obec. Ak by nebolo možné uskutočniť toto
premiestnenie systematizovaných farností, eparchiálna
správa prosila, aby bol o.V.Solovjev menovaný správcom
farnosti v Milpoš-Hanigovciach aj v Ľutine s tým, že by býval
a duchovne spravoval Ľutinu, zatiaľ čo Milpoš-Hanigovce by
ďalej obstarával ako pomocný kňaz o.A.Cuglevič.
Došlo až k tomu, že v predmetnej záležitosti intervenoval
dňa 10. mája 1938 na MŠANO v Prahe poslanec Dr. Pješčak
osobne, ktorý sa okrem iného vyjadril, že bolo nutné, aby systematizovaná duchovná stanica bola obsadená kňazom majúcim nárok na kongruu, čo sa v danom prípade týkalo len
o. V. Solovjeva. Ďalej uviedol, že eparchiálna správa nemala
dôvody na premiestenie o.A.Cugleviča do Ľutiny, preto že
o toto premiestenie sám nežiadal a napriek tomu sa eparchiálna správa rozhodla požiadať o premiestenie systematizovanej
duchovnej stanice z Milpoša-Hanigoviec do Ľutiny. Nutné
však bolo prihliadnuť aj na skutočnosť, že chudobní príslušníci pravoslávnych cirkevných obcí Milpoš-Hanigovce a Ľutiny
dovtedy vydržiavali dvoch duchovných zo svojich prostriedkov a naskytla sa príležitosť, aby bol veriacimi platený len
1) NA ČR, f.MŠ, šk.3914, č.j.1369/1938 – Milpoš-Hanigovce, pravoslávna cirkevná obec,
preloženie sídla duchovnej správy do Ľutiny.

1) NA ČR, f.MŠ,šk.3914, č.j.41084/1938 – Milpoš-Hanigovce, pravoslavná cirkevná obec,
preložení sídla duchovní správy do Ľutiny.
2) NA ČR, f.MŠ, šk.3914, č.j.84814/1938 –Milpoš-Hanigovce, pravoslávna cirkevná obec,
preloženie sídla duchovnej správy do Ľutiny.
3) Matričná kniha PCO v Ľutine (1930–1950).
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jeden duchovný, zatiaľ čo druhý by mohol mať kongruálny
príjem. Na záver podotkol, že obec Ľutina bola exponovaným
miestom a oveľa rušnejšou obcou než Milpoš-Hanigovce,
o čom svedčil aj fakt, že v Ľutine bolo taktiež sídlo farského
úradu gréckokatolíckej cirkvi s obvodom pre tie isté obce, ako
požadujú pravoslávni. Poslanec Dr.Pješčak tak žiadal o kladné
vybavenie jeho žiadosti, čo sa mu podarilo a kladné stanovisko poslalo MŠANO v Prahe aj Ministerstvo ﬁnancií v Prahe1.
Nakoniec dňa 11. mája 1938 bolo spomenutými štátnymi úradmi odsúhlasené prenesenie systematizovanej pravoslávnej duchovnej stanice z Milpoš-Hanigoviec do Ľutiny2.
Následne dňa 22.októbra 1938, č.j.2747/1938 duchovný Vasiľ
Solovjev obdržal menovací dekrét eparchiálnej správy Pravoslávnej eparchie Mukačevsko-Prešovskej o jeho menovaní
za správcu pravoslávnej farnosti v Ľutine s právom na kongruu.
Krajinský úrad v Bratislave(ďalej len KÚ BA) listom zo
dňa 30. novembra 1938 informoval o.Vasilija Solovjeva o tom,
že jeho preloženie z pravoslávnej farskej stanice v Prešove (?)
za pravoslávneho farára v Ľutine s platnosťou od 22.10.1938
berie na vedomie a na základe zákona č.122/1926 Zb.z. a n.
poukazuje mu od 1. novembra 1938 zúčtovateľnú zálohu na
kongruu v ročnej čiastke 8.100 korún čsl. mesačných vopred
splatných rátach.
Ak by sme chceli zhrnúť duchovenskú činnosť protojereja
Vasilija Solovjeva za posledných 20 rokov jeho života, teda od
r. 1927 do r.1947, je potrebné zdôrazniť, že v Ľutine pokrstil 166
narodených detí. Okrem Ľutiny pokrstil ešte 31 detí (Prešov,
Košice)3(20*)(MATRIČNÁ KNIHA, r. 1930 – 1950). Protojerej
Vasilij Solovjev urobil veľmi veľa pri registrácii nových pravoslávnych farností na východnom Slovensku, ale nielen tam.
Zatiaľ čo v roku 1930, kedy prišiel do Ľutiny, bolo zaregistrovaných len 12 pravoslávnych farností, tak v roku 1947 už bolo
zriadených 38 pravoslávnych cirkevných obcí: Banská Bystrica, Becherov, Borov, Bratislava, Vagrinec, Lukov-Venecia,
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Vyšný Orlík, Vyšná Jablonka, Hanigovce, Hrabské, Humenné, Dara, Žilina, Košice, Krajné Čierne, Krásny Brod, Laborec,
Ladomirová, Ľutina, Medvedie, Milpoš, Michalovce, Nižná
Jablonka, Ostružina, Oľšinkov, Osadné, Petrovce, Prešov,
Pčoliné, Rebrín, Svetlice, Stakčín, Stanča, Trnava, Ulič-Krivé,
Čertižné, Čukalovce, Jalová. Počet pravoslávnych veriacich sa
zvýšil z 2098 osôb v r. 1921 na 9076 osôb v r. 1930. K tomu
treba dodať aj skutočnosť, že protojerej Vasilij Solovjev ako arcidekan a neskôr biskupský administrátor za roky svojej pastierskej služby na Prjaševščine blahoslovil a vychoval desiatky
pravoslávnych kňazov.
V roku 1940 pri sčítaní obyvateľstva sa k pravoslávnej viere hlásilo už 12 500 osôb1.
Ako to vyzeralo v Ľutine môžeme pozrieť v tabuľke:

1) HARBUĽOVÁ, Ľubica, 2000. Ladomírovske reminiscencie, Prešov s. 53. ISBN 80-8888596-5.
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1) HORKAJ, Štefan a PRUŽINSKÝ, Štefan, 1998. Pravoslávna cirkev na Slovensku v 19.
a 20.storočí. Prešov, s. 71. ISBN 80-88885-56-5.

SCIENTIFIC NOTES №7 2020

83,3
87,8
81,00

370
398
380

17
19

4,19

17

3,62

379
363

3,83

2,14
39
50

29

2,65
1,02

2,70

0,33

49
12

0,00

12
9

12

0,00
0,00

0,00

0
0
0

0

1,55
0,64

0,00

2,14

2

7,64
7
3

0

1,10
1,28

2,70

12

47
12

96,8

5
6

93,18 96,03

97,68 91,71

?

369

6,25

369

33,75

13,29 27,75

503

63,99

29

55,60

70

437

55,60

437

41,35

325

786
836

188

557
667
615

564
548
430
435

561
444
453
469

4237

Krajinský
súpis

1938
1940
1950
1961
1970
1980
1991
2001
2011

Najväčší počet pravoslávnych veriacich v Ľutine bol
v období slúženia duchovného správcu o.Vasilija Solovjeva
(1930 – 1949). Po jeho smrti koncom roku 1949 podľa štatistiky
sčítania obyvateľov v roku 1950 počet pravoslávnych veriacich
v Ľutine klesol o 32%( z 233 na 74 osôb).
Od r. 1920 do r. 1950 na území Slovenska slúžilo viac než
60 pravoslávnych kňazov1. Ale podrobnejšia analýza ukazuje
väčší počet pravoslávneho duchovenstva, ktoré slúžilo na
Prjaševščine v tomto období (pozn. autora – asi 80 kňazov).
Ďalej je potrebné vyzdvihnúť fakt, že celú neľahkú
administratívnu prácu v cirkvi o. Vasilij Solovjev vykonával
sám, doma na fare, nemal žiadnu služobnú miestnosť,
kanceláriu, či apartmán, nemal žiadnych pridelených
pracovníkov, ani telefonické spojenie, žiadny dopravný
prostriedok. Eparchia mu vydelila prostriedky len na
kancelárske potreby a periodickú tlač (celkom 10 tisíc korún
na rok), o použití ktorých raz ročne dával vyúčtovanie. Otec
Vasilij udržiaval rozsiahly písomný styk s rôznymi cirkevnými
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a štátnymi orgánmi, kňazmi a veriacimi. Mal len jeden starý
písací stroj s latinským písmom, ale aj tak stíhal odpovedať na
došlú poštu. Niekedy mu pomáhala manželka.
Oddajúc mnoho rokov a síl práci pri znovuzrodení
Pravoslávnej cirkvi na východnom Slovensku si otec Vasilij
uvedomoval, že sa jeho aktívne vykonávanie funkcií v cirkvi
prakticky končí, a preto s veľkou ľútosťou, ale zároveň
aj so zmierením prežíval túto skutočnosť. Báťuška Vasilij
zomrel náhle 28. decembra 1949, len niekoľko dní pred
konaním historickej udalosti v živote Prešovskej eparchie
– celoepachiálneho snemu, na ktorom volili svojho prvého
pravoslávneho biskupa. Otec Vasilij veril do konca, že choroba
ustúpi a on sa bude môcť aktívne zúčastniť´ na tomto sneme.
Ale nebolo mu to súdené.
Po predčasnom zosnutí protojereja Vasilija Solovjeva
(28.12.1949) Pravoslávna cirkevná obec v Ľutine dlhšiu dobu
bola bez svojho duchovného pastiera(od 01.1950 – do 08.1951
a potom od 01.1953 do 12.1955).
Správcovia(kňazi), ktorí slúžili v Pravoslávnej cirkevnej
obci(PCO) Ľutina:
04.1930 – 28.12.1949 Protojer. Vasilij Solovjev (16.12.1895 –
28.12.1949)
08.1951 – 12.1952 Protojer. Vasiľ Čokina (13.03.1922 – 17.12.1988)
29.12.1955 – 30.9.1958 Duch. o. Michal Čižmár (.....?.... 1913 – ....
?.... 1992)
1.10.1958 – 14.11. 1960 Protojer. Michal Cuckov (14.05.1903 –
19.07.1972)
15.11.1960 – 30.9.1968 Protojer. Vojtech Babjak (11.04.1908 –
01.01.1984)
1.10.1968 – 27.8.1978 Mitr.protojer. Mgr.Eliáš Sovič (08.10.1939 –
13.11.2012)
1.11.1979 – 30.9.1983 Protojer. Mgr.Sergej Cuper (nar.04.09.1953)
1.12.1983 – 14.9.1995 Protojer. Mgr.Ján Kochaník (02.07.1931 –
16.08.2003)
15.9.1995 – dodnes Mitr. protojer. Mgr. Dimitrij Paster (nar.
09.11.1950)

Protojerej Vasiľ Čokina (v Ľutine 1951 – 1952)
Protojerej Vasiľ ČOKINA (1922 – 1988) sa narodil 13.3.1922
v Uličskom Krivom, v kraji pod Beskydami, v kraji chudoby,
kde prežil svoje detstvo v mnohodetnej rodine roľníka. Už od
detstva mu bola do srdca vštepovaná bohabojnosť. Tu v rodine,
v rodnej obci v ťažkých rokoch pre tento kraj, poznáva základy
vzdelania a lásku k Pravoslávnej Cirkvi. Základnú školu začal
navštevovať v rodnej obci v roku 1929 a v roku 1937 ju ukončil.
Ťažká, napätá vojnová situácia veľmi kruto doliehala na jeho
kraj. Od roku 1941 do 1946 študoval vo Veľkom Bereznom
(Ukrajina), kde sa vyučil za kožušníckeho pomocníka. Po
štúdiu sa vracia domov, kde v krátkej dobe začal pracovať
v Humennom a do roku 1950 v Michalovciach. V roku 1950
nastúpil na štúdium na Pravoslávnu bohosloveckú fakultu
v Prešove k príprave na kňazské povolanie. Po intenzívnej
študijnej príprave, po prijatí manželstva a po vysviacke
na diakona a kňaza, je v roku 1951 biskupom prešovským
Alexijom ustanovený na farnosť Ľutina. Po odchode z fakulty
do duchovnej činnosti pokračuje v štúdiu externe, ktoré
ukončuje v roku 1958. Ku koncu roka 1952 je premiestnený
na farnosť Vyšný Mirošov, kde spravuje aj vakantnú farnosť
Kečkovce. V roku 1954 je k Pasche Christovej vyznamenaný
hodnosťou titularného dekana. V roku 1956 je ustanovený na
farnosť Čertižné, kde od roku 1959 dočasne spravuje aj farnosť
Haburu. V roku 1966 z konsolidačných dôvodov je preložený na
farnosť Vyšná Jablonka. Za dlhodobú horlivú kňazskú službu
v Cirkvi, vernosť Pravosláviu bol v roku 1970 ku dňu Paschy
Christovej biskupom prešovským Nikolajom vyznamenaný
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Kňazi, ktorí zastupovali:
Mitr. protojer. Mgr.Michal Kopčík (31.05.1940 – 09.01.2006)
Mitr.protojer. Mgr.Michal Kernaševič (26.07.1925 – ... ... .1990)
Protojer. Ján Hlaholič (18.03.1918 – 12.09.1999) (zastupoval
o.Soviča ked´ bol v Amerike?)
Protojer. Andrej Cuglevič (03.07.1897 – 06.12.1988)(chodil
do L´utiny na sviatky spoločne slúžit´s o.Solovjevom, aj jeho
zastupoval).
Igumen Ignatij Čokina (08.04.1899 – 24.10.1976) (chodil na
chrámový sviatok(odpust) do L´utiny).

385

НАУКОВІ ЗАПИСКИ БІНДЦ №7 2020

právom nosenia zlatého kríža a v roku 1973 povýšený do
hodnosti protojereja. V duchu slov svätého Evanjelia je životná
loď každého človeka zmietaná životným vlnobitím a takáto
bola aj životná púť otca Vasiľa. Zanechať duchovnú činnosť
a odchod do civilného života mu napomohli práve tieto životné
vlnobitia. Od roku 1973 pracoval v priemyselnom podniku
v Humennom. Otec Vasiľ odovzdal svoju dušu Hospodinovi
dňa 17.12.1988, pochovaný je na humenskom cintoríne1.
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Duchovný otec Michal Čižmár (v Ľutine 29.12.1955 –
30.09.1958)
Duchovný otec Michal ČIŽMÁR sa narodil v obci Vyšná
Rybnica, okr. Sobrance v r. 1913. Po 1950 roku ako gréckokatolík
konvertoval k pravoslávnej cirkvi. Do ustanovenia na
pravoslávnu cirkevnú obec v Ľutine 29.12.1955 bol správcom
farnosti v Šarišskom Štiavniku. V Ľutine pôsobil necelé
tri roky do 30.09.1958. Toto bolo neľahké obdobie návratu
k Pravosláviu gréckokatolíckych veriacich a duchovných po
Prešovskom sneme 1950 roku.
1. októbra 1958 kňaz Michal Čižmár bol preložený
na farnosť Snakov, okr. Bardejov. Po roku 1968 sa vrátil
ku gréckokatolíckej cirkvi2.
Protojerej Michal Cuckov (v Ľutine 1.10.1958 – 14.11.1960)
Protojerej Michail (Ivanovič) CUCKOV (14.5.1903 –
19.07.1972) sa narodil v dedine Dubravka neďaleko Užhorodu
(Podkarpatská Rus), absolvoval duchovný seminár v Srbsku.
Po vysviacke srbským biskupom Josifom (Cvijovičom) roku
1930 na kňaza, pôsobil vo farnosti Synevi (Podkarpatská
Rus). Na východné Slovensko prišiel roku 1955 so skupinou
pravoslávnych duchovných zo Zakarpatskej oblasti
Ukrajiny (bývalá Podkarpatská Rus) do Uliča, bol okresným
arcidekanom Sninského okresu.1.10.1958 bol preložený na
farnosť Ľutina, kde slúžil do 14.11.19603.
1) Prot. M. Olexa., Posmrtná spomienka. In: Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1989, č. 4. roč. XXXV.
Prešov : Pravoslávna cirkev v Československu v CN Bratislava, s. 91–93.
2) Zo života prešovskej eparchie. In: Odkaz sv. Cyrila a Metoda. r. 1956. č. 1. ročník II. Prešov:
Pravoslávna cirkev v Československu v CN Bratislava, s. 24.
3) Odkaz sv.Cyrila a Metoda, r.r.1972, č.11, ročník XVIII. — Orgán pravoslávnej cirkvi.
Prešov; Zo života prešovskej eparchie.In: Odkaz sv.Cyrila a Metoda. R.1958, č.10, ročník IV,
Prešov: Pravoslávna cirkev v Československu v CN Bratislava, s. 235–236.

Mitr. protojerej Mgr. Eliáš Sovič (v Ľutine 1.10.1968 –
27.8.1978)
Mitr. protojerej Mgr. Eliáš SOVIČ (1939 – 2012) sa narodil
8. 10. 1939 v Šarišskom Jastrabí, okres Prešov. Po skončení
základnej tzv. ľudovej školy v rodnej obci a strednej tzv.
meštianskej školy v Orlove si ho Boh povolal a nastúpil na
štúdium na Pravoslávnu bohosloveckú fakultu v Prešove.
V poslednom ročníku svojho štúdia sa rozhodol oženiť.
Dňa 5. septembra 1960 prijal sv. tajinu manželstva
v Pravoslávnej cirkevnej obci Kurov s Katarínou Jeleňovskou.
Dňa 16. októbra 1960 bol vysvätený v kaplnke biskupského
úradu v Prešove za diakona a nasledne 30. októbra 1960 aj za
kňaza v chráme Alexandra Nevského v Prešove. Chirotóniu
prijal z rúk Jeho Preosvietenosti Doroteja, pravoslávneho
biskupa prešovského. V poslednom ročníku štúdia na
PBF bol ustanovený na Pravoslávnu cirkevnú obec Havaj
v okrese Humenné, kde dostal štátny súhlas s platnosťou od
15. decembra 1960. Štúdium na našej „Alma mater“ ukončil
v roku 1961 a ešte v tom istom roku 1. júna bol ustanovený
za správcu Pravoslávnej cirkevnej obce Vislanka, okres Prešov.
V bývalom totalitnom režime musel ako kňaz opustiť svoju
rodinu a zverené duchovné stádo a musel absolvovať dvojročnú
povinnú základnú vojenskú službu, ktorú absolvoval od 1.
10. 1962 do 30. 9. 1964. Po návrate sa opäť zapojil do svojej
kňazskej služby na pridelenej cirkevnej obci.
Dňa 31. marca 1966 bol pri príležitosti sviatku Vzkriesenia
1) Zo života prešovskej eparchie.In.Odkaz sv.Cyrila a Metoda.r.1960, č.12, ročník VI.Prešov
Pravoslávna cirkev v Československu v CN Bratislava, s. 287.
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Protojerej Vojtech Babjak (v Ľutine 15.11.1960 – 30.9.1968)
Duchovný otec Vojtech BABJAK (1908 – 1984) sa narodil
v Hanigovicach. Do r. 1950 pôsobil ako gréckokatolícky farár
v obci Osturňa, okr.Kežmarok. Po roku 1950 konvertoval do
Pravoslávnej cirkvi. 15. novembra 1960 nastúpil ako duchovný
správca Pravoslávnej farnosti v Ľutine. Pôsobil tu do roku
1968, kedy se vrátil do gréckokatolíckej cirkvi na farnosť
v Hanigovciach. Zomrel 1. januára 1984 v Hanigovciach, kde
je aj pochovaný1.
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Christovho cirkevne vyznamenaný právom nosenia
nabedernika pri bohoslužbách Jeho Preosvietenosťou
Nikolajom (Kocvárom), prešovským pravoslávnym biskupom.
Dňa 31. júla 1968 musel menovaný ako otec a duchovný
správca opätovne opustiť svoju rodinu a zverené duchovné
stádo a absolvovať mesačné vojenské cvičenie. Dňa 1. októbra
1968 bol ustanovený na Pravoslávnu cirkevnú obec Ľutina,
kde obsluhoval aj ďalšiu cirkevnú obec Hanigovce. Za dlhých
10 rokov pôsobenia v Ľutine prot. Eliáš Sovič odviedol veľa
práce pri obnove a zveľaďovaní chrámu Zosnutia Presvätej
Bohorodičky.Tak otec Eliáš priviezol z Ameriky ikony 12 sv.
Apoštolov a umiestnil ich nad cárskymi vrátami ikonostasu.
Úspešne boli zrealizované rôzne projekty po opravách budovy
ako zvnútra, tak i zvonku.Boli vymenené bočné vchodové
dvere z ľavej strany chrámu, opravené vonkajšie a vnútorné
omietky. Spolu so Štefanom Lokajom zrekonštruovali vežu pod
hlavnou kupolou chrámu,obložili ju moderným materiálom
nebovomodrým umakartom.
Dňa 23. apríla 1970 bol vyznamenaný pri príležitosti
Vzkriesenia Christovho právom nosenia zlatého kríža a to
preosvieteným Nikolajom, prešovským pravoslávnym
biskupom. Ďalšie vojenské cvičenie absolvoval 4. septembra
1972 vo Vrútkach.
Dňa 16. apríla 1976 pri príležitosti Vzkriesenia Christovho
mu bol udelený titul protojerej vladykom Nikolajom.
Dňa 28. augusta 1978 mu bol udelený štátny súhlas
a bol ustanovený za správcu Pravoslávnej cirkevnej obci
Ladomírová, okres Svidník, a zároveň obsluhoval aj Pravoslávnu cirkevnú obec Medvedie.
Dňa 12. decembra 1980 bol vyznamenaný Jeho Vysokopreosvietenosťou Nikolajom, arcibiskupom prešovským
a Slovenska, právom nosenia náprsného kríža s ozdobami
a neskôr aj právom nosenia mitry.
Hoci 21. decembra 2008 otec Eliáš slúžil svoju poslednú
liturgiu ako správca PCO v Ladomírovej, jeho aktívna
kňažská služba sa neskončila a pokračoval v duchovnej službe
v cirkevnej obci Svidník.
Od 1. marca 2009 až do svojej smrti bol ustanovený za
pomocného duchovného na Pravoslávnej cirkevnej obci

Protojerej Mgr. Sergej Cuper (Ľutina 1.11.1979 –
30.09.1983)
Protojerej Sergej CUPER sa narodil 4. 9. 1953 v Stropkove
v rodine duchovného. Základnú deväťročnú školu ukončil
v roku 1968 v Stropkove, strednú s maturitou v Stropkove
v roku 1971. Už ako chlapec vychovaný v kňazskej rodine
prežil rok 1968, kde na vlastné oči videl útok na pravoslávnu
vieru. Možno aj to ho viedlo k tomu, aby sa stal bojovníkom za
Christovu Cirkev. Jeho láska k Bohu ho priviedla po stopách
jeho nebohého otca mitr. prot. Petra Cupera na Pravoslávnu
bohosloveckú fakultu v Prešove, ktorú ukončil v roku 1975
a Moskovskú duchovnú akadémiu so sídlom v Sergijevom
Posade (Zagorsk) v roku 1979 s vedeckou hodnosťou kandidáta
bohoslovia.
Na kňaza bol chirotonizovaný 30. septembra 1979 preosvieteným Nikolajom, biskupom prešovským, a ustanovený
za správcu Pravoslávnej cirkevnej obce Ľutina od 1. 11. 1979.
Po skončení základnej vojenskej služby naďalej pôsobil ako
správca cirkevnej obce Ľutina do 30. 9. 1983. Za pomerne
krátku dobu pôsobenia veľa urobil pre obnovenie chrámu,
aktivne mu pomáhala vo všetkom matuška.
Rozhodnutím Posvätnej synody a udelením kánonickej
misie bol s platnosťou od 1. 10. 1983 ustanovený za špirituála
PBF v Prešove, kde pôsobil 19 rokov a zároveň 10 rokov
obsluhoval cirkevnú obec Litmanová. Od roku 2002 obsluhuje
1) 30 rokov kňazskej služby v Ladomírovej. In: Odkaz sv. Cyrila a Metoda 2008, č. 11. roč.
LIV. Prešov: Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, s. 41. ISSN 0139–9012);
Rozlúčka s o.mitr. prot. Mgr. Eliášom. In: Odkaz sv. Cyrila a Metoda 2009, č. 12. roč. LV.
Prešov : Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, s. 29. ISSN 0139-9012; Prot..
doc. ThDr. Alexander, Cap, CSc., riaditeľ ÚPPE v Prešove., Nekrológ. In: Odkaz sv. Cyrila a
Metoda 2012, č. 12. roč.LVIII. Prešov : Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi na Slovensku,
s. 39. ISSN 0139-9012.
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Svidník, kde si plnil všetky pridelené duchovné povinnosti.
Počas kňazského života prežil milé i krušné chvíle, roky
1968–1969, ale najmä roky 2000–2005, keď došlo k zbúraniu
vstupnej brány a prístupovej cesty k chrámu. Vykonal kus
veľkej práce vo vinici Hospodinovej. Otec Eliáš odovzdal
Stvoriteľovi svoju nesmrteľnú dušu 13. 11. 2012.
V službách Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove
ako kňaz pôsobil 52 rokov1.
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cirkevnú obec Driečna a neskôr v roku 2009 mu pribudli aj
obce Miková a Suchá.
O jeho živote by sa dalo písať veľa, no ešte spomenieme,
že o. Sergej patrí k ľuďom, ktorí sa neboja ísť po pravoslávnych
cirkevných obciach, kde ostali drevené polorozpadnuté
a zničené pravoslávne chrámy, ktoré vlastnoručne s veriacimi
a ostatnými kňazmi obnovovali a kde sa aj dodnes slúži (napr.
Hanigovce, Hrabské, Hrabovčik, Havaj)1.
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Protojerej Ján Kochaník (v Ľutine 1.12.1983 – 14.9.1995)
Protojerej Ján KOCHANÍK (1931 – 2003) sa narodil 2.
7. 1931 v obci Becherov, okres Bardejov. Vyrastal v rodine,
ktorá bola hlboko oddaná Pravoslávnej cirkvi. Po absolvovaní
ľudovej a meštianskej školy rozhodol sa pokračovať v štúdiu na
Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove, kde bol v roku
1950 prijatý, ktorú aj úspešne absolvoval v roku 1954. Počas
štúdia, v roku 1953 uzavrel manželstvo s Helenou Bačovou,
s ktorou spolu vychovali troch synov. Dňa 21. 2. 1954 ho v
Prešove preosvietený vladyka Alexij vysvätil na diakona a 28. 2.
v tom isto roku na kňaza. Jeho prvá farnosť bola v obci Cigeľka,
kde mu bola pridelená aj obec Petrová. Od 1. mája 1956 bol
ustanovený na farnosť Mlynárovce, kde od 1. novembra 1962
bol poverený administráciou farnosti v Šarišskom Štiavniku.
K 1. októbru 1968 bol ustanovený na farnosť Hostovice a od
1. júna 1969 na farnosť v Ubli. Tieto roky boli rokmi ťažkých
skúšok pre otca Jána a jeho rodinu. V dôsledku obnovenia
činnosti gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku prechádzali
farnosti, na ktorých pôsobil do únie, preto bol nútený opustiť
farskú budovu, v ktorej so svojou rodinou býval. Vzniknuté
problémy s ubytovaním sa rozhodol vyriešiť tak, že v roku
1969 odišiel pracovať do civilného sektoru, kde mu zároveň
ponúkli ubytovanie pre jeho päťčlennú rodinu. Ani počas toho
obdobia sa nezdráhal vypomáhať služením bohoslužieb, ak
bol o to požiadaný Úradom pršovskej pravoslávnej eparchie.
Od 1. decembra 1983 bol ustanovený za správcu farnosti
1) Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove. Jubilejný zborník k 50. Výročiu jej
založenia 1950-2000. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU. 2000. s. 36. ISBN 808068-001-9, Jubileá. In: Odkaz sv Cyrila a Metoda 2013. č. 11. roč. LIX. S. 38. ISSN 01399012, Jakub Jacečko. 30 let svjaščenstva protojereja Mgr. Sergija Cupera. In: Odkaz sv Cyrila
a Metoda 2009. č.9. roč. LV. s. 36-38. ISSN 0139-9012.

Mitr. protojerej Mgr. Dimitrij Paster (v Ľutine od r. 1995
– dodnes)
Mitr. protojerej Mgr. Dimitrij PASTER sa narodil 9. 11.
1950 v Surkove (Rovenská oblasť, Ukrajina). Pravoslávnu
bohosloveckú fakultu vyštudoval v rokoch 1977 – 1982.
Jeho Vysokopreosvietenosťou Nikolajom, arcibiskupom
prešovským a Slovenska bol vysvätený na kňaza 18.5.1986 v
Prešove. V tomto roku bol ustanovený na Pravoslávnu cirkevnú
obec Ladomirov pri Snine. Od 15.9.1995 bol ustanovený na
PCO Ľutina, kde pôsobí dodnes.
Za dlhé roky (v septembri tohto roku bude 25 rokov)
pôsobenia otec Dimitrij odviedol veľa práce. Nielen udržiava
v dobrom technickom stave cirkevný majetok pravoslávnej
1) Ján Kuzan., Posmrtná spomienka. In: Odkaz sv Cyrila a Metoda 2003. č. 9. roč. XLIX., s.
37-38. ISSN 0139-9012), Pravoslávny kalendár 2011, Vydala: Metropolitná rada Pravoslávnej
cirkvi na Slovensku, 2010.

SCIENTIFIC NOTES №7 2020

Ľutina. Počas dlhoročnej práce pôsobenia /12 rokov/ otca Jána
v Ľutine bolo veľa urobené pri komplexnej rekonštrukcii a
rozšírení chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Všetku
prácu vykonávali veriaci na čele so Štefanom Puľščakom, ktorý
ako parťak organizoval ľudí, zadával a kontroloval prácu.
Pomerne za krátku dobu bola premiestnená a vymurovaná
nová zvonica,boli pristavené bočné lode k budove cerkvi,
spovedelnice, vymenené okná a podlaha. Za pomoci Jeho
Vysokopreosvietenosti Nikolaja, arcibiskupa prešovského
a Slovenska bola zrealizovaná komplexná rekonštrukcia
strechy chrámu s výmenou lacnej strešnej krytiny za medenú
z listového materiálu.Pred odchodom z Ľutiny otec Ján s
matuškou darovali na pamiatku cirkevnej obci v Ľutine veľký
kamenný kríž, ktorý bol umiestnený pred budovou chrámu.
Od 15. 9. 1995 za správcu farnosti v Spišskej Novej Vsi,
od 1. 3. 1998 bol ustanovený za správcu farnosti v Ľubici,
v rokoch 1999 až 2001 bol ustanovený za správcu farnosti
v Hrabovčíku a nakoniec od 1.2.2002 bol ustanovený za
správcu farnosti v Kojšove s filiálnou PCO v Gelnici. Za svoju
35 ročnú prácu v duchovenskej činnosti bol postupne ocenený
právom nosenia Náprsného zlatého kríža, titulom Protojerej
a právom nosenia Zlatého kríža s ozdobami. Zomrel v Prešove
dňa 16. 8. 2003, kde je aj pochovaný1.
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obce, ale aj ho zveľaďuje. Veriaci svojpomocne a na vlastné
náklady vykonali práce pri výmene elektroinštalácie, obnovení
vodovodu do studničky, výmene okien, vnútorné omietky,
podlahu chrámu, bol obnovený bohostánok, vymenené
vonkajšie lavičky pre veriacich, bol upravený terén a ostrihané
staré stromy lipy okolo chrámu, boli rozšírené parkovacie
miesta pre autá návštevníkov odpustu v Ľutine. K 125.
jubileu od narodenia zakladateľa cirkevnej obce a chrámu
Zosnutia Presvätej Bohorodičky protojereja Vasilija Solovjeva
v decembri 2015 bola na chráme slávnostne umiestnená
pamätná doska. V minulom roku bol nainštalovaný prístrešok
nad studničkou vedľa chrámu.
Oficiálna história Pravoslávnej cirkevnej obce v Ľutine
začína rokom 1930, ale jej začiatky siahajú do obdobia zrodenia
demokratického Československého štátu v roku 1918.
Ľutinčania, ktorí sa vrátili do vlasti z USA po Prvej svetovej
vojne (1914 – 1918), priviezli so sebou skúsenosti zriadenia
pravoslávnych cirkevných obcí v Readingu, štát Pensylvánia,
ako aj v iných mestách za oceánom, kde oni kompaktne
žili počas pracovnej emigrácie koncom 19. a začiatkom 20.
storočia. Vracajúci sa z Ameriky vysťahovalci priniesli so sebou
na východné Slovensko pravoslávnu vieru, nové poznatky
a pravdu o jej tŕnistej ceste, organizačné skúsenosti a odvahu
nebáť sa úradov a dať smelo najavo svoje presvedčenie.
Ako sa to zrealizovalo v praxi môžeme vidieť na príklade
zriadenia Pravoslávnej cirkevnej obce v Ľutine, krátku históriu
ktorej som sa snažil napísať v tomto príspevku.
Zoznam bibliografickich odkazov
1. Knižné publikácie (monografie, učebnice, zborníky)
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SUMMARY
A BRIEF HISTORY OF THE ORTHODOX CHURCH
IN THE VILLAGE OF LUTINA
This article examines the history of the establishment and
functioning of the Orthodox Church community in the village of
Lutina, Sabinov district, in Eastern Slovakia, from the beginning
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of the 20th century to the present day. The author paid special
attention to the role of local residents, who in difficult socio-economic
conditions in the late 19th and early 20th centuries were forced to
emigrate for work to the United States. Here, over time, they began
to unite in various local unions and public organizations, including
religious. Particularly active in contrast to the Greek Catholic
parishes, emigrants began to create Orthodox church communities,
where the Orthodox faith was widespread. It is labor migrants from
Eastern Slovakia and Subcarpathian Russia who after returning from
overseas actively joined the mass movement for the revival of Holy
Orthodoxy in their territory. Stefan Falat-Mondok and Stefan Osif,
who returned from overseas well prepared for it, were the founders
of the Orthodox community in Lutina. The author emphasizes the
significant work on the establishment of the Orthodox parish in
the village of Lutina, its founder and first Primate, Father Vasily
Solovyov, his sacrificial pastoral activity in the local community and
beyond. Much attention has been paid to solving the problems related
to the registration and systematization of the newly formed Orthodox
Church community, which were dealt with by both local and central
authorities in Prague and Bratislava. It shows in detail how for eight
long years the controversial issue of approving the location of the
residence of the main priest of the parish was handled, because it
included the parishes of three administrative units – the villages
of Milposh, Hanigovtsi and Lutina. Based on statistical data, the
author gives a generalized description of changes in the quantitative
composition of the population of the village of Lutina and believers of
different religions in it from its establishment to the present day. It
follows that most Orthodox believers in the village lived during the
ministry of protopresbyter Vasily Solovyov (1930 - 1949). The basis
for research in the article were new archival materials, publications
in the local press, memoirs of the old inhabitants, statistical materials
and scientific literature on the history of the establishment of the
Orthodox Church in Eastern Slovakia.
Keywords: Orthodox Churých, protopresbyter Vasily Soloviev,
Stefan Falat-Mondok, Stefan Osif, Hanigovce, Milpos.
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РЕЗЮМЕ
КОРОТКА ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В
ЛЮТІНІ
У даній статті розглядається історія відродження і функціонування православної церковної громади в селі Лютина, район Сабинов, що в Східній Словаччині, починаючи з початку
ХХ століття і до нинішніх днів. Особливу увагу автор приділив ролі місцевих жителів, які у важких соціально-економічних умовах в кінці ХІХ на початку ХХ століття були змушені емігрувати за працею до США. Тут вони з часом почали
об’єднуватися у різні краянські спілки і громадські організації,
в тому числі і релігійні. Особливо активно на противагу грекокатолицьким парохіям емігранти почали створювати православні церковні громади, де масово поширювалася православна
віра. Саме трудові мігранти з Східної Словаччини і Підкарпатської Русі після повернення з-за океану активно включилися в
масовий рух за відродження Святого Православ’я на їх теренах.
Серед першопрохідців, які сміливо почали вести агітаційну,
роз’яснювальну і організаційну роботу по відродженню православної віри і створенню православної громади в Лютині були
Штефан Фалат-Мондок і Штефан Осиф, які повернулися з-за
океану добре підготовленими до неї. Автор наголошує на значній роботі по створенню православного приходу в селі Лютина
його засновника і першого предстоятеля о. Василія Соловйова,
на його жертовній душпастирській діяльності в місцевій громаді і поза нею. Значна увага приділена розв’язанню проблем,
пов’язаних з реєстрацією та систематизацією новоствореної
православної церковної громади, що ними займалися як місцеві органи, так і центральні органи державної влади в Празі і
Братиславі. Детально показано, як на протязі довгих восьми
років вирішувалося спірне питання щодо затвердження місцезнаходження резиденції основного священнослужителя парафії,
до якої належали приходи трьох адміністративних одиниць
– сіл Мільпош, Ганіговці і Лютина. На основі статистичних
даних автор дає узагальнену характеристику змін кількісного складу населення села Лютина і віруючих різних релігійних
конфесій в ній від часів заснування по сьогоднішній день. З них
випливає, що найбільше православних вірян в селі жило в часи
служіння тут протоієрея Василя Соловйова (1930–1949). Ба-
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зою для досліджень в статті стали нові архівні матеріали,
публікації в місцевій пресі, мемуари і спогади старожилів, статистичні матеріали та наукова література по історії відродження Православної церкви на теренах Східної Словаччини.
Ключові слова: Православна церква, протоієрей Василій
Соловйов, Штефан Фалат – Мондок, Штефан Осиф, Лютина,
Ганіговце, Мільпош.
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Науково-дослідний центр при Мукачівській православній єпархії створено за наказом архієпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора (Мамасуєва) від 8 вересня 2008 р. Головною метою установи є координація
досліджень в області богослов’я та історії Православної
Церкви в Карпатському регіоні та суміжних країнах. Керівництво центру ставить перед собою ряд завдань, серед
яких підготовка наукових видань, збірників документів,
наукових конференцій, форумів, «круглих столів», налагодження контактів з науковими та архівними установами,
популяризація церковної історії, виховна робота серед
молодшого покоління1.
1) Статут Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія Проніна // Поточний архів Мукачівської єпархії. Папка БІНДЦ.

І. Науково-видавнича діяльність.
Протягом діяльності Центру дослідниками було підготовлено та видано: монографію архімандрита Василія
(Проніна)1, присвячену історії християнської церкви на
Закарпатті, три томи його праць на різноманітну тематику; колективне міжнародне видання «Сповідники та Подвижники Православної Церкви на Закарпатті в ХХ ст.»2,
до роботи над якою залучено не тільки наукових співробітників Центру, але й архієпископа Бориспільського, вікарія Київської митрополії, а нині митрополита Антонія
(Паканича), архієпископа Мукачівсько-Ужгородського
Феодора (Мамасуєва), викладача Свято-Троїцької Семінарії в Джорданвіллі (США) Дмитра Анашкіна (нині покійного); два видання туристичного путівника для прочан
«Православные монастыри Закарпатья»3 авторства Ю. Данильця та ієромонаха Пімена (Мацоли), котрі вийшли
з благословення покійного Блаженнійшого Володимира, митрополита Київської і всієї України, Предстоятеля
УПЦ; чотири одноосібні монографії Юрія Данильця, які
стосуються історії православ’я на Закарпатті першої поло1) Собрание трудов архимандрита Василия (Пронина) / Дешифровка рукописей, общая
редакция и составление: кандидат богословия, протодиакон Александр Монич, доцент
кафедры истории Украины ГВУЗ «УжГУ» Юрий Данилец. Т. I. Ужгород: ОАО «Патент»,
2010. 432 с.; Собрание трудов архимандрита Василия (Пронина) / Дешифровка рукописей, общая редакция и составление: кандидат богословия, протодиакон Александр Монич. Т. II. Ужгород: ОАО «Патент», 2010. 390 с.; Собрание трудов архимандрита Василия
(Пронина) / Дешифровка рукописей, общая редакция и составление: кандидат богословия, протодиакон Александр Монич. Т. III. Ужгород: ОАО «Патент», 2011. 512 с.
2) Сповідники та Подвижники Православної Церкви на Закарпатті в ХХ ст. / Авт. кол.:
Ю. Данилець – голова авт. кол., архієпископ Феодор (Мамасуєв), архієпископ Антоній
(Паканич), прот. О. Монич, А. Світлинець, Д. Анашкін, С. Канайло, В. Міщанин, ієромонах Пімен (Мацола), прот. В. Юрина. Ужгород, 2011. 592 с.
3) Данилец Ю. Пимен (Мацола), иеромонах. Православные монастыри Закарпатья. Путеводитель. К.: Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2010. 210 с.; Данилец Ю. Пимен (Мацола), иеромонах. Православные монастыри Закарпатья. Путеводитель. Издание втрое, дополненное. К.: Издательский отдел Украинской Православной
Церкви, 2012. 237 с.
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На даний час Науково-дослідний центр має чітко
сформовану структуру (дві секції – історична та богословська), статут, печатку та нараховує 11 наукових співробітників. З 2008 р. директором БІНДЦу є к.і.н., доцент кафедри археології, етнології та культурології ДВНЗ «УжНУ»
Юрій Данилець, вченим секретарем – кандидат богослов’я
МДА, протоієрей Олександр Монич.
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вини ХХ ст.1, життєвого шляху преп. Олексія Карпаторуського2 та ігумені Параскеви (Прокоп)3; монографію о. Олександра Монича «Хватит ли мне этой жизни на покаяние?»,
в якій з’ясовано життєвий та творчий шлях архімандрита
Василія (Проніна)4.
Співробітники Центру займаються й дослідженням і
написанням історії окремих монастирів. Так, О. Монич видав історію Свалявського Свято-Тройце-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря5, Угольського та Углянського
монастирів на Тячівщині6, а співробітники центру А. Світлинець та С. Канайло – дослідження про Свято-Архангело-Михайлівський монастир у с. Драгово-Забрід7.
Із 2011 р. співробітники Центру видають власне наукове періодичне видання – «Наукові записки Богословськоісторичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна)». До складу редколегії журналу
входять відомі українські та зарубіжні вчені. На єпархіальному сайті створено сторінку «БІНДЦ», на якій у форматі pdf представлено всі шість номерів «Наукових записок
Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна)»8. Відзначимо й те, що
1) Данилець Ю. Православна церква на Закарпатті у першій половині ХХ ст. Ужгород:
Карпати, 2009. 378 с.
2) Данилець Ю. Обраний Божим Провидінням. Життєпис преподобного Олексія
Карпаторуського сповідника. Чернівці: Місто, 2013. 168 с.; Danileţ Iurie. Viaţa Sfântului
Alexie Carpatinul / Traducere de Diana Guţu. – Bucureşti: Editura Areopag, 2015. 112 s.
3) Данилець Ю. Сповідниця імені Христового. Життєвий шлях ігумені Параскеви (в схимі
Ніни) (Прокоп) (30.04.1896-4.04.1967), настоятельки Липчанського та Мукачівського
православних монастирів. Ужгород: ПП Мульти Арт, 2014. 294 с.
4) Монич А., протодиакон. «Хватит ли мне этой жизни на покаяние?». Жизнеописание
подвижника благочестия архимандрита Василия (Пронина). Ужгород: Всеукраїнське
державне видавництво «Карпати», 2011. 157 с.
5) Монич Олександр, диякон. Свалявський Свято-Тройце-Кирило-Мефодіївський
жіночий монастир. (Короткий історичний нарис). Ужгород, 2009. 48 с.
6) Монич Олександр, диякон. Заневський монастир на Полонинах: нариси з історії
Угольського та Углянського монастирів. Ужгород: ВАТ «Патент», 328 с., іл.
7) Світлинець А., Канайло С. Свято-Архангело-Михайлівський монастир у селі ДраговоЗабрід. Ужгород: Ґражда, 2009. 224 с.
8) Наукові записки Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна) № 1. Присвячується 100-річчю з дня народження архімандрита Василія (Проніна). Ужгород: Карпати, 2011. 276 с.; Наукові записки Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна) №
2. Ужгород: Карпати, 2013. 265 с.; Наукові записки Богословсько-історичного науководослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна) № 3. Ужгород: Всеукраїнське
державне видавництво «Карпати», 2014. 340 с.; Наукові записки Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна) № 4. Ужгород:
Всеукраїнське державне видавництво «Карпати», 2015. 691 с.; Наукові записки Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна).
№5. Ужгород: Всеукраїнське державне видавництво «Карпати», 2018. 461 с.; Наукові за-

ІІ. Проведення наукових конференцій, «круглих столів», презентацій, виставок.
Одним із засобів презентації наукових результатів дослідників Центру є проведення наукових заходів, котрі в
переважній більшості мають міжнародний рівень. Так,
11 вересня 2010 р. в Мукачівському Свято-Миколаївському
монастирі було проведено «Всеукраїнську науково-практичну конференцію до 650-річчя Мукачівського СвятоМиколаївського монастиря «Мукачівський Свято-Миколаївський монастир на Чернечій горі: історія і сьогодення».
Співорганізаторами конференції виступили Ужгородський національний університет та Державний архів Закарпатської області. Всього у конференції взяло участь 14
науковців. Наукові доповіді учасників торкалися історії
Мукачівського монастиря. У підсумку було ухвалено підсумкову резолюцію, де було висловлено бажання продовжувати роботу в науково-церковному полі і вважати за
пріоритет поглиблене вивчення і дослідження історичної
спадщини Православної церкви на Закарпатті2.
10 вересня 2011 р. в м. Мукачево пройшла «Міжнародна науково-практична конференція до 100-річчя з дня
народження архімандрита Василія (Проніна) (08.09.191105.01.1997) «Архімандрит Василій (Пронін): наукова спадщина і духовний внесок у розвиток релігійної думки на
писки Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія
(Проніна). №6. Ужгород: Всеукраїнське державне видавництво «Карпати», 2019. 745 с.
1) Монич О. Наукові Записки БІНДЦ проіндексовано в міжнародній наукометричній базі
Index Copernicus (IC). URL: https://m-church.org.ua/2019/10/13/vazhlyvo-naukovi-zapyskybindts-proindeksovano-v-mizhnarodnii-naukometrychnii-bazi-index-copernicus-ic/
(дата
звернення: 26.11.2020).
2) Монич О. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 650-річчю від
заснування Мукачівського Свято-Миколаївського монастиря. URL: https://m-church.
org.ua/2014/03/07/vseukrajinska-naukovo-praktichna-konferenciya-prisvyachena-650-richchyu-vid-zasnuvannya-mukachivskogo-svyato-mikolajivskogo-monastirya/ (дата звернення:
11.11.2020).
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Наукові Записки БІНДЦ проіндексовано в міжнародній
наукометричній базі Index Copernicus (IC)1.
Окремі публікації співробітників Центру також представлені на сторінках офіційного видання Мукачівської
єпархії – журналі «Православний літопис» та офіційному
сайті єпархії: https://m-church.org.ua/.
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Закарпатті». Організаторами конференції виступили
Мукачівська Православна єпархія, Богословсько-історичний науково-дослідний центр імені архімандрита Василія
(Проніна) та Державний архів Закарпатської області. До
учасників конференції було зачитано вітальні слова Блаженнішого Володимира, митрополита Київського і всієї
України, Предстоятеля УПЦ та ректора Київської духовної Академії та семінарії Високопреосвященнішого Антонія, архієпископа Бориспільського, вікарія Київської
Митрополії, голови Учбового комітету при Священному
Синоді УПЦ1. Тематичні виступи учасників висвітлювали
цікаві та актуальні питання, як історії, так і богослов’я та
інших гуманітарних наук. Наприкінці конференції відбулися презентації: книги за співавторства директора центру Ю. Данильця «Arcibiskup Sawatij (1880-1959). Nástin
života a díla zakladatelské postavy pravoslavné církve v
Československé republice»2 та першого випуску «Наукових
Записок БІНДЦ»3.
18 жовтня 2013 р. при Мукачівському монастирі проведено «Міжнародний «круглий стіл» до 100-річчя з дня
народження митрополита Дорофея (Філіпа)»4. Також відбулася презентація ювілейної листівки з портретом владики Дорофея та освячення ювілейної мармурової дошки.
Опісля у Свято-Миколаївському храмі монастиря владика,
разом з духовенством єпархії, звершив заупокійну панахиду за митрополитом Дорофеєм. На круглому столі була
присутня і делегація у складі представників священства та
молоді Словаччини, яка приїхала до Мукачівської єпархії
з робочим візитом по обміну досвідом з єпархіальним Відділом сім’ї та молоді.
1) Міжнародна конференція до 100-річчя з дня народження архімандрита Василія
(Проніна). URL: https://m-church.org.ua/2014/03/07/mizhnarodna-konferenciya-do-100richchya-z-dnya-narodzhennya-arximandrita-vasiliya-pronina/ (дата звернення: 25.11.2020).
2) Arcibiskup Sawatij (1880-1959). Nástin života a díla zakladatelské postavy pravoslavné
církve v Československé republice. Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 249 с. ISBN
8024424347, 9788024424347.
3) Наукові записки Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна) № 1. Присвячується 100-річчю з дня народження архімандрита
Василія (Проніна). Ужгород: Карпати, 2011. 276 с.
4) Монич О. Міжнародний круглий стіл до 100-річчя від дня народження митрополита Дорофея (Філіпа) (20.10.1913 – 30.12.1999). URL: https://m-church.org.ua/2014/03/07/
mizhnarodnij-kruglij-stil-do-100-richchya-vid-dnya-narodzhennya-mitropolita-dorofeyaﬁlipa-20-10-1913-30-12-1999/ (дата звернення: 11.11.2020).

1) Монич О. Міжнародна конференція до 100-річчя II-го Мараморош-Сиготського
процесу 1913-1914 рр. URL: https://m-church.org.ua/2014/03/07/mizhnarodna-konferenciyado-100-richchya-ii-go-maramorosh-sigotskogo-procesu-1913-1914-rr/ (дата звернення:
25.11.2020).
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8-9 лютого 2014 р. в приміщенні історичного факультету Ужгородського національного університету відбулася
«Міжнародна наукова конференція до 100-річчя ІІ-го Мараморош-Сиготського процесу 1913-1914 рр. «Релігійнополітичні трансформації в Центрально-Східній Європі у
першій половині ХХ ст.». Організаторами міжнародного
наукового форуму стали історичний факультет «УжНУ»,
Науково-дослідний центр історико-релігійних студій
«Логос» та Богословсько-історичний науково-дослідний
центр імені архімандрита Василія (Проніна). Кандидат
богослов’я, кандидат історичних наук, проректор Київської духовної академії з науково-богословської роботи,
Володимир Бурега зачитав вітальне слово до учасників
конференції Предстоятеля УПЦ, Блаженнійшого Володимира, Митрополита Київського і всієї України. Участь у
конференції взяли науковці з восьми країн світу, зокрема
США, Угорщини, Росії, Сербії, Польщі, Словаччини, Чехії
та України1.
3-4 жовтня 2015 р. в Мукачеві проводила роботу «Міжнародна наукова конференція «"Малий Афон" – монастирі
та чернецтво на Закарпатті: традиції і сучасність», присвячена 1000-літтю давньоруського чернецтва на Афоні». Організаторами наукового форуму стали Мукачівська Православна єпархія, Богословсько-історичний науково-дослідний центр імені архімандрита Василія (Проніна), Міжнародний інститут Афонської спадщини в Україні, Кафедра
історії України ДВНЗ «УжНУ», Науково-дослідний центр
історико-релігійних студій «Логос», Державний архів Закарпатської області та Відділ національностей та релігій
Закарпатської ОДА. У роботі конференції взяло участь
понад 60 науковців з одинадцяти країн світу, зокрема: Чехії, Словаччини, Польщі, Росії, Болгарії, Сербії, Хорватії,
Республіки Білорусь, Румунії, Молдови, Греції та України.
Конференція проводилася за інформаційної підтримки православного порталу «Руський Афон», альманаху

403

НАУКОВІ ЗАПИСКИ БІНДЦ №7 2020

404

«Афонська спадщина» та порталу «Православная жизнь»1.
Після роботи конференції було проведено презентації: наукового альманаху «Афонська спадщина» та видавничих
проектів Міжнародного інституту афонської спадщини
в Україні; книги доцента Санкт-Петербургської Духовної
академії архімандрита Августина (Нікітіна) «Афон и Русская Православная Церковь», монографії Ю. Данильця
про настоятельку Липчанського та Мукачівського православних монастирів – «Сповідниця імені Христового. Життєвий шлях ігумені Параскеви (в схимі Ніни) (Прокоп)
(30.04.1896-4.04.1967)».
4 жовтня 2017 р. з благословення Блаженнійшого
Онуфрія, митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви у Мукачеві
в готельному комплексі «Червона Гора» відбулася Міжнародна наукова конференція присвячена 140-річчю від
дня народження та 70-річчю від дня смерті преподобного Олексія (Кабалюка): «Життя та благословенні труди
преподобного Олексія (Кабалюка)». Організаторами наукового форуму стали Мукачівська Православна єпархія
Української Православної Церкви, Богословсько-історичний науково-дослідний центр імені архімандрита Василія
(Проніна), Міжнародний інститут Афонської спадщини
в Україні, кафедра історії України ДВНЗ «УжНУ», Архів
Сербської Православної Церкви, Державний архів Закарпатської області та Науково-дослідний інститут державно-конфесійного права та державно-церковних відносин
УжНУ. До наукового комітету конференції ввійшли: Ян
Шафін, прот., проф., ThDr., PhD, декан Православного богословського факультету Пряшівського університету, Андрій Нікулін, прот., PhDr., PhD, замдекана Православного
богословського факультету Пряшівського університету,
Стефан Пружинський, прот., doc. ThDr., PhD, замдекана
Православного богословського факультету Пряшівського
університету, Павел Марек, д.ф.н., д.п.н., к.і.н., проф. філософського факультету університету в Оломоуці, Мирослав
1) Розпочала свою роботу Міжнародна конференція ««Малий Афон» – монастирі та
чернецтво на Закарпатті: традиції і сучасність». URL: https://m-church.org.ua/2015/10/03/
rozpochala-svoyu-robotu-mizhnarodna-konferenciya-malij-afon-monastiri-ta-chernectvo-nazakarpatti-tradiciji-suchasnist/ (дата звернення: 25.11.2020).

1) Розпочала свою роботу Міжнародна конференція «Життя та благословенні труди
преподобного Олексія (Кабалюка)». URL: https://m-church.org.ua/2017/10/04/mukachevo-rozpochala-svoyu-robotu-mizhnarodna-konferenciya-zhittya-ta-blagoslovenni-trudi-prepodobnogo-oleksiya-kabalyuka/ (дата звернення: 18.11.2020).
2)Розпочала свою роботу Міжнародна наукова конференція «Закарпаття та Афон:
духовно-культурні зв҆язки» (+ПРОГРАМА). URL: https://m-church.org.ua/2019/11/06/
uzhhorod-rozpochala-svoiu-robotu-mizhnarodna-konferentsiia-zakarpattia-ta-afondukhovno-kulturni-zv-iazky/ (дата звернення: 26.11.2020).
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Жупіна, doc. ThDr., PhD, замдекана Православного богословського факультету Пряшівського університету, Сергій
Федака, д.і.н., проф. кафедри історії України УжНУ. У науковому форумі брали участь науковці з семи країн світу
(понад 30 очно, 20 заочно): Чехії, Словаччини, Польщі,
Росії, Болгарії, Сербії та України. На завершення роботи
конференції відбулися презентації свіжих видань Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні та Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна)1. Наступного дня учасникам
конференції керівництвом Мукачівської єпархії УПЦ було
організовано екскурсії монастирями Мукачівської єпархії.
6-7 листопада 2019 р. з благословення Блаженнійшого
Онуфрія, митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви в Ужгороді в
готельному комплексі «Золота Гора» відбулася Міжнародна наукова конференція, присвячена 120-річчю від дня народження ієросхимонаха Аввакума (Вакарова): «Закарпаття та Афон: духовно-культурні зв’язки». Її організаторами
стали: Мукачівська Православна Єпархія, Богословськоісторичний науково-дослідний центр імені архімандрита Василія (Проніна), Міжнародний інститут афонської
спадщини, Державний архів Закарпатської області, Архів Сербської Православної Церкви, Wydział Teologiczny
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Філологічний факультет ДВНЗ «УжНУ», Науково-дослідний
інститут державно-конфесійного права та державно-церковних відносин ДВНЗ «УжНУ», Науково-дослідний центр
історично-релігійних студій «Логос» ДВНЗ «УжНУ» та
Український фонд культури. Загалом в конференції приймало участь очно 36 і заочно 12 відомих істориків, богословів, ієрархів та дослідників з 13 європейських країн2.
Під час роботи конференції презентовано книгу «Афон-
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ский старец из Закарпатья. Иеросхимонах Аввакум (Вакаров) и его время: 1899–1972»1. Це колективна праця, видана
спільними зусиллям науковців Міжнародного інституту
афонської спадщини в Україні та Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія
(Проніна).
Окрім організації і проведення конференцій у межах
Мукачівської єпархії БІНДЦ став співорганізатором двох
міжнародних конференцій: «Русь и Афон: тысячелетие
духовно-культурных связей». К 1000-летию древнерусского монашества на Афоне и 220-летию преставления преп.
Паисия Величковского» (28-29 ноября 2014 г., Чернигов) та
«Medzinárodná vedecká konferencia v rámci osláv 65. výročia
založenia Pravoslávnej bohosloveckej fakulty pod názvom
"Perspektíva a úloha humanitných odborov pri formovaní
mysliacej a tvoriacej spoločnosti» (24 September 2015, Prešov).
Співробітники Центру приймають участь у роботі
міжнародних наукових конференцій в Україні та інших
державах. Назвемо основні: III-я Міжнародна наукова конференція «Афон і слов’янський світ», присвячена
1000-річчя давньоруського чернецтва на Святій Горі Афон
(21-23 травня 2015 р., м. Київ) (Ю. Данилець), VII-й Міжнародний симпозіум «Румунсько-українські відносини: історія та сучасність» (26-27 лютого 2016 року в м. Сату Маре
(Румунія)) (Ю. Данилець), I Міжнародна наукова конференція «Київські Паїсіївські читання», присвячена 295-річчю від дня народження видатного церковного діяча України, Румунії, Молдови та Греції прп. Паїсія Величковського
(27-28 листопада 2017 р. м. Київ) (Ю. Данилець); „BIBLIA
A WSPÓŁCZESNOŚĆ – teologiczne, kanoniczne, socjalne i
społeczne przesłanie Biblii dla współczesności“. III. Rocznik
(27 листопада 2018, Kриніца (Польща) (Ю. Данилець,
В. Міщанин); XI Міжнародна науково-практична конференція «Духовна і світська освіта: історія взаємин – сучасність – перспективи» (22 жовтня 2019 р. м. Київ) (Ю. Данилець); міжнародна наукова конференція «Церква Мучеників: Гоніння на віру і Церкву в ХХ столітті» (6-7 лютого
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:
Международный институт афонского наследия, 2019. 336 с.

1) Монич О. Науковий співробітник БІНДЦ взяв участь в студентській конференції в
Києві. URL: https://m-church.org.ua/2015/03/11/naukovij-spivrobitnik-bindc-vzyav-uchastv-studentskij-konferenciji-v-kijevi/(дата звернення: 29.11.2020).
2) В Ужгороді презентували трилогію праць архимандрита Василія (Проніна) та вручили
журналістську премію його імені (ФОТО) (ВІДЕО). URL: https://zakarpattya.net.ua/
News/86971-V-Uzhhorodi-prezentuvaly-trylohiiu-prats-arkhymandryta-Vasyliia-Pronina-tavruchyly-zhurnalistsku-premiiu-ioho-imeni-FOTO-VIDEO (дата звернення: 25.11.2020).
3) В Ужгороді презентують книгу про репресоване православне духовенствою. URL:
https://zakarpattya.net.ua/News/87775-V-Uzhhorodi-prezentuiut-knyhu-pro-represovanepravoslavne-dukhovenstvo (дата звернення: 25.11.2020).
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2020 р. м. Київ) (Ю. Данилець, В. Міщанин).
Перші свої дослідження на конференціях апробовує співробітник Центру Володимир Роман. Наприклад,
15 березня 2015 р. він представив своє дослідження «Православне чернецтво та монастирі на території Іршавського
району Закарпатської області (ХХ ст.) на VІ щорічній студентській конференції «Студентська наука в духовній школі», яка проводилася на базі Київській духовній академії1.
Науковий Центр став організатором та співорганізатором цілого ряду презентації та архівних виставок. 5 вересня 2011 р. у прес-центрі газети «Неділя» в Ужгороді відбулася презентація трилогії «Собрание трудов архимандрита Василія (Пронина)», монографії о. Олександра Монича
«Хватит ли мне этой жизни на покаянне?» та вручення 27
журналістам відзнак премії імені архімандрита Василія
(Проніна)2.
30 вересня 2011 р. у конференц-залі історичного факультету УжНУ відбулася презентація книги «Сповідники та подвижники Православної Церкви на Закарпатті
в ХХ ст.»3. Книга була спільним науковим проектом Наукового Центру, Мукачівської єпархії УПЦ та кафедри історії України УжНУ. Після презентації книги відбулося
закриття виставки архівних документів, присвячених відродженню православ’я на Закарпатті на початку XX ст. та
100-річчю з дня народження архімандрита Василія (Проніна), що почала свою роботу 8 вересня 2011 р. в приміщенні
Державного архіву Закарпатської області. На презентації
наукового проекту були присутні і виступили з промовами міський голова Ужгорода Віктор Погорєлов, очільник
Державного архіву Закарпатської області Михайло Місюк та представники професорсько-викладацького складу
УжНУ – д.і.н., проф. кафедри історії УжНУ Сергій Федака
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та Дмитро Данилюк.
22 вересня 2012 р. в прес-центрі Мукачівської єпархії
відбулася презентація путівника «Православні монастирі
Закарпаття»1. У вступному слові до присутніх правлячий
архієрей відмітив, що видання такого путівника є «актуальним та надзвичайно потрібним для Мукачівської єпархії, адже завдяки таким проектам кожен бажаючий може
не лише ознайомитися з історією та буття обителей єпархії, але й може дізнатися про маршрут поїздки до обителі,
прочитати розклад богослужінь, тощо. Стежка до святинь
ніколи не заросте. Сподіваюся, що путівник ширше сприятиме виконанню цього духовного завдання». До другого
видання путівника читачам представлена інформація про
40 монастирів Закарпаття. Презентація першого видання
відбулася 23 жовтня 2010 р. в Грушівському монастирі на
Тячівщині2.
ІІІ. Міжнародна співпраця.
Важливе значення в роботи БІНДЦу відіграє міжнародна співпраця. Відзначимо основні моменти. Так,
25 січня 2015 р., на запрошення Високопреосвященнішого
Марка, архієпископа Єгор’ївського, тимчасово керуючого
Угорською єпархією та з благословення Високопреосвященнішого Феодора, архієпископа Мукачівського і Ужгородського делегація Богословсько-історичного науководослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна)
відвідала Свято-Троїцький храм в місті Мішкольц (Угорщина). Після богослужіння гостям з Мукачівської єпархії
була проведена широка екскурсія по історичному храму
та музею, що діє при храмі. Далі в неофіційному форматі
директор БІНДЦ, доцент УжНУ Ю. Данилець, протоієрей
Василій Юрина та вчений секретар БІНДЦ – протоієрей
Олександр Монич в теплій атмосфері поспілкувалися з
колегами, щодо реалізації в майбутньому спільних історичних, богословських та місіонерсько-проствіницьких
1) У Мукачівській єпархії презентували "Православні монастирі Закарпаття". URL:
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/62593 (дата звернення: 25.11.2020).
2) У Грушівському монастирі відбулася презентація путівника "Православні Монастирі
Закарпаття".
URL:
https://karpatnews.in.ua/news/5736-u-hrushivskomu-monastyrividbulasia-prezentatsiia-putivnyka-pravoslavni-monastyri-zakarpattia.htm (дата звернення:
25.11.2020).

1) УКРАЇНА-УГОРЩИНА. Делегація БІНДЦу відвідала Свято-Троїцький храм в місті
Мішкольц. URL: https://m-church.org.ua/2015/01/26/ukrajina-ugorshhina-delegaciya-bindcu-vidvidala-svyato-trojickij-xram-v-misti-mishkolc/ (дата звернення: 29.11.2020).
2) УКРАЇНА-СЛОВАЧЧИНА. Директор БІНДЦ підписав Міжнародну угоду з
православним богословським факультетом Пряшівського університету. URL: https://mchurch.org.ua/2015/05/02/ukrajina-slovachina-direktor-bindc-pidpisav-mizhnarodnu-ugoduz-pravoslavnim-bogoslovskim-fakultetom-pryashivskogo-universitetu/ (дата звернення:
26.11.2020).
3) УКРАЇНА-СЛОВАЧЧИНА. Керуючий Мукачівською єпархією взяв участь у
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проектів1
30 квітня 2015 р. у м. Пряшів (Словаччина) було підписано угоду про міжнародну співпрацю між Православним богословським факультетом Пряшівського університету та Богословсько-історичним науково-дослідницьким
центром імені архімандрита Василія (Проніна) Мукачівської єпархії. З благословення Високопреосвященнійшого
Феодора, архієпископа Мукачівського та Ужгородського
від Центру угоду підписував його директор, к.і.н., доцент
Юрій Данилець. Від словацької сторони – декан Православного богословського факультету, проф., о. Ян Шафін
та протодекан, о. Андрій Нікулін. Міжнародна угода передбачає співпрацю у дослідницьких проектах, які передбачають: мобільність дослідників, спільні наукові проекти,
обмін науковим матеріалом, сумісна участь та організація
наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, «круглих
столів».
Наприкінці зустрічі декан факультету, проф. Я. Шафін передав колезі з Закарпаття перший у році номер наукового видання факультету – «PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ
ZBORNÍK», що друкується у м. Горлиці (Польща). У цьому
виданні доц. Ю. Данилець опублікував статтю присвячену
місіонерській діяльності єпископа Дамаскина (Грданічки) 2.
24 вересня 2015 р. з благословення Блаженнійшого
Онуфрія, Митрополита Київського і всієї України та на
запрошення Предстоятеля Православної Церкви Чеських
Земель та Словаччини Блаженнійшого Митрополита Ростислава, Високопреосвященніший Феодор, архієпископ
Мукачівський і Ужгородський взяв участь в Міжнародній
науково-богословській конференції, яка була присвячена
65-й річниці заснування Богословського факультету Пряшівського державного університету3. У роботі конференції
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від Наукового Центру взяв участь його директор Юрій Данилець.
20 квітня 2016 р. директор Богословсько-історичного
науково-дослідного центру імені архімандрита Василія
(Проніна) Юрій Данилець прочитав лекцію для студентів
та аспірантів Католицького університету в Ружомберку
(Словаччина) на тему «Державно-церковні відносини на
Підкарпатській Русі в 1920-1930 рр.». Доповідь інтегрована
до курсу, присвяченого історії Чехословаччини міжвоєнного періоду, який читають науковці кафедри історії філософського факультету і виконувалася в рамках ґранту
Національної стипендіальної програми Словацької Республіки (SAIA)1.
27 березня 2018 р. кандидати історичних наук, доценти кафедри історії України ДВНЗ «УжНУ», співробітники
БІНДЦу Ю. Данилець та В. Міщанин у рамках багаторічної співпраці із Православним богословським факультетом Пряшівського університету у Словаччині взяли участь
у роботі Х Міжнародної наукової конференції «Pravoslávie
a súčasnosť» 2, яка зібрала студентів, аспірантів, докторантів та інших вчених із кількох країн Європи. Ужгородськими дослідниками були представлені доповіді на теми:
«Постать єпископа Миколая (Кутепова) у документах уповноваженого Ради у справах РПЦ у Закарпатській області
(1961–1964 рр.)» (Ю. Данилець), «Доповідні записки Уповноваженого ради в справах релігійних культів Петра Лінтура про релігійну політику на Закарпатті (1945–1946 рр.)»
(В. Міщанин). Виступи у вигляді статей надруковані у науковому збірнику «Pravoslávie a súčasnosť»3. По завершенні конференції відбулася робоча зустріч із деканом ПраМіжнародній науково-богословській конференції у Пряшеві. URL: https://m-church.org.
ua/2015/09/25/ukrajina-slovakiya-keruyuchij-mukachivskoyu-jeparxijeyu-vzyav-uchast-umizhnarodnij-naukovo-bogoslovskij-konferenciji-u-pryashevi/ (дата звернення: 26.11.2020).
1) УКРАЇНА-СЛОВАЧЧИНА. Директор БІНДЦу прочитав лекцію для студентів у
Ружомберку. URL: https://m-church.org.ua/2016/04/22/direktor-bindcu-prochitav-lekciyudlya-studentiv-u-ruzhomberku/
2) Науковці кафедри історії України представили здобутки підрозділу на міжнародних
конференціях у Словаччині та Чехії. URL: https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/
news/19788/2018-04-01-19788(дата звернення: 26.11.2020).
3) PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ X. Zborník príspevkov z X. vedeckej konferencie
študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov Prešov, 27. marec 2018. URL:
https://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?ﬁle=/web/kniznica/elpub/dokument/Kocvar8/
subor/9788055520940.pdf (дата звернення: 26.11.2020).

РЕЗЮМЕ
У статті аналізується дванадцятирічна діяльність Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна). Центр було створено з благословення керуючого Мукачівською єпархією архімандрита (нині
– митрополита) Феодора (Мамасуєва) у 2008 році. Авторами
висвітлено основні напрямки в роботи центру: науково-видавнича діяльність; проведення наукових конференцій, «круглих
столів», презентацій, виставок; міжнародна співпраця.
Ключові слова: Мукачівська єпархія, Богословсько-історичний науково-дослідний центр імені архімандрита Василія
(Проніна) (БІНДЦ), конференції, публікації, видавнича діяльність.
SUMMARY
THEOLOGICAL-HISTORICAL RESEARCH CENTER
NAMED AFTER ARCHIMANDRITE VASILY (PRONIN):
MAIN DIRECTIONS OF ACTIVITY
(2008-2020)
The article analyzes the twelve-year activity of the TheologicalHistorical Research Center named after Archimandrite Vasily
(Pronin). The center was established with the blessing of
Archimandrite (now Metropolitan) Theodore (Mamasuev), the head
of the Mukachevo Diocese, in 2008. The authors highlight the main
directions in the work of the center: research and publishing activities;
holding scientific conferences, "round tables", presentations,
exhibitions; international cooperation.
Keywords: Mukachevo Eparchy, Theological-Historical
Research Center named after Archimandrite Vasily (Pronin)
(BINDC), conferences, publications, publishing.
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вославного богословського факультету професором Яном
Шафіним, на якій обговорено перспективи подальшої
співпраці.
Таким чином, аналіз діяльності БІНДЦ свідчить про
активну дослідницьку роботу науковців у всіх сферах історичної та огословської науки.
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Marek Pavel. Biskup Gorazd (Pavlík). Životní příběh
hledání ideální církve pro 20. století». Olomouc: Univerzita
Palackého v Olomouci, 2019. 698 s.
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Юрій Данилець,
кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри
археології, етнології та культурології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
директор Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна),
Ужгород, Україна
Наприкінці минулого року у
видавництві Оломоуцького університету в Чехії вийшла чергова
монографія відомого чеського історика – Павела Марека. Названий
автор тривалий час співпрацює з
Богословсько-історичним науководослідний центром імені архімандрита Василія (Проніна). Зокрема,
з 2018 р. він є членом редколегії
«Наукових записок» БІНДЦ, регулярно публікується на шпальтах
цього видання.
Народився П. Марек в 1949 р. в м. Шумперк в Моравії (нині територія Чеської республіки). В 1967 р. закінчив
середню школу. В 1968-1972 рр. здобував вищу освіту на
педагогічному факультеті Оломоуцького університету
імені Яна Палацького (російська мова та історія). Під час
навчання молодий студент активно займається науковою
роботою. Наслідком пошукової праці стала перша публікація у збірнику студентської наукової конференції. У зна-
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чній мірі на формування майбутнього дослідника вплинула перша посада – головного редактора журналу «Štafeta»
в м. Простейов (1972-1980). У цей час П. Марек активно цікавиться новітньою історією названого міста, вивчає освітні процеси, робітничий рух, театральне життя в Моравії.
У 1980 р. отримав науковий ступінь доктора філософії
за дисертацію «Програма забудови Простейова в 18921913 рр. і її критика місцевою опозицією». У тому ж році
через відмову вступити до Комуністичної партії Чехословаччини був звільнений з редакції, змушений був працювати листоношою, різноробочим на металургійному
заводі, деякий час залишався безробітним. В 1982 р. для
перевиховання був направлений на роботу в краєзнавчий
музей в Простейова. В обов’язки спеціаліста з новітньої
історії входила підготовка музейних виставок, оформлення стенів тощо. Разом з тим, музей містив у своїх фондах
цілий ряд неопрацьованих документів, які зацікавили П.
Марека. Наслідком плідної праці стала публікація більше
40 наукових та науково-популярних статей у різних виданнях. У 1989 р. отримав ступінь доктора педагогіки (PaedDr)
на педагогічному факультеті Оломоуцького університету.
Коли в 1989 р. в Чехословаччині відбулася демократизація, П. Марек захопився політикою. Балотувався від Громадянського форуму до парламенту на виборах1990 р. В
1990-1991 рр. працював на посаді директор краєзнавчого
музею Простейова. Намагався вдихнути нове життя в колектив, змінити підхід до формування завдань установи
тощо. Коли не зустрів порозуміння у колег, які не бажали
рішучих змін, перейшов на викладацьку роботу на кафедру соціального виховання педагогічного факультету університету в Оломоуці. Був також заступником завідувача
кафедри. Таким чином, з вересня 1991 р. життя П. Марека
нерозривно пов’язане з університетом. З 1993 р. – викладач кафедри політології та європейських студій філософського факультету. Розробляв нові курси з міжнародних
відносин, політології, історії Європи після Другої світової
війни, історії дипломатії і т.д.
В 1991-1995 рр. – Павел Марек – докторант на історичному відділенні філософського факультету університету
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імені Томаша Масарика в Брно. В 1995 р. успішно захистив докторську дисертацію на тему: «Чехословацька торгово-купецька партія середнього класу в політичній системі Чехословаччини в 1918-1938 рр.». З 1998 р. – доцент,
з 2002 р. – професор, завідувач кафедрою політології.
З 2007 р. – професор кафедри історії філософського факультету Оломоуцького університету. Керував Центром
історії християнської політики. З 2007 по 2016 рр. також
працював професором філософського факультету Католицького університету в Ружомберку (Словаччина).
З 1 вересня 2016 р. – почесний професор філософського
факультету університету Оломоуцького університету.
Протягом педагогічної праці активно стажувався в закордонних вузах, бібліотеках і т.д. (Університет Фрайбурга
імені Альбрехта Людвіга, Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана, Баварська державна бібліотека. Колегіум Каролінум в Мюнхені, Стрітенська духовна семінарія в
Москві і т.д).
З початку 1990 рр. починає вивчати церковну тематику. Опублікував ряд досліджень, присвячених новітній
церковній історії Чехії і Словаччини. Тематика досліджень
пана професора досить широка: історія чеського політичного католицизму і католицького модернізму в кінці XIX
- поч. ХХ ст., проблеми розколу в Католицькій Церкві в
Чехії і Моравії в 1920 рр., утвердження православної церкви тощо. Продуктивність проф. П. Марека вражає. Він є
автором більше 40 монографій та 300 наукових статей у
фахових журналах та інших виданнях, близько 200 рецензій та літературних доповідей. Крім того, він опублікував
близько 500 науково-популярних статей в регіональній та
національній пресі. Був організатором 25 виставкових та
постійно діючих експозицій. Як редактор, підготував до
друку близько 50 збірників матеріалів, книг та брошур.
Був організатором та співорганізатором близько 40 наукових конференцій та колоквіумів.
Презентоване видання є підсумком багаторічного дослідження діяльності чеського архієрея в цілому ряді чеських та зарубіжних архівів. Зокрема, в списку джерел наведено поклики на наступні архіви та архівні фонди: Archiv
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Arcibiskupství olomouckého Olomouc (f. Chudobínský archiv),
Archiv Ministerstva zahraničí ČR Praha (f. ZÚ Vatikán; f. ZÚ
Bělehrad; f. Teritoriální odbory - 2. Sekce), Archiv Národního
muzea Praha (f. Akta a korespondence Jednoty katolického
duchovenstva; f. Antonín Hajn), Archiv pravoslavné církve
Olomouc (f. Matěj Pavlík-Gorazd), Literární archiv Památníku
národního písemnictví Praha (f. Bohumil Zahradník-Brodský),
Moravský zemský archiv Brno (f. 5482, 5483 - matriky
narozených Velké Vrbky; matriky zemřelých Velké Vrbky;
matriky oddaných Velké Vrbky), Muzeum Jindřicha Šimona
Baara Klenci pod Čerchovem (f. J. Š. Baar), Národní archiv
Praha (f. Ministerstvo školství a národní osvěty; Výstřižkový
archiv MZV; f. Nejvyšší správní soud Praha; f. Prezidium
ministerské rady; f. Ministerstvo vnitra I - nová registratura
1936-1953; Policejní ředitelství Praha), Státní okresní archiv
Kroměříž (f. Moravan; Orel; Podporovací spolek Dobromil),
Ústřední archiv a muzeum Církve československé husitské
Praha (f. Kniha zápisů o schůzích ústřední rady CČS 4. 1. 192220. 12. 1926, sig. A I-28f; Kniha protokolů pražské arcidiecéze,
sig. A I-39f; f. Kniha zápisů o schůzích ÚR CČS 4. 1. 1922-20.
12. 1926; Korespondence Karla Farského; f. Korespondence B.
Zahradníka-Brodského; Korespondence Vil. Růžičky; f. K 40; f.
Korespondence Antonína Procházky; f. Korespondence Emila
Dlouhého-Pokorného; f. Korespondence Albína Polešovského;
f. Korespondence Rudolfa Paříka; f. František Kovář), Zemský
archiv Opava, pob. Olomouc (f. Arcibiskupství olomoucké A. C. Stojan; f. Karel Dostál-Lutinov; Olomoucká diecéze CČS
(h); Stojanová literární jednota bohoslovců v Olomouci (1769)
1844-1949; f. Univerzita Olomouc (1576)1640-1950), Archiv
svátého archijerejského synodu Srbské pravoslavné církve
Bělehrad (f. Eparchie Českomoravská). Таким чином, дослідником опрацьовано 12 архівів та 26 фондів, які містять
тисячі документів. Список використаної літератури також
вражає, він складається із майже 630 позицій та 60 назв періодичних видань. Отже, названа монографія є на сьогодні
найповнішим видання про життєвий шлях і трагічну загибель єпископа Горазда (Павліка).
Виклад матеріалу подано за проблемно-хронологічним принципом. Автор виділяє три блоки-періоди в жит-
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ті Матея-Горазда Павліка. П. Марек зосереджується на
служінні Горазда трьом церквам – католицькій, чехословацькій та православній. Перший етап був пов'язаний із
перебуванням у лоні католицької церкви (1879-1920 рр.).
За словами чеського дослідника, Матей Павлік походив із
релігійної словацької католицької родини. У 1898-1902 рр.
навчався на католицькому богословському факультеті Оломоуцького університету, який закінчив як один з кращих
випускників. Після висвячення деякий час (1902-1905) служив в Сілезії. Потім переведений в Кромержиж, де працював священиком і редактором тижневика «Pozorovatel».
У грудні 1908 році отримав посаду духовного адміністратора в місцевій земській лікарні для душевнохворих. Тут
він проявив себе як новатор у роботі з пацієнтами. Разом
з тим він брав участь в діяльності католицьких політичних
партій і в якості консультанта спілкувався з їх провідними
фігурами, наприклад М. Грубаном, Я. Шрамек, А. К. Стояном і іншими. У 1918 р приєднався до реформаторського
руху католицького духовенства. Переїхав до Праги, де служив як позаштатний священник секретарем «Об'єднання
католицького духовенства» і редактором його вісника.
В 1920 р. починається новий етап у житті М. Павліка –
він переходить до Чехословацької церкви. Був відлучений
в римо-католицькій церкві. У 1921 р. обраний земським
духовним адміністратором ЧСЦ в Моравії та Сілезії. Майбутній владика належав до того крила членів церкви, яке
виступало за перехід на православну платформу. 25 вересня 1921 р. в Белграді патріарх СПЦ Димитрій (Павлович)
звів Павліка в першого єпископа ЧСЦ. Після місіонерського перебування в США (серпень - грудень 1922 г.), коли
в ЧСЦ почали посилюватися суперечності між модерністським напрямком Карела Фарського і православним напрямком єпископа Горазда щодо її теологічної спрямованості, владика заявив про свій вихід із складу ЧСЦ. Таким
чином, другий період у життя Горазда (Павліка) тримавав
не довго – всього чотири роки (1920-1924 рр.).
29 липня 1924 р. єпископ Горазд увійшов до складу
Чеської православної релігійної громади в Празі, очолюваної архієпископом Саватієм (Врабец). В результаті склад-
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них внутрішніх процесів в ЧПРГ 22 грудня 1925 р. Горазд
був обраний її керівником. У 1926-1942 рр. працював над
створенням Чеської православної єпархії як організаційної складової СПЦ. У 1940-1941 рр., після втрати зв'язку з
материнською церквою, вів переговори з митрополитом
Серафимом (Ляде) про приєднання до Берлінської єпархії, яке відбулося 4 березня 1942 р. Після замаху на виконуючого обов'язки імперського протектора Рейнхарда
Гейдріха (27 травня 1942 г.) і розкриття притулку агентів виконавців замаху в крипті православного кафедрального
собору святих Кирила і Мефодія в Празі по вулиці Ресселя,
владика взяв на себе відповідальність за надання притулку.
Польовим судом засуджений до смерті та 4 вересня 1942 р.
страчений на військовому стрільбищі в Кобилісах. За розпорядженням влади протекторату від 27 вересня 1942 р.
православна церква в Чеських землях була заборонена.
П. Марек відмічає, що під керівництвом єпископа Горазда був прийнятий статут церкви (1929) і вдалося вирішити всі основні проблеми, пов'язані з літургією, вихованням богословів, храмами, церковними громадами,
фінансовим забезпеченням церкви, церковної печаткою
і культурно-просвітницькою діяльністю. Заслуги Горазда
у становленні православної церкви були відзначені сербськими нагородами – Орденом Білого орла (1930) і Орденом Святого Сави I і II ступеня, а також румунським Орденом Корони 1 ст. з мечами. Синодом Сербської православної церкви він канонізований як святий новомученик
(1961). Чехословацькою православною церквою канонізовано як Святий Горазд II (1987). За заслуги в боротьбі проти фашизму (посмертно) нагороджений Чехословацьким
військовим хрестом (1945) і Орденом Т. Г. Масарика (1997).
Окремий параграф проф. П. Марек присвятив контактам єпископа Горазда (Павліка) із православними на
Підкарпатській Русі. Частково цей матеріал було апробовано на міжнародній науковій конференції «"Малий
Афон" – монастирі та чернецтво на Закарпатті: традиції і
сучасність», присвячена 1000-літтю давньоруського чернецтва на Афоні (Мукачево, 3-4 жовтня 2015 р.), а потім опубліковано на шпальтах «Наукових записок» БІНДЦ (№4,
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2015 р.).
Необхідно також сказати про високу поліграфічну
якість видання та хороший ілюстративний матеріал, який
поданий по тексту книги (280 фото) і виділений в окремий
додаток наприкінці праці. Історичний портрет владики
Горазда в додатку відображено в 139 фотографіях. Більшість світлин вводяться в науковий оббіг вперше. Кілька
з фотозображень мають певний стосунок і до Закарпаття.
Наприклад, на фото 90 зображено храм в м. Худобин, на
фото 114-115 – храм в Ржимице, які побудовано за проєктом о. Всеволода Коломацького (згодом архімандрит
Андрій) (1896-1980 рр.). На світлинах 45-48, 68, 74-76, 88-89,
91-92, 113, 123, 125, 132 ми бачимо єпископа Нішщького
Досифея (Васича), який в 1920-1926 рр. опікувався православною церквою на Підкарпатський Русі, будучи делегатом Священного Синоду Сербської православної церкви
та єпископом Карпаторуським. Хороші стосунки чеський
архієрей мав і з наступниками владики Досифея – єпископом Новосадсько-Бачкським і Карпаторуським Іринеєм (Чиричем) (фото 73), Призренським та Карпаторуським Серафимом (Йовановичем) (фото 117), Бітольським
і Карпаторуським Йосифом (Цвійовичом) (фото 72, 96),
Мукачівсько-Пряшівським Дамаскіном (Грданічкі) (фото
107-109). Останні світлини взагалі є унікальними, на них
зафіксовано участь карпаторуської делегації в освячення
празького православного храму в 1935 р. Тоді, крім правлячого архієрея на торжество поїхав й архімандрит Олексій (Кабалюк) (1887-1947 рр.), канонізований УПЦ в 2001 р.
як місцевшанований святий.
Опрацювання монографії значно пришвидшує наявність іменного покажчика, що в останні роки, на жаль, різко зустрічається в науковій літературі.
Вихід у світ нової монографії проф. П. Марека про
єпископа Горазда (Павліка) є важливо подією в сучасній
історії та стане цінним надбанням новітньої історіографії
православної церкви.

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 рецензування 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 започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається
автор;
• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 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.
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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
(навчання), посада, мобільний телефон, e-mail.
Послідовність розміщення елементів статті: УДК; прізвище автора; назва статті (малими літерами по центру); анотація і
ключові слова мовою статті; виклад основного матеріалу статті;
джерела та література; назва статті, анотація і ключові слова англійською мовою.
Редакція надає перевагу оформленню посилань, що мають
наскрізну нумерацію по всій статті і розташовуються внизу кожної сторінки. Однак, автори можуть використовувати й інші системи оформлення статей.
Статті приймаються різними мовами за узгодженням з редакцією.
«Наукові записки БІНДЦ» виходять не менше 1 разу на рік.
Рукописи просимо надсилати до 1 грудня кожного року.
Тексти просимо надсилати на e-mail: jurijdanilec@gmail.com
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