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ДОРОГІ ЧИТАЧІ
«НАУКОВИХ ЗАПИСОК»!

У Ваших руках Ви тримаєте черговий номер «Наукових За-
писок» Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені 
архимандрита Василія (Проніна).

Завдяки спільним зусиллям молодих вчених Ужгородсько-
го національного університету, священиків-істориків, богословів, 
місцевих краєзнавців та закордонних дослідників церковної істо-
рії при Мукачівській єпархії з 8 вересня 2018 року успішно про-
довжує діяти унікальний проєкт, який об’єднує Церкву і науку.

Наш центр – це платформа, яка дозволяє відкрито займатися 
дослідженням історичного минулого Закарпаття, України та Схід-
ної Європи. У нас є всі умови для розвитку наукової еліти у сфері 
церковної історії, богослов’я, гомілетики, церковного права, тощо. 
Центр інтегрує в собі науковий процес із залученням зарубіжних 
партнерів – представників авторитетних наукових шкіл та акаде-
мічної спільноти, фахівців з різних галузей історії та богослов’я 
нашої країни та інших держав. 

Пріоритетами наукової роботи центру сьогодні є максимальне 
сприяння широкоаспектному розвитку церковної історії, студент-
ства та аспірантів. Наукові зв’язки і досвід центру дають можливість 
всім науковим співробітникам брати участь у різних наукових кон-
ференціях, науково-практичних семінарах, не тільки в Україні, а й за 
кордоном. Ми підтримуємо кожного дослідника, який прагне до са-
мореалізації, самовдосконалення, розвитку та успіху.

2021 рік в силу епідеміологічної ситуації виявився досить важ-
ким для всіх соціальних груп і верств населення. Через це ми не 
проводили очні конференції і семінари. Однак, це не завадило нам 
започаткувати нові дослідницькі проєкти.

Одним із них є зведений предметно-тематичний каталог під 
назвою «Давні монастирі Мукачівської єпархії» (1360-1800)». Ката-
лог містить архівні документи Державного архіву Закарпатської 
області, які відтворюють історію давніх монастирів Мукачівської 
єпархії вказаного періоду. 
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Видання здійснено у 2021 році спільними зусиллями БІНДЦ іме-
ні архімандрита Василія (Проніна), Закарпатської Обласної Ради, За-
карпатської Обласної Адміністрації, Державного архіву Закарпатської 
області і Факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ «УжНУ».

В першому томі упорядковано документи двох фондів ДАЗО 
(№ 64 та № 151). Загалом опрацьовано 9058 документів. Проєкт є 
спробою індексації, кодифікації та систематизації наявних доку-
ментів, чим суттєво сприяє комунікації та верифікації, передусім 
у пошуковій дослідницькій роботі за вказаною тематикою. 

Упорядником видання є протоієрей Олександр Монич, канди-
дат богослов’я, PhD (Богослов’я), вчений секретар БІНДЦ, аспірант 
факультету Історії та міжнародних відносин, ДВНЗ «УжНУ».

Науковими консультантами проекту стали: Данилець Юрій, 
к.і.н., PhD., доцент кафедри археології, етнології та культурології, 
ДВНЗ «УжНУ», директор БІНДЦ; Єремкіна Марія, начальник відділу 
забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апара-
ту ДАЗО. Рецензенти видання: Федака Сергій, д.і.н., професор, ДВНЗ 
«УжНУ»; Міськов Іван, к.і.н., доцент кафедри культури та соціаль-
но-гуманітарних дисциплін Закарпатської академії мистецтв.

Крім цього ми продовжуємо працю над іншими проєктами, 
які будуть цікаві науковцям, історикам-краєзнавцям, докторантам 
та аспірантам, студентам духовних і гуманітарних вузів, а також 
дослідникам, які цікавляться автентичною церковно-історичною 
спадщиною Православної Церкви Закарпаття.

Сьогодні ми з Божою допомогою крокуємо тільки вперед. 
Попереду ще дуже багато наукових проектів і задумів. Нас радує, 
що кожен випуск «Записок» – це певний підсумок нашої наукової 
роботи. Це – наш науковий звіт, який переконує, що, незважаючи 
ні нащо, ми діємо і досліджуємо свою історичну спадщину.

Щиро сподіваюся, що «Записки» допоможуть Вам по-новому 
подивитися на історію Православної Церкви на Закарпатті і про-
ллють нове світло на маловідомі сторінки в історії Мукачівської 
єпархії.

Митрополит Мукачівський і Ужгородський 
ФЕОДОР
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НАУКОВІ СТАТТІ

УДК 271-722.52-773(477.87)-745-9»16/17»

АСПЕКТИ ЮРИСДИКЦІЙНИХ ІНКОРПОРАЦІЙ
В МАРАМОРОЩИНІ У XVII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ.

Олександр Монич, 
протоієрей, аспірант кафедри археології, етнології та культурології

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
кандидат богослов’я, PhD., Ужгород, Україна

E-mail: oleksandr.monych@uzhnu.edu.ua

Контекстне вивчення еклізійних процесів, пов’язаних з роз-
витком та структурною розбудовою Марамороської єпархії у XVII-
XVIII століттях, неможливе без предметного дослідження окремих 
явищ і процесів. 

Тема розширення, включення або ж посилення юрис дик-
цій ної влади Мукачівських, Фогарашських, Трансільванських та 
Молдавських єпископів у комітаті Мараморош в 1600-1735 роках є 
надзвичайно актуальною. Без її дослідження неможливе повноцін-
не знайомство з діяльністю Марамороської православної єпархії.

Дослідницькі розвідки теми представлені публікаціями та моно-
графіями таких авторів, як: о. Jоаnnicio Basilovich1, о. Михайло Лучкай2, 

1  R.P. Jоаnnicio Basilovits. Brevis Notitia Fundationis Theodori Koriathovits, Olim Ducis De 
Munkacs, Pro Religiosis Ruthenis Ordinis Sancti Basilii Magni, In Monte Csernek Ad Munkacs, 
Anno MCCCLX. Factae: Exhibens Seriem Episcoporum Graeco-Catholicorum Munkacsiensium, 
cum praecipuis eorundem aliorumque Illustrium Virorum Gestis, e variis Diplomatibus, 
Decretisque Regiis, ac aliis Documentis authenticis potissimum concinnatam. Pars Prima. Ex 
Typographia Ellingeriana, 1799. 104 p.
2  Лучкай М. Історія карпатських русинів: У шести томах / Дешифр. рукопису, переклад 
українською мовою та покажчики Ю.М. Сака; Редкол.: Й.О. Баглай, М.М. Вегеш, Д.Д. Да-
нилюк, М.В. Орос, І.М. Сенько. Т. ІІ. Ужгород: Закарпаття, 1999. 388 с., іл. Його ж: Історія 
карпатських русинів: У шести томах / Дешифрування рукопису Ю.М. Сака; пер. укр. мовою 
А.М. Ігната; покажчики Д.Д. Данилюка. Т. ІІІ. Ужгород: Закарпаття, 2002. 328 с., іл.
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Олексій Петров1, о. Юрій Жаткович2, Antal Hodinka3, о. Іван Дулішкович4, 
Mihály Balogh5, Є. Перфецький6, о. Василій Гаджеґа7, о. Олександр Баран8, 
M. Lacko9, 10о. Атанасій Пекар11, о. Степан Пап12, о. Василій (Пронін)13, 

1  Петров А., проф., д-ръ. «Старая вѣра» и унія въ XVII–XVIII вв. Пояснительная записка 
// Матеріалы для исторіи Угорской Руси. Т. I. СПб., 1905. 73 с.; Його ж: «Старая вѣра» и 
унія въ XVII–XVIII вв. Пояснительная записка // Матеріалы для исторіи Угорской Руси. Т. 
II. СПб., 1906. 88 с.; Його ж: Матеріалы для исторіи Закарпатской Руси. Духовно-полеми-
ческія сочиненія іерея Михаила Оросвиговскаго Андреллы противъ католичества и уніи. Т. 
IX. Тексты. Съ предисловиемъ Ю.А. Яворскаго. Прага, 1932. 30 с.
2 Жаткович Юрій, о. Боротьба Мукачівської греко-католицької єпархії проти впливу Еґера. 
Історичне дослідження // Жаткович Юрій. Праці з історії Угорської Русі / Упорядк. і 
передм. О.С. Мазурка. Ужгород: Мистецька лінія, 2008. С. 235-316.
3  Hodinka A. A munkácsi görög szertartású püspökség okmánytára. I. KӦT. 1458-1715. Ungvár. 
1911. LVI. 659 p.
4 Дулишкович Іоанн, о. Историческія черты Угро-Русскихъ. Тетрадь II. Унгваръ, 1875. 142 
с.; Дулишкович Іоанн, отець. Историческія черты Угро-Русскихъ. Тетрадь III. Унгваръ, 
1877. 234 с.
5  Balogh Mihály. A Máramarosi görög szertartású orosz egyház és vicariatus történelme. Ungvár, 
1909. 35 p.
6  Перфецкий Е. Религиозное движение в XVI-ом и начале XVII-го века в Угорской Руси // 
ИОРЯС. СПб., 1915. Т. 20. Кн. 1. С. 24-77; Перфецький Є. Угорська Русь-Україна в першій 
половині XVII-го століття // Україна: науковий трьохмісячник українознавства. К., 1917. 
Кн. 3-4. С. 19-42; Його ж: Василій Тарасович, єпископ Мукачівський // Науковий збірник 
товариства «Просвіта». Ужгород, 1923. Т. 2. С. 84-92.
7 Гаджеґа В. Додатки к исторіѣ Русинов и руських церквей в Марамороші. Студіи 
исторично-архивні // Науковый Зборник товариства «Просвѣта». Рочник I. Ужгород: 
Книгопечатня акційного товариства «Уніо», 1922. С. 140-228.
8  Baran A. Metropolia Kioviensis et eparchia Mukačoviensis // Analecta OSBM. Серія 2. 
Секція 1. Т. 10. Romae: PP. Basiliani, 1960. 111 p.; Baran А. Eparchia Maramorošiensis eiusque 
unio. Romae, 1962. 107 p.; Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691 
// BOHOSLOVIA/БОГОСЛОВІЯ. Т. XXXII. Кн. 1-4. Українське Богословське Наукове 
Товариство: Рим, 1968. С. 77-145.
9 Lacko М. Unio Užhorodensis Ruthenorum Carpaticorum cum Ecclesia catholica. 
Orientalia Christiana Analecta 143. Roma: Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, 
1955. 278 s.
10  Iorga N. Istoria Bisericii Romaâneşti. Т. 1. Vǎlenii-de-Munte: Neamul Romănesc, 1908. 431 p.
11  Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Нариси історії Церкви Закарпаття. Серія ІІ. «Записки ЧСВВ». 
Секція І. Т. I. Єрархічне оформлення. Видавництво Отців Василіян «Місіонер». Рим 1997 
– Львів. 232 с.
12  Пап Степан, о. Історія Закарпаття. Т. II. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2002. 443 с.
13 Пронин Василий, архимандрит. История Православной Церкви на Закарпатье. 
Кандидатская работа архімандрита Василия (Пронина) «История Мукачевской епархии 
(с древнейших времен до Первой Мировой войны 1914 года)». Издание 2-е. Свято-
Николаевский Мукачевский монастырь. ОРП «Φιλοκαλια», 2009. 524 с.
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В. Кічера1, В. Мороз2, А. Стыкалин3, А. Світлинець4, В. Фенич5, о. 
Олександр Монич6 та ін. 

Джерельний матеріал представлений документами 64 та 151 
фондів Державного архіву Закарпатської області (далі – ДАЗО). 

Марамороська єпархія, або ж єпископія (рум. Episcopia a 
Maramureşului) – це сучасна єпархія Румунської Православної Цер-
кви, початки діяльності якої коливаються в середині XVII ст., – 
припинення її існування не раніше, як 1739 рік7. 

Залишаючи за полем дослідження широку тему взаємовідно син 
між єпископами Мукачева і марамороськими православними центра-
ми періоду кінця XIV – першої чверті XVIII століття, зауважимо, що 

1  Кічера В. Інституційна розбудова провінції чину Василіан на Закарпатті у період правління 
Мукачівського єпископа Андрія Бачинського (1773-1809) // Русин. 2008. № 3-4 (13-14). С. 76-83; 
Його ж: «Списаніе обителей Мараморошских» як історичне джерело // Румунсько-Українські 
відносини. Історія та сучасність. Editura Muzeului Sӑtmӑrean, 2015. С. 41-54.
2 Мороз В. Унійні змагання в Мукачівській єпархії під впливом Київської митрополії часів 
Іпатія Потія та Йосифа Велямина Рутського // Науковий вісник Ужгородського університету. 
Серія Історія. №1 (40), 2019. С. 78-87; Його ж: Мукачівський єпископ Сергій в маєтностях 
Острозьких і Заславських та його невідома місія в Київській митрополії першої чверті XVII // 
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія». № 2 (43), 2020. С. 10-21.
3 Стыкалин А.С. Марамурешская Епископия // Православная Энциклопедия / под. ред. Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. ЦНЦ «Православная Энциклопедия». Т. 43. М., 2016. С. 428-431.
4  Світлинець А. Життєвий шлях та церковне служіння єпископа Іоанікія Зейкана (…?... – 
08.11.1686) // «Наукові Записки» БІНДЦ. № 1. Ужгород, 2011. С. 192-195.
5 Фенич В. До питання про історію взаємовідносин між єпископами Мукачева і марамороськими 
православними центрами (1391-1733 рр.) // Румунсько-Українські відносини: історія і сучасність. 
Satu Mare, 1999. С. 185-199; Його ж: Грушевский и Мукачевский монастырские центры 
религиозной жизни русинов и валахов северной части Венгерского королевства в период до начала 
Реформации. ГВУЗ «Ужгородский национальный университет». Научно-исследовательский 
центр историко-религиозных студий «Логос». Ужгород: Изд-во Валерия Падяка, 2018. 193 с.; 
Його ж: Греко-католики ужгородської унійної традиції. Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2019. 248 с.
6  Монич Олександр, диякон. Мараморошська святиня: нариси з історії Грушівського монастиря. 
Ужгород: ВАТ «Патент», 2008. 256 с., іл.; Монич Олександр, протоієрей. «Імстичівський екзил» 
в часи правління останніх православних архієреїв Мукачівської єпархії: Іоанікія (Зейкана) та 
Мефодія (Раковецького) // «Наукові Записки» БІНДЦ. № 6. Ужгород, 2019. С. 383-409; Його 
ж: Діяльність православної єпархії в комітаті Мараморош у першій половині XVIII століття // 
Архіви України. Науково-практичний журнал. Випуск 4 № 325 (2020): жовтень – грудень. Київ, 
2020. С. 107-127; Його ж: «Волошскій раздоръ»: окремі аспекти історії локаційного опору унії в 
2 пол. XVIII століття // Наукові Записки Богословсько-історичного науково-дослідного центру 
імені архімандрита Василія (Проніна). 2019. № 6. Ужгород. С. 356-382; Монич О.І. «QUASI»-
єпископи та адміністратори Марамороської православної єпархії (1706 – 1739 рр.) // Науковий 
вісник Ужгородського університету. Серія «Історія». 2021. Вип. 1 (44). С. 10-17.
7  Стыкалин А.С. Вказ. праця. С. 428.
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спроби мукачівських ієрархів включити та приєднати до свого складу 
Мараморощину мають давню передісторію 1. 

Після поразки угорських військ під Мохачем (1526), облоги 
Буди турками (1541) та поділу Угорщини цей край на певний час               
став своєрідним «випробовувальним полігоном» між католицьки-
ми Габсбургами та протестантськими трансільванськими князями 
в боротьбі за панування в Тисо-Дунайському регіоні2. 

У геополітичному зрізі від початку XVII століття до 1711 року сучас-
не Закарпаття та Мараморош зокрема стали предметом тери   торіальних 
суперечок між Габсбургами і Трансільванським князівством, яке під-
тримувалося Османською імперією. У від по відності до Нікольсьбурзь-
кого (Микулівського) мирного договору (1622), який був результатом 
успішних військових походів трансільванського князя Гавриїла Бетлена 
проти Відня, територія Марамороша разом з іншими північно-східни-
ми землями Угорщини була передана у володіння Трансільвансько-
го князівства в обмін на відмову його правителів від угорської корони3. 

З іншого боку, якщо східна частина Мукачівської єпархії (комі-
тати Берег, Угоча, Мараморош і Сатмар) в ці часи була під владою 
трансільванських правителів, то західна її частина (комітати Унґ, 
Земплин, Саболч, Шариш і Спіш) водночас входила до складу Ав-
стрійської монархії. Зрозуміло, що релігійні уподобання «нових» 
правителів мали неабияке значення в подальшій церковній історії 
загалом4. Цей фактор найкраще вказує на різновекторність в питанні 
юрисдикційних прав керманичів двох частин Мукачівської єпархії.

Саме в цей період розвитку самостійного трансільванського кня-
зівства з’являються перші прояви протекційних зазіхань та претензій Му-
качівських унійних єпископів на церковну юрисдикцію в комітаті Марамо-
рош. Пафосу до історії цих юрисдикційних інкорпорацій додає той факт, 
що до часу укладання Ужгородської унії (1646) – це питання однозначно 
знаходилося в полі діяльності єдиної православної єпархії. Однак з почат-
1  Дет. див.: Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. С. 67-76; Василий (Пронин), архимандрит. 
Вказ. праця. С. 133-134; 145-146-150; Фенич В. До питання… Вказ. праця. С. 185-190; 
Його ж: Греко-католики… С. 39-89; Монич О.І. «QUASI»-єпископи та адміністратори 
Марамороської православної єпархії (1706 – 1739 рр.). Вказ. праця. С. 10-17.
2  Фенич В. До питання… Вказ. праця. С. 187.
3  Стыкалин А.С. Вказ. праця. С. 429.
4  Фенич В. До питання… Вказ. праця. С. 187.
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ком схизми і відхилення частини духовенства Мукачівської єпархії в унію 
події, з точки зору церковного права, можуть кваліфікуватися як антика-
нонічні претензії на «чужу» (не підвладну унії) територію. Цей фактор не 
міг не турбувати православну ієрархію, яка хоч і не довго, але всіма силами 
старалася утримувати свою юрисдикцію в комітаті. В кінці XVII – початку 
XVIII ст. ця боротьба призведе до потужної конфронтації, але вже між дво-
ма контррелігійними церковними одиницями: Мукачева і Марамороша. 

Через ситуативне, політичне право трансільванські князі пев-
ний час іменували та затверджували єпископат, який обирався 
духовенством та чернецтвом як Мукачівської єпархії, так і кліром 
Мараморощини1. Протеже єпископа був князь, тому останній ча-
сто диктував права, владу та обов’язки єпископату. 

Активні прояви політики поширення влади мукачівських вла-
дик над Мараморошем під патронатом протестантських тран сільван-
ських князів розпочалися на початку XVII століття. І якщо тоді це 
намагання було своєрідною консервацією з відтінком збереження чи-
стоти православ’я від унії, то після її укладання – перетворилося в ста-
тус претензій, які остаточно de facto стали можливими тільки з 1723 
року в рамках діяльності вже Марамороського унійного вікаріатства2. 

Головною причиною зміни еклізійної політики Мукачева став 
початок впровадження унії в єпархії, хоча за словами Є. Перфецького 
цей час взагалі був періодом «усякого роду гармідера» як на політич-
ному, так і на релігійному та соціальному ґрунті3, коли у всіх сферах 
життя всюди панував хаос.

Відомо, що єпископом-«піонером», який «перейняся уній   ни -
ми ідеями й нав’язав стосунки» з Київським митрополи том Йоси-
пом Велямином-Рутським (1574-†1637) був Мукачів сь кий єпископ 
Петроній4. Отець Атанасій Пекар його вис  вя   чення в Мукачівського 
єпископа датує 1600 роком і підкреслює, що він керував єпархією 
двома «наворотами» (1600; 1623-1627)5. 

1  Василий (Пронин), архимандрит. Вказ. праця. С. 169-170.
2  Balogh Mihály. Op. cit. P. 28; Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. С. 74-75.
3  Перфецький Є. Угорська Русь-Україна… Вказ. праця. С. 22.
4  Василий (Пронин), архимандрит. Вказ. праця. С. 192-193; Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. 
Вказ. праця. С. 181. 
5  Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. С. 181-182.
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Через побоювання унійного впливу та ідей Петронія1 літом 
1600 року волоський князь Михайло Хоробрий (Воєвода), зайняв-
ши Мукачівський замок, виганяє його з Мукачівського монастиря, 
а на його місце призначає румуна Сергія2. Останній в 1592-1597 рр. 
був ігуменом Тісманського монастиря у Трансільванії3, що в тепе-
рішньому повіті Горж на південному заході Румунії. 26 березня та 
17 квітня 1601 року Сергія в своїй грамоті згадує капітан Хустського 
замку Матяш Бродарит4. У 1603 році Сергія висвячують в Києві5, а 9 
березня 1607 року граф Хуста, Земплинського і Марамороського ко-
мітатів Валентин Друґет де Гомонна визнає його архієрейську владу 
в Марамороші і наказує, щоб Грушівський монастир був осідком во-
лоських єпископів «Maromaros vármegyében lévő egy oláh kalastrom 
véghet, mely Körtvélyesnek hivatatik»6. Отець Пронін припускає, що 
останні грамоти дають деяким історикам вважати, що саме Сергій 
був першим Марамороським єпископом7. Станом на 1606 рік, ти-
тул єпископа згадується, як «Universorum Ruthenorum in hoc Regno 
nostro Hungariae et claustri districtus Munkachiensis episcopus»8.

З початку правління єпископа Сергія до часу повної руйнації 
Грушівського монастиря, в 80-90-х роках цього ж століття, обитель 
стає ситуативним осідком Мукачівського єпископа9. У цей період і 
монастир, і Марамороський комітат «починають відігравати велику 
роль в культурно-релігійному житті Угорської України-Руси»10. Зага-
лом короткотривалими настоятелями монастиря були відомі єпи-
скопи: Сергій, Іоанікій Зейкан, Йосип Стойка, Досифей Феодорович11.
1  Там само. С. 181.
2  ДАЗО. Ф. 64. Оп. 5. Спр. 107. На 8 арк; Hodinka A. Op. cit. P. 34-46; Василий (Пронин), 
архимандрит. Вказ. праця. С. 186-187; Мороз В. Мукачівський єпископ Сергій в маєтностях 
Острозьких і Заславських… Вказ. праця. С. 11-12; Lacko М. Op. cit. P. 41-52.
3  Lacko М. Op. cit. P. 41-46.
4  Hodinka A. Op. cit. P. 43-44; Дулишкович Іоанн, о. Вказ. праця. С. 78-79; Фенич В. До 
питання… Вказ. праця. С. 187.
5  Василий (Пронин), архимандрит. Вказ. праця. С. 192.
6  Hodinka A. Op. cit. P. 49-50; Лучкай М. Вказ. праця. С. 244-245; Фенич В. До питання… 
Вказ. праця. С. 188.
7  Василий (Пронин), архимандрит. Вказ. праця. С. 190.
8  Lacko М. Op. cit. P. 17.
9  Монич Олександр, диякон. Мараморошська святиня… С. 60-67. 
10  Перфецький Є. Угорська Русь-Україна… Вказ. праця. С. 28-29.
11 Монич Олександр, диякон. Мараморошська святиня… С. 72-78.
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Єпископ Сергій здійснював єпископське служіння в складний 
період як в релігійному, так у політичному відношеннях. Після того 
як восени 1600 р. воєвода Михайло втратив контроль над теренами, 
до яких входила Мукачівська єпархія, а в 1601 р. був вбитий, Сергій 
залишився єпископом і змушений був постійно шукати підтримку 
світських володарів. Ускладнювало його служіння також тривке про-
тистояння між протестантами й католиками, що вилилося у повстан-
ня Стефана Бочкая 1604-1606 рр. та Гавриїла Бетлена 1619-1626 рр. 
Тож ієрархові доводилося лавірувати між опонуючими таборами1. 

Віденське перемир’я 1606 року поширювалося тільки на ті 
сторони, які «грали керуючу роль» в повстанні Бочкая. Цю ж го-
ловну роль відігравали кальвіністи, тому в їхню прерогативу ав-
стрійський уряд віддав в тому числі і релігійні права2. Це був пе-
ріод контрреформації, тобто внутрішньої боротьби Католицької 
Церкви зі своїми ж недоліками і проблемами. Паралельно з цим 
на Закарпатті починається активна боротьба кальвіністів з люте-
ранами, а останніх з католицизмом. Шляхта лютеран масово пере-
ходить в кальвінізм, при цьому провокує утиски православним. У 
цей же час міцніє католицька Церква на Закарпатті3. 

З періоду архіпастирської діяльності єпископа Сергія зберегло-
ся багато захисних грамот4. Цей факт ще раз доказує, що життя єпи-
скопа було неспокійним5. Окремі дослідники вважають, що Сергій 
керував єпархією «кількома наворотами»: з перервою, передусім на 
час, коли Мукачівською домінією у 1606-1612 рр. володів Франциск 
Маґочі6. Дата смерті єпископа Сергія в дослідницьких працях коли-
вається від 1623-го7 до 1629-го8 або ж навіть 1633 року9.

1 Лучкай М. Вказ. праця. С. 242-245; Мороз В. Мукачівський єпископ Сергій... Вказ. праця. С. 12.
2 Перфецький Є. Угорська Русь-Україна… Вказ. праця. С. 30-31.
3 Перфецький Є. Угорська Русь-Україна… Вказ. праця. С. 30.
4 Дет див.: Hodinka A. Op. cit. P. 43-52.
5 Василий (Пронин), архимандрит. Вказ. праця. С. 187.
6 Lacko М. Op. cit. P. 44-45; Baran A. Metropolia Kioviensis... Op. cit. P. 53; Атанасій В. Пекар, 
ЧСВВ. Вказ. праця. aС. 181.
7 Дулишкович Іоанн, о. Вказ. праця. С. 81; Лучкай М. Вказ. праця. С. 245; Василий (Пронин), 
архимандрит. Вказ. праця. С. 187.
8 Lacko М. Op. cit. P. 44-45; Iorga N. Op. cit. P. 225-226.
9 Перфецкий Е. Религиозное движение… Вказ. праця. С. 52; Перфецький Є. Угорська Русь-
Україна в першій половині XVII-го століття… Вказ. праця. С. 23.
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У часи владики Сергія в 1613-1614 рр. у Краснобрідському 
Свято-Духівському монастирі за протекції графа Юрія Друґета де 
Гомонна, була невдала спроба насадження унії Перемишльським 
унійним єпископом Афанасієм Крупецьким1. Це дало привід дея-
ким історикам зробити припущення, що Крупецький і Сергія схи-
ляв до унії2. Однак, судячи з обмеження діяльності Крупецького 
виключно в комітаті Земплин, єпископ Сергій був твердим у своїх 
віросповідних позиціях3.

10 лютого 1623 року князь Гавриїл Бетлен затверджує «дру-
гим наворотом, після повернення з вигнання»4 єпископа Мукачів-
ської єпархії Петронія (1623-1627)5. При цьому князь надає йому 
владу юрисдикційного правління в комітатах: Береґ, Унґ, Саболч, 
Земплин, Шариш та Мараморош6. Грамота Бетлена є першим 
документом в історії Мукачівської єпархії, в якому перераховано 
територію по комітатам, що належить юрисдикції Мукачівського 
єпископа. Юрисдикція його наступника – Грегоровича – поширю-
валася на ті ж самі комітати. 

Загалом, від 1623 до 1654 року до часу правління єпископа 
Йоанікія Зейкана у титуляціях Мукачівських єпископів постійно 
додається комітат Мараморош. Для Мукачівських владик це було 
природньо і означало приналежність Мараморошу їхній церков-
ній юрисдикції. 

Після смерті Петронія, поки румунські єпископи намагалися 
«розтягнути свою владу на Мараморощину», князь Бетлен 12 січня 
1627 року «іменував Івана Григоровича єпископом Мукачівським і 
Марамороським грецького обряду» (Rutenos et Valachos observatores 
habeat, munus autem eppale Munkacsiense et Maramarosiense Graeci 
ritus)7. У листі від 16 грудня 1627 року до патріарха Константино-

1 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. С. 181; Василий (Пронин), архимандрит. Вказ. 
праця. С. 188-191.
2 Перфецький Є. Угорська Русь-Україна… Вказ. праця. С. 31.
3 Там само.
4 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. С. 182.
5 Лучкай М. Вказ. праця. С. 247; Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. С. 182.
6 Hodinka A. Op. cit. P. 53-54; Lacko М. Op. cit. P. 53; Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. 
С. 68; Василий (Пронин), архимандрит. Вказ. праця. С. 192.
7 R.P. Jоаnnicio Basilovits. Op. cit. P. 51; Hodinka A. Op. cit. P. 57-60; Лучкай М. Вказ. праця. 
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польського Кирила Лукариса єпископ Григорович себе титулує 
як «episcopi Muncaciensis, Maramorensis et totius Hungariae»1. Від-
повідно до переліку комітатів, в яких у 1630 році єпископ Іван 
звершив візитацію, його єпископська влада поширювалася в ко-
мітатах: Берег, Унґ, Саболч, Земплин, Мараморош та Шариш2. 

Це дозволяє говорити про те, що Григорович відкрито розпо-
чав справу підпорядкування Мукачівському єпископу – Марамо-
рощини. Пізніше унійний єпископ Геннадій Бізанцій (1716-1733) з 
допомогою імператора Карла VI спочатку намагався «привернен-
ня влади Мукачівського єпископа над усім Мараморошем, як це 
було давніше», а в 1723 році створивши унійний вікаріат, поставив 
de jure крапку в розповсюдженні унії в комітаті3.

У 1628 році князь Бетлен призначає Марамороським єписко-
пом Досифея (1628-1637), колишнього Білгородського архієпископа 
в Трансильванії, якого 1635 року затвердив князь Юрій I Ракоці4. В 
контексті події отець Пекар робить припущення, що Досифей був 
вигнаний Бетленом з Білгороду (Alba Julia), а марамороські магна-
ти прийняли Досифея до себе й іменували його «єпископом Ма-
рамороським» через те, що не бажали визнавати владу Бетлена5. 

Отже, не тільки мукачівські, але й трансільванські церковні 
настрої були такими, що намагалися при нагоді розширити свою 
церковну юрисдикцію в Марамороші. І цьому була причина: йшла 
запекла боротьба за право влади в комітаті, при цьому одним з го-
ловних векторів політики був, як видно, церковний протекціонізм. 

Упродовж 1616-1633 років (між правлінням єпископів Сер-
гія і Григоровича) керуючими Мукачівської єпархії були єпископ 
Софроній (1614), Євфімій (1618) та вдруге Софроній (1620). Со-
ціальні заворушення, політична нестабільність в краї у вказаний 
період суттєво вплинули на правління єпископату. Умови життя 

С. 249-250; Дулишкович Іоанн, о. Вказ. праця. С. 83-84; Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. 
праця. С. 68.
1 Lacko М. Op. cit. P. 196.
2 R.P. Jоаnnicio Basilovits. Op. cit. P. 54-55; 60; Дулишкович Іоанн, о. Вказ. праця. С. 85; 
Пронин Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 202.
3 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. С. 72-74.
4 Фенич В. До питання… Вказ. праця. С. 189.
5 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. С. 68.
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часто унеможливлювали повноцінне управління єпархією, через 
що ієрархи не витримували стану речей, тому владики «часто на 
мукачівському престолі змінювали один одного, після чого, ма-
буть, зовсім опускали Угорську Україну, в якій завжди могли мати 
несподівані неприємності»1. Крім того, скориставшись смертю 
єпископа Григоровича, князь у 1633 році забрав собі всі маєтки і 
посілості мукачівського монастиря. Це призвело до того, що Мука-
чівські єпископи повністю потрапили під «ласку чи неласку Семи-
городських князів та їх завідателів Мукачівської домінії»2.

Після смерті Досифея духовенство обрало єпископом румун-
ського священника Дмитра Папа (1637-1639)3. Новий Семигородський 
князь Юрій I Ракоці заборонив висвячувати Папа і «сам вплинув на 
Марамороський сойм, щоб визнати владу Мукачівського владики і 
над Мараморошем»4. У той же час Ракоці поширив свої володіння на 
Мукачівську домінію і став патроном Мукачівського єпископа5.

Помираючи, єпископ Іоан залишив заповіт, в якому призна-
чає своїм спадкоємцем галичанина Василія Тарасовича6. Заповіт 
було виконано. 6 грудня 1633 року Сучавський митрополит Вар-
лаам висвятив Тарасовича в молдавських Яссах в єпископи. Князь 
Ракоці, якому тоді належала Мукачівська домінія, користуючись 
владою і правом 5 січня 1634 року іменував Василія «єпископом 
Мукачівським і Марамороським» (eppum districtus arcis nostrae 
Munkacsiensis et cottus Maramarosiensis Graeci ritus)7. Вказаною 
гра мотою князь наказує владі Мукачівського замку, його капіта-
ну Яношу Балінгу і владі Марамороша вшановувати Тарасовича. 
В 1639 році на Сиготському синоді Марамороські священники 
визнали владу Василія8, який за фактом поширив свою владу і на 
Східну частину Закарпаття – Мараморош.

1 Перфецький Є. Угорська Русь-Україна… Вказ. праця. С. 34.
2 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. С. 39.
3 Lacko М. Op. cit. P. 53; Фенич В. До питання… Вказ. праця. С. 189.
4 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. С. 68; Фенич В. До питання… Вказ. праця. С. 189.
5 Фенич В. До питання… Вказ. праця. С. 189.
6 Лучкай М. Вказ. праця. С. 251; Пронин Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 202.
7 ДАЗО. Ф. 64. Оп. 5. Спр. 16. На 27 арк; Hodinka A. Op. cit. P. 63-65; Лучкай М. Вказ. праця. С. 
251-252; Дулишкович Іоанн, о. Вказ. праця. С. 86-87; Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. С. 68.
8 Перфецький Є. Василій Тарасович, єпископ Мукачівський… С. 84-90.
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Авторитет єпископа Василія зростав: його визнавали єпи-
скопом Березької, Ужанської, Саболчської, Угочанської, Сатумар-
ської, Марамороської, Земплинської та Шаришської жуп1. Адміні-
стративна влада Тарасовича над Мараморошем була відображена 
і в освячених ним антимінсах2. Отець Афанасій Пекар ці події ко-
ментує в зрізі фактичного признання існування окремої Марамо-
роської єпархії: виглядало все так, що актом визнання Тарасовича 
«князь Ракоці визнав існування окремої Марамороської єпархії»3.

Не пройшло і два роки, як проявилися «унійні» настрої та зреш-
тою дії Тарасовича (травень 1642 року)4, через які він неодноразово 
піддавався тортурам та ув’язненню, що визвало значний резонанс в 
суспільно-політичному та церковному житті єпархії5. Дії єпископа 
розлютили князя Ракоці, який, аби «не втратити церковного контро-
лю над Мараморошем», підчинив його румунському православному 
архієпископові Степанові Сімоновичеві (1641-1650) в Білгороді6. Ос-
танній «не дуже піклувався про Мараморощину, тому Тарасовичу, 
після повернення на схизму, не важко було відновити владу над Ма-
раморошем»7. На цей раз князь повернув Тарасовичу тільки україн-
ські парафії, над румунськими поставив адміністратором ієромона-
ха Сильвестра (1645-1650), а відтак священника Симеона Петрашка 
(згадується в 1652). У 1653-1662 роках на Мараморощині керував «за-
йшлий» православний єпископ Михайло Молодець8.

Період ув’язнення Тарасовича (13.12.1640-04.04.1642) стає ча-
сом змін юрисдикційної політики Мукачева по відношенню до 
Марамороша, який ситуативно до 1664 року був під юрисдикцією 
румунського єпископа. Цьому сприяли як політичні, так церковні 
передумови. По-перше, у вказаний період Мукачівською єпархі-

1 Пронин Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 204.
2 Пап Степан, отець. Вказ. праця. С. 147-148.
3 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. С. 68.
4 Там само. С. 25.
5 ДАЗО. Ф. 64. Оп. 5. Спр. 16. На 27 арк; Там само. Спр. 18. На 1 арк; ДАЗО. Ф. 151. Оп. 25. 
Спр. 61. На 4 арк; Там само. Спр. 62. На 4 арк; Там само. Спр. 69. На 4 арк; Там само. Спр. 70. 
На 2 арк; Там само. Спр. 71. На 2 арк; Там само. Спр. 72. На 2 арк; Там само. Спр. 73. На 18 арк.
6 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. С. 69; Фенич В. До питання… Вказ. праця. С. 189.
7 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. С. 69.
8 Там само. 
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єю керували два номінальні єпископи, швидше адміністратори, 
або ж «квазі» єпископи (Порфирій згадується іноді як єпископ)1, 
які не мали архієрейських висвячень і управляли лише східною 
частиною єпархії, а не Мараморошем. Це були Порфирій Ардан 
та Софроній Юско2. По-друге, в 1648 році помирає єпископ Та-
расович. Перед своєю смертю у заповіті останній під прокляттям 
закликає підданих йому священників обрати його наступником 
тільки Петра Ростошинського (Партенія)3.

Спадкоємець Тарасовича, не сподіваючись, що «хтось із латин-
ських з’єдинених грецького обряду єпископів його висвятить», поїхав 
до Трансільванії і там прийняв хіротонію від православних єписко-
пів4. Його хіротонію звершили Белградський Трансільванський єпи-
скоп5 Степан Симонович, якому був юрисдикційно підпорядкований 
Мараморош в той час6, Молдавський владика Григорій та єпископ 
Бистрянський Савва7. Хіротонія, яка була звершена в монастирі на 
честь святої Трійці в Альба-Юлії, в 1651 році єпископом Степаном 
була затверджена відповідною грамотою8. Призначення Ростошин-
ського «єпископом русинів» ок    ремим декретом від 08 червня 1655 
року затвердив Папа Римський Олександр VII9. Саме Партеній та га-
лицький василіан Гавриїл Косовицький відіграли вирішальну роль в 
реалізації Ужгородської унії 24 квітня 1646 року10. 

Чернецтво Мукачівського монастиря прийняло з великою 
ра дістю Партенія, проте княгиня-вдова Сусанна Лоранфі та її на-
слідник князь Юрій II Ракоці не прийняли першого унійного єпи-

1 Лучкай М. Вказ. праця. С. 257.
2 Лучкай М. Вказ. праця. С. 257-258; Дулишкович Іоанн, о. Вказ. праця. С. 91; Пап Степан, 
о. Вказ. праця. С. 149; Пронин Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 210.
3 Пронин Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 218.
4 Пронин Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 219; Жаткович Юрій, о. Вказ. праця. С. 244.
5 У отця Проніна він «архієпископ». Див.: Пронин Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 219.
6 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. Том І. С. 69.
7 Пронин Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 219.
8 Дулишкович Іоанн, о. Вказ. праця. С. 97-98; Лучкай М. Вказ. праця. С. 269-270; Пронин 
Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 219.
9 ДАЗО. Ф. 151. Оп. 10. Спр. 1286. На 2 арк; Hodinka A. Op. cit. P. 177-178; Олександр VII 
(Фабіо Кіджі; 13.02.1599 – † 22.05.1667) – 237-й Папа Римський, понтифікат якого тривав з 
7 квітня 1655 по 22 травня 1667.
10 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. С. 26; 184.
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скопа, і той був змушений повернутися до Ужгорода. Княгиня на 
єпископську кафедру в 1658 році обирає Іоанікія Зейкана1. Так Му-
качівська єпархія поділилася на дві частини2.

У титуляції єпископа Петра не згадується навіть de jure номі-
нально «підвладна» його попередникам територія Мара мороша. 
Він титулує себе як «Партеній Петрович, з милості Божої єпископ 
Мукачівський, Раковецький, Спишський і всієї держави, його яс-
ности цісарського і королівського православ’я, святої соборної апо-
стольської Церкви»3. До його адміністрування були включені комі-
тати: Beregh, Szabolcs, Ugocsa, Szakmár, Zemplén, Ungh, Abaujvár, 
Sáros, Torna, Szepes et de Gömör4. Антал Годинка наводить грамоти 
від 23.10.1659 та 10.11.1659 року, з яких дізнаємося, що король Лео-
польд I титулував Партенія єпископом всіх русинів Угорщини, де 
б вони не проживали «ubicunque residentibus Ruthenis»5. Однак це 
не є новизною, адже так титулували єпископів ще до Тарасовича6.

Мукачівські єпископи після Петра теоретично, звичайно, 
претендували на церковне управління в комітаті Мараморош. Од-
нак навіть додаючи у своїх титулах цей комітат, хоча є й винятки з 
цього правила, фактичного управління над ним не мали. Це було 
продиктовано постунійним періодом, коли їхнє юрисдикційне 
право на управління в цій території до 1723 року – часу створення 
Марамороського вікаріату7 – суттєво послабилося. 

Майже всі наступники Ростошинського: Йосип Волоши-
нов  сь  кий, Іван Малаховський, грек Феофан Маврокордато, Іван 
Липницький, Порфірій Кульчицький, серб Дмитро Монастрелі 
та апостольський адміністратор, який тимчасово (1688) керував 
Мукачівською єпархією – білорус Рафаїл Ангел(о) Гаврилович, 
Йосип де Камеліс, титулують себе Мукачівськими, з додаванням 
окремих комітатів, в тому числі й Марамороського8. 
1 Дулишкович Іоанн, о. Вказ. праця. С. 122-123.
2 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. С. 27. 
3 Пап Степан, о. Вказ. праця. С. 211; 214.
4 Hodinka A. Op. cit. P. 187.
5 Дет. див.: Hodinka A. Op. cit. P. 186-188; Лучкай М. Вказ. праця. С. 270-271.
6 Пап Степан, о. Вказ. праця. С. 215.
7 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. С. 74.
8 Лучкай М. Вказ. праця. С. 247-330; Жаткович Юрій, о. Вказ. праця. С. 250-251; Пап Степан, 
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Волошиновський, наприклад, себе титулував, як єпископ: «Йосип 
з Тернови Волошиновський, милістю Божією право слав ний єпископ 
Мукачевскій, Краснобродскій, Маковецкій, Марамороскій, Спискій и 
всея земли Угорскія»1. «Мандрівний» архієпископ Феофан Маврокор-
дато в архієрейських документах, грамотах і посланнях себе називав: 
«Феофан Маврокордаті, архі єпископ, митрополит в Угорщині, опікун 
тих, які є грецької віри, архієпископ славної церкви, яка знаходиться 
біля Білого моря, а також тих віруючих грецького обряду, які перебува-
ють в околиці Мукачева, в комітатах Мараморош, Берег, у Струцко, око-
лиці Маковиці, в комітаті Сепеш, у комітатах Надь Комаром, Немеш 
Сатмар та Угоча, отже, які перебувають у Нижній і Верхній Угорщи-
ні»2. Йосип де Камеліс носив титул: «Єпископ Шебатинський, Мукачів-
ський, Марамороський, Краснобрідський, Списький, Комарницький і 
т.д., генеральний вікарій для русинів грецького обряду в Угорщині»3.

Щодо виключення з єпископського титулу комітату Мара мо-
рош, то воно було в титулах двох єпископів. Згідно з грамотою ко-
роля Угорщини Леопольда I Габсбурга від 4 квітня 1685 року серб 
Монастреллі був тільки «модератором»4 греко-католицьких вірників 
у комітатах Сатмар, Саболч, Угоча, Берег та Унг5. Іншим єпископом, 
який не включав у свій титул Мараморош, був Рафаїл Ангело, який 
носив титул «Administratoris Munkacsiensis»6.

Відсутність фактичного, юрисдикційного права на управління Ма-
раморошем Мукачівськими єпископами з 1646 по 1723 роки підтвер-
джується першим офіційним списком, за Дулішковичем «именословъ», 
храмів і архіпресвітерств Мукачівської єпархії. Доку мент з’явився за часів 
Остригомського архієпископа, примаса Угорщини Юрія Ліппая (1645-
1666). Це своєрідний опис, в якому представлені ті комітати, які на той 
час входили в підпорядкування єпархії. Основні відомості містяться в ли-
сті Ліппая до Священної Конгрегації поширення віри від 2 жовтня 1651 

о. Вказ. праця. С. 214-218; Пронин Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 218-220; 230-235.
1 Дулишкович Іоанн, о. Вказ. праця. С. 123.
2 Лучкай М. Вказ. праця. Т. ІІ. С. 317.
3 Лучкай М. Вказ. праця. Т. ІІІ. С. 22.
4 Пронин Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 234.
5 Дулишкович Іоанн, о. Вказ. праця. С. 130-131; Жаткович Юрій, о. Вказ. праця. С. 251; 
Пронин Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 234.
6 Дулишкович Іоанн, о. Вказ. праця. С. 131; Пронин Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 235.
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року. Документ відображає реальний стан границь і парафій єпархії піс-
ля прийняття унії: Мараморощини у цьому списку – немає. В кінці спис-
ку архіпресвітерств відмічалося, що всіх храмів (крім Марамороських) 
в часи Ліппая було 769 (із них: православних – 456, уніатських – 313)1.

Загалом це був важкий період для Мукачівської греко-като-
лицької єпархії. В ці часи єпархією керував цілий ряд єпископів, а 
іноді водночас її керуючими було кілька архієреїв. Отець Пронін за-
уважує, що причин цьому було немало: часом не було відповідної 
кандидатури; миттєво змінювалися політичні обставини; несприй-
няття кандидатів поміж народом і духовенством; самоусунення кан-
дидатів; аморальне життя останніх та інше2. В такій напруженій ат-
мосфері єпархія одноразово мала два єпископи. Коли в Ужгороді 
діяли єпископ Петро Партеній та його наступники Йосип Волоши-
новський і Іван Малаховський, в Мукачеві та Імстичові князем Юрієм 
II Ракоці був обраний Іоанікій Зейкан (1654-1684).

Пафосно період правління «зайшлих» єпископів описує в 
своєму донесенні на єпископа Мефодія Раковецького ігумен Мука -
чівського монастиря Петроній Камінський. У вказаному пові дом-
ленні він зазначає: «І якщо русинам не призначать освіченого єпи-
скопа, ніколи не стануть уніатами, видно з такого висновку: протягом 
ста років були Іоанникій, Порфирій, Парфеній, Василій, Волошинов-
ський, Маврокордат, вони всі, тому що були неосвіченими і чужими, 
ані муху, так би мовити, не зробили уніатською»3. 

Отже, унійний єпископат в силу зрозумілих, об’єктивних, ін-
коли необ’єктивних причин «не жив» адмініструванням єпархії в 
повному розумінні цього слова, а тому і не претендував через неба-
жання на ширші юрисдикційні території, які йому були, мабуть, 
навіть не потрібні як стратегічно, так і адміністративно. Однак та-
кий стан речей тривав недовго. 

Правління єпископа Зейкана почалося з 1654 року. Цей період 
теж мав свої аспекти і розвиток. У 1662 році православні Марамо-
рощини остаточно поділилися на дві частини: румунські парафії 
1 Дулишкович Іоанн, о. Вказ. праця. С. 111; Лучкай М. Вказ. праця. Т. ІІ. С. 283-284; Фенич 
В. До питання… Вказ. праця. С. 189.
2 Пронин Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 236.
3 Лучкай М. Вказ. праця. Т. ІІ. С. 334-335.
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визнали юрисдикцію Білгородського митрополита із Альба Юлії 
Сави Бранковича (1662-1680), а русинські – Мукачівського право-
славного єпископа Зейкана1. Володимир Фенич зауважує, що в ці-
лому «період правління «архієпископа Білгородського і Марамо-
роського» Сави Бранковича характеризується рядом прогресивних 
змін в церковному житті румунського населення Мараморошу. 
Після його смерті в 1680 році православні румуни приєднуються до 
Зейкана, який в той час уже знаходився в Углянському монастирі2.

Отже, в 1654 році за сприяння князя Юрія Ракоці II, за іншими 
припущеннями – Семигородської княгині Сусанни Лоранфі, вдови 
князя Юрія Ракоці І, як «контр-єпископ» унійному єпископу Петру 
Партенію був вибраний та висвячений в єпископи в Яссах Іоанікій 
Зейкан3. Через десять років у 1664 році з Ужгорода в Мукачево був 
переведений Партеній. З цього часу Зейкан тимчасово оселяється в 
Імстичеві, де засновує монастир, а далі переходить до Углянського 
монастиря на Мараморощині4. Від того часу Марамороські право-
славні єпископи «мали свій осідок в Углі»5, хоча місцеперебуванням 
останніх були й Грушево, Імстичово, Драгово та Кричево6. 

У часи екзилу Зейкана з 1664 року розпочинається поступо-
вий процес адміністративного формування окремої Марамороської 
єпархії. Юрисдикційна влада Зейкана поширювалася на Березький, 
Угочанський та Марамороський комітати7. На допиті Мараморось-
кого духовенства 1725 року про те, хто керував Мараморошем до 
Іосифа Стойки, 24-й свідок Gregorius parochus Alsó Neresznice відпо-
відав: Ioannicius, episcopus Munkacsiensis, jurisdictionem in Marmaros 
episcopalem8. Згідно зі щоденником Де Камеліса титул Зейкана був 
«Joannikio Mszticsovszky, Episcopo Munkács»9.
1 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. С. 69; Фенич В. До питання… Вказ. праця. С. 189.
2 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. Т. І. С. 183; Фенич В. До питання… Вказ. праця. С. 190.
3 R.P. Jоаnnicio Basilovits. Op. cit. P. 100; Пронин Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 225.
4 Монич Олександр, протоієрей. Імстичівський екзил… Вказ. праця. С. 386.
5 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. Т. І. С. 69.
6 Пронин Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 238.
7 Баран Олександр, д-р., о. Церква на Закарпатті в роках 1665-1691. Вказ. праця. С. 138; 
Світлинець А. Вказ. праця. С. 193.
8 Дулишкович Іоанн, о. Вказ. праця. Тетрадь III. С. 69; Петров А., проф., д-ръ. Вказ. праця. 
Том ІІ. С. 25; Лучкай М. С. 229; Світлинець А. Вказ. праця. С. 193-194.
9 Дулишкович Іоанн, о. Вказ. праця. Тетрадь II. С. 122; Лучкай М. Вказ. праця. Т. III. С. 25.
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Наступником єпископа Іоанікія був єпископ Мефодій Ра-
ковецький. Владика був висвячений в архієреї в 1687 році право-
славним митрополитом Молдавським Досифеєм1 в місті Стрий, 
який був поставлений польським королем Яном III Собеським в 
1686 році, після взяття Сочави2. В грамоті, датованій 26 квітня 1689 
року, яка має відношення до заснування монастиря в Заріччі, Ра-
ковецький вже згадується як єпископ з титулом: «Раковецкїй, Му-
качовскїй, Спискїй, Краснобродскїй, Мараморийскїй всея Земли 
Оугорскїя» або ж «Мефодий Милостию Божию Епископ Право-
славный Маковецкїй, Мукачовскїй, Спескїй, Красно Бродскїй, Ма-
раморискїй, и Всея Земле Оугорскїя»3. 

Більша частина дослідників вважає, що саме Мефодій Рако-
вецький, а не Іоанікій Зейкан був останнім православним єписко-
пом, який знаходився в Мукачівському монастирі, звідки попе-
редньо був висланий 13 травня, а остаточно 29 липня 1690 року4. 
Раковецький практично дублює архіпастирський шлях свого 
попередника. Після його вигнання з Мукачева він спочатку пере-
буває в Імстичові, а далі переїжджає в Мараморош в Угольський 
монастир5. Після недовгого перебування в цій обителі він їде до 
Польщі в Перегінський монастир, де й помер 1693 року6.

Єпископ Мефодій перебував в Марамороші біля одного року. 
Отже, de facto наступником Зейкана в Марамороші був єпископ Йо-
сип Стойка. Те, що владика Зейкан був практичним, а не ситуатив-
ним попередником Іосифа (Стойки) є аксіомою. Підтвердженням 
цьому є короткочасність перебування Мефодія в Марамороші, яка 

1  Там само. С. 69; 185; Пронин Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 236.
2  Див.: Пронин Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 236; Дулишкович Іоанн, о. Вказ. 
праця. Тетрадь II. С. 131-138; Петров А., проф., д-ръ. Вказ. праця. Т. II. С. 27; Петров А., 
проф., д-ръ. Матеріалы для исторіи Закарпатской Руси. Вказ. праця. С. 21.
3  ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 92. На 2 арк; Там само. Спр. 93. На 2 арк; Там само. Спр. 554. 
Арк. 7; R.P. Jоаnnicio Basilovits. Op. cit. P. 103; Лучкай М. Вказ. праця. С. 339.
4  Лучкай М. Вказ. праця. Т. ІІІ. С. 28; 32; Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. Том І. С. 
69-70; Пронин Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 236-238; Данилець Ю. Исторические 
предпосылки и причины православного движения на Закарпатьев начале ХХ века // 
Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота. № 2 (2). 2007. C. 18.
5  Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказана праця. Том І. С. 70; Пронин Василий, архимандрит. 
Вказ. праця. С. 237.
6  Пронин Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 237.
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була вже продиктована діяльністю в цей період Йосипа Стойки1. 
Наступники єпископа Зейкана – Йосип Стойка та Досифей 

Феодорович – чітко титулують і презентують себе як єпископи 
«Марамороські»2, тим самим декларуючи факт існування окремої 
єпархії, яка певний час не підпорядковувалася Мукачеву.

Юрисдикційні претензії в комітаті Мараморош у вказаний 
період не вичерпуються виключно діяльністю греко-католицьких, 
Мукачівських єпископів. У 1701-1711 рр. в період правління єпи-
скопа Йосипа Стойки спроби інкорпорації через посередництво 
адміністраторів та «квазі»-єпископів Марамороської єпархії роби-
ли унійні Трансільванські, Фогарашські єпископи Афанасій Ангел, 
Іван Патакі, Іван Міку-Клайн, а також Арадські православні єпи-
скопи Іннокентій та Синезій3. 

Відомо, що за примусом влади в 1701 році єпископ Стойка їде 
до Відня, де митрополит Афанасій Ангел та єпископ Інокентій Мі-
ку-Кляйн безуспішно схиляють та пропонують Йосипу перейти в 
унію4. В ДАЗО зберігається «Повідомлення», датоване 20 червня 1701 
року, митрополита та архієпископа Трансільванії Афанасія Ангела, 
яким він доводить до відома священників та протопопів Біхора, що 
«вони підлягають його юрисдикції» на основі імператорських указів 
та запрошуються на синод для підписання акту про приєднання до 
унії5. Взагалі Трансільванські єпископи титулувалися «всей Угорской 

1  Монич О. Імстичівський екзил… Вказ. праця. С. 385-407.
2  ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 554. На 18 арк. Арк. 8; Там само. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 169. На 3 арк; Hodinka 
A. Op. cit. P. 383-384; Петров А., проф., д-ръ. Вказ. праця. Т. I. С. 21; Петров А., проф., д-ръ. Вказ. 
праця. Т. II. С. 34; Дулішкович Вказ. праця. С. 122; Лучкай М. Вказ. праця. Т. III. С. 133; Пронин 
Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 254; Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. Т. І. С. 70; Монич 
Олександр, протоієрей. Нескорена Правда: нариси з історії Кричівського монастиря. Ужгород: 
ТДВ «Патент», 2018. 160 с. С. 66-68; Його ж: Заневський монастир в Полонинах: нариси з історії 
Угольського та Углянського монастирів. Ужгород: ВАТ «Патент». 2009. 319 с. С. 46-64; 157-183; Його 
ж: Пастирська діяльність останнього православного єпископа Досифея (Феодоровича) Угольського 
(1648-1733) (до 280-річчя з дня смерті) // Наукові записки УжНУ. Серія: Історично-релігійні 
студії. Науково-дослідний центр історично-релігійних студій «ЛОГОС». Випуск 2. Ужгород, 
2013. С. 127-142; Його ж: Діяльність православної єпархії в комітаті Мараморош… С. 112-121.
3  Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказана праця. Том І. 73-74; Гаджеґа В. Вказана праця. С. 192; 
Монич О. Діяльність православної єпархії в комітаті Мараморош… С. 111; 120.
4 Монич Олександр, протоієрей. Нескорена Правда: нариси з історії Кричівського 
монастиря. Ужгород, 2018. С. 74-75.
5  ДАЗО. Ф. 151. Оп. 1. Спр. 161. На 2 арк.
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страны», таким чином претендуючи у т. ч. і на парафії Марамороша1.
Пізніше, в перший період ув’язнення єпископа Йосипа, на 

його місце в кінці 1706 р. собор духовенства вибирає румунсько-
го священника Іова Цірку. Останній у 1706-1707 рр., у період угор-
ського повстання проти Габсбургів, зміг повернути більшу части-
ну парафій Трансільванії, які прийняли унію, в Православ’я. За 
підтримки Ференца Ракоці він на початку 1707 р. навіть очолив 
митрополичу кафедру в Альба-Юлії, звідки до Сібіу був вигнаний 
унійний митрополит Афанасій Ангел. Наприкінці 1707 р., у зв’яз-
ку з погіршенням позицій Ракоці, Іов за звинуваченням у співро-
бітництві з повстанцями був заочно засуджений до страти, після 
чого втік у Молдавське князівство, де і помер2. 

Після смерті Йосипа Стойки в 1711 р. «проунійна група» обра-
ла і поставила Марамороським єпископом румунського священни-
ка Степана Петрована, який прийняв чернецтво з іменем Серафим. 
Його обрання викликало значне невдоволення єпископа-номіната 
на апостольського вікарія Мукачівської єпархії Полікарпа Філипо-
вича, який в 1711 р. зі Львова написав лист голові Конгрегації про-
паганди віри, в якому просив Папського нунція та Угорського при-
маса перешкодити призначенню нового єпископа Мараморощини 
та знову включити її до Мукачівської єпархії3. Єпископ Серафим 
був «прихильник унії», однак політичні обставини унеможливи-
ли її запровадження. Відомо, що після своїх виборів він відправив-
ся в Ердель до унійного єпископа Афанасія, перед яким, узамін на 
різносторонню підтримку (в тому числі єпископського крісла), ви-
явив бажання прийняти унію та передати останньому «під свою 
опіку і Марамороську єпархію»4. Дізнавшись про це, місцеве дво-
рянство та румунські поміщики, разом з народом, 21 грудня 1711 
р. зібралися на собор у Сигет, на якому протестували проти дій 
отця Серафима, стверджуючи, що не визнають його єпископом5.
1 Пидгайко В.Г. Иосиф (Стойка) // Православная Энциклопедия / под. ред. Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Т. XXV. Москва, 2015. С. 669-672.С. 670.
2 Монич О.І. «QUASI»-єпископи та адміністратори Марамороської православної єпархії 
(1706 – 1739 рр.). Вказ. праця. С. 11-12.
3 Там само. С. 12.
4 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказана праця. Том І. 71.
5  Монич О.І. «QUASI»-єпископи та адміністратори Марамороської православної єпархії 
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У 1715-1716 роках спроби введення унії в Мараморощині ро-
бить перший майбутній вікарій Мукачівської греко-католицької 
єпархії в Мараморощині ієромонах Прокопій Годермарський. 
Агітаційна робота Годермарського сильно сколихнула реформа-
торів комітату. На цьому тлі розв’язалася суперечка за право на-
лежності уніатів Марамороша уніатському ердельському єписко-
пу. У підсумку, вони все ж таки були підпорядковані Мукачеву1.

Створення унійного Марамороського вікаріату в 1723 році по-
клало початок посиленому поширенню унії в комітаті. В юрисдик-
ційному відношенні Мараморош тільки в 1739 році2 був цілкови-
то приєднаний до Мукачівської греко-католицької єпархії3. Тому 
ствердно говорити про те, що саме в 1723 році всі православні ру-
сини і румуни Марамуреша прийняли унію і підкорилися Мука-
чівському єпископу4 – не зовсім коректно. 

Питання включення Мараморощини до інших унійних єпар-
хій гостро активізувалося саме в 1721-1733 роках, коли ця територія 
стала предметом суперечок і зазіхань новоствореної в 1721 році Фо-
гарашської унійної румунської єпархії5. Посилено над вирішенням 
цього завдання працював єпископ Іван Патакі. Справа дійшла на-
віть до Священної Конгрегації Пропаганди в Римі, яка розглянула 
його 7 травня 1725 року, але так і не змогла винести ніякого рішення6.

Спроби інкорпорацій Мараморощини під владу Фогарашу 
робив і наступник Патакі – Іван Клайн, але в зв’язку з ліквідаці-
єю Семигородського князівства в 1733 році це питання виріши-
лося автоматично. Після смерті Мукачівського єпископа Геннадія 
Бізанція імператор Карл VI призначив Симеона Ольшавського 
«єпископом Мукачівським і Марамороським», через що влада над 
(1706 – 1739 рр.). Вказ. праця. С. 12-13.
1 Там само. С. 13.
2  Монич О.І. «QUASI»-єпископи та адміністратори Марамороської православної єпархії 
(1706 – 1739 рр.). Вказ. праця. С. 10-17.
3  Пронин Василий, архимандрит. Вказ. праця. С. 265; Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказ. праця. С. 74-75.
4 Baran А. Eparchia Maramorošiensis eiusque unio. Romae, 1962. PP. 65-98; Фенич В. Грушевский 
и Мукачевский монастырские центры религиозной жизни русинов и валахов северной части 
Венгерского королевства в период до начала Реформации. Вказ. праця. С. 182.
5  Фенич В. Грушевский и Мукачевский монастырские центры религиозной жизни русинов и валахов 
северной части Венгерского королевства в период до начала Реформации. Вказ. праця. С. 182.
6  Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Вказана праця. Том І. С. 73-74.
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церковним простором комітату перейшла до рук Мукачівських 
греко-католицьких ієрархів1.

Окремо підтримували марамороське духовенство Арадські 
православні єпископи Іннокентій та Синезій (Жіванович). У про-
токолах «Візитацій» Мукачівського єпископа Мануїла Ольшав-
ського згадуються священники висвячені єпископом Інокентієм 
Арадським2. Щодо Синезія, єпископа Араду, то він активно під-
тримував і брав безпосередню участь у так званому «Волоському 
раздорі» – русі опору унії в 1760-1761 рр., ініціатором та керівни-
ком якого був ієромонах Софроній (Сатабант)3. У ДАЗО виявлено 
десятки архівних справ, які свідчать про висвячення священників 
Синезієм для православних храмів у комітатах Сату Маре, Мара-
морош, Угоча, які de jure знаходилися під юрисдикцією Мукачів-
ського уніатського єпископа4. 

Також відомі спроби інкорпорацій Мараморощини і молдав-
ськими ієрархами. Згідно з протоколами «Візитацій» Мукачівського 
єпископа Мануїла Ольшавського в окремих парафіях Мараморо-
ша станом на 1751 р. звершували пастирське служіння священники, 
висвячені саме молдавським єпископатом. Такі парохи були, на-
приклад, в селах Бедевля5, Нижня Апша6, Нижня Руна7, Новосели-
ця8, Нягово9, Калини10, Крива11, Теребля12, Чумалево13, в м. Хуст14 та ін. 

Наскільки претензійною для молдавського єпископату в пла-

1 Дулишкович Іоанн, о. Вказ. праця. Тетрадь III. С.103-104; Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. 
Вказана праця. Том І. С. 74.
2 Гаджеґа В. Вказана праця. С. 192.
3 Монич О., протоієрей. «Волошскій раздоръ»: окремі аспекти історії локаційного опору унії 
в 2 пол. XVIII століття // Наукові Записки Богословсько-історичного науково-дослідного 
центру імені архімандрита Василія (Проніна). Ужгород, 2019. № 6. С. 356-382.
4 Там само. С. 371-381.
5 Гаджеґа В. Вказана праця. С. 186.
6 Там само. С. 179.
7 Там само. С. 176.
8 Там само. С. 184.
9 Там само. С. 185.
10 Там само. С. 183.
11 Там само. С. 181.
12 Там само. С. 187.
13 Там само. С. 188.
14 Там само. С. 193.
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ні юрисдикційного привласнення парафій Марамороської єпархії 
була ця присутність висвячених ними священників в комітаті, ска-
зати важко. Відомо, що до і після унійного періоду в Мараморо-
щині постійно були священнослужителі, які висвячувалися в сусід-
ній Молдавській і Румунській Помісних Церквах. З іншого боку, за 
словами О. Петрова, не тільки ієрархи сусідніх Церков висвячували 
священників для Мараморошу, але до Марамороських єпископів 
Стойки і Досифея зверталися клірики цих держав за освяченням1. 

Увагу привертає інше. 1751 рік – період фактичного керуван-
ня Мараморошем вже Мукачівською греко-католицькою єпархі-
єю. Можна припустити з натяжкою, що вищезгадані священники 
були унійними священниками, висвяченими теж унійними єпи-
скопами. Проте більшість вказаних в протоколах «Візитацій» ви-
свячень були звершені молдавським Угро-Валахійським митропо-
литом Варлаамом2, який був православним. Отже, висвячені ним 
священники, були a priori православними. Звичайно, з прийнят-
тям унії вони цілком могли змінити свою юрисдикційну прина-
лежність, однак фактом залишається їхня хіротонія. 

Пафосу до періоду екватору XVIII століття додає той факт, що 
в храмах комітату Мараморош 90 % священників і 10 % антимінсів – 
головної святині престолу, на якій звершується свята літургія, були 
освячені православним єпископами Досифеєм і Стойкою3. Тобто, 
по-перше, поширення і «прийняття» унії в комітаті відбувалося 
не так миттєво і масштабно, як часто цей процес описують окремі 
дослідники. По-друге, по факту більшість «унійного» священства 
статистично складалася з православного, адже греко-католиць-
кого духовенства було ще недостатньо. І, по-третє, ще в середині 
XVIII століття в «унійному» комітаті священники богослужіння 
частково продовжували звершувати на православних антимінсах. 

Огляд теми аспектів юрисдикційних інкорпорацій в Марамо-
рощині у XVII – першій половині XVIII ст. дає можливість зробити 
попередні висновки.
1 Петров А., проф., д-ръ. Вказана праця. Т. II. С. 40.
2 ВАРЛААМ. Православная Энциклопедия / под. ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Т. VI. Москва, 2009. С. 585
3 Гаджеґа В. Вказана праця. С. 173-187; і т.д.
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Передусім – це широка і цікава тема, яка ще чекає на всебічне 
вивчення. Малий відсоток дослідницьких студій з цієї теми тільки 
додає інтересу до її подальшого дослідження. Історія діяльності 
Православної Церкви в комітаті Мараморош у вказаний період 
щороку стає предметом всебічного вивчення науковцями Румунії, 
України, Словаччини, Польщі тощо. 

Результати доробку вказують на різновекторні сторони ді-
яльності Православної Церкви в комітаті у вказаний період. До-
кументи і дослідження свідчать, що територія Мараморошу в цей 
період була як предметом запеклої боротьби між православними 
та католицькими єпархіями та їхніми керманичами, так водночас 
і лакмусовим папірцем на вірність своїй традиції. 

З початку XVII століття мукачівські єпископи починають ак-
тивні спроби насадження адміністрування церковного життя в ко-
мітаті під своїм головуванням.

Ключову роль у вирішенні юрисдикційного контролю над 
Мараморошем відігравала світська влада. Юрисдикція Мукачів-
ських єпископів була ситуативною і залежною від того, хто керу-
вав як Трансільванським князівством, так і Мукачівською доміні-
єю. Відповідні інкорпорації та поновлення претензій починалися 
тоді, коли була сприятливою політична ситуація. Коли трансіль-
ванські князі мали право патронату над мукачівською домінією, 
тоді і єпископат титулувався відповідно. І навпаки, в титуляціях 
зникав Мараморош, коли зникав політичний вплив трансільван-
ських правителів над Мукачевом. 

У період правління Мукачівського єпископа Тарасовича, на 
екваторі XVII століття Мараморош у 1641-1645 рр. належав румун-
ському православному архієпископові Степанові Сімоновичеві в 
Білгороді. Коли князь реанімував Тарасовича вдруге, то повернув 
йому тільки українські парафії, а над румунськими поставив адмі-
ністратором ієромонаха Сильвестра (1645-1650), а відтак священ-
ника Симеона Петрашка. У 1653-1662 роках на Мараморощині 
керував «зайшлий» православний єпископ Михайло Молодець. 
Отже, період впровадження унії в комітатах Унґ та Угоча вносив 
свої корективи в юрисдикційну карту Мараморошу. Протестант-
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ські князі радше віддавали свої території під владу православних 
румунів, ніж греко-католицьким єпископам Мукачева. Це було 
вигідно для них передусім геополітично. 

З 13 травня 1690 року, після остаточного виселення останнього 
Мукачівського православного єпископа Мефодія Раковецького з Му-
качева, новим осідком православного єпископату стає Мараморош. 

Дії та політика Мукачівських унійних владик, починаючи з 
кінця XVII століття, свідомо спрямовуються на повернення своєї 
юрисдикції в Мараморощині. Якщо на своїх початках ці територі-
альні претензії носили характер реалізації суто титулярних тради-
цій, то після 1690 року – це набуло форми свідомого посягання та 
приєднання нової Марамороської православної єпархії до складу 
de facto вже Мукачівської греко-католицької єпархії. 

Щодо Марамороської православної єпархії, то з 1690 по 1711 
рр. її адміністративна діяльність в комітаті була достатньо стабіль-
ною і продуктивною. Активно тривав процес розбудови єпархії, 
відкривалися монастирі. Головним керуючим органом єпархії був 
собор духовенства, який обирав єпископат і впливав на каноніч-
но-правову сторону життя структурної одиниці. Єпископат для Ма-
раморошу висвячували православні ієрархи Румунії та Молдавії. 

Відсутність фактичного, юрисдикційного права на управління 
Мараморошем Мукачівськими єпископами в період до створення 
Марамороського унійного вікаріату в 1723 році підтверджується й 
офіційними документами. Згідно з листом Остригомського архіє-
пископа, примаса Угорщини Юрія Ліппая станом на 1651 рік в Му-
качівську єпархію входило 769 парафій. З них 456 було православних, 
а 313 – «схизматицьких» або ж з’єдинених. У списку парафії Мара-
морош в цей час не згадується. У цілому процес переходу право-
славних парафій до унії розтягнувся в часі аж до вказаного 1721 pоку.

Загалом саме період 1711-1723 рр. став початком кінця в роз-
будові православної єпархії. Активна боротьба, посягання і по-
стійні суперечки щодо юрисдикційної присутності та підпорядку-
вання Мараморощини Фогарашській, Мукачівській та Ердельській 
греко-католицьким єпархіям практично унеможливлювали ціліс-
ну діяльність церковної одиниці.
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У період після смерті єпископа Досифея Феодоровича 
(1734/1735) до 1739 року священство для Мараморошу висвячували 
молдавські та арадські православні єпископи, для яких включення 
Мараморощини до свого юрисдикційного права, не було прерога-
тивою. Виняток складає хіба рух опору унії в 1760-1761 рр. Однак 
це явище було швидше короткотривалою спробою відновлення 
впливу на парафії з метою їхнього навернення до православ’я, 
аніж боротьбою за юрисдикційну присутність у комітаті право-
славного єпископату.

Період з 1723 по 1739 роки став вирішальним в церковному 
просторі як Мукачівської, так і Марамороської єпархій. Останні 
були розділені як деномінаційно, так і локаційно на дві окремі 
одиниці, а тому еклізійні процеси, які відбувалися в них, остаточ-
но унеможливили повернення сталих юридичних, еклізійних та 
правових кордонів колись єдиної великої єпархії. 

РЕЗЮМЕ
У статті досліджується тема юрисдикційних претензій та ін-

корпорації різних єпархій в комітаті Мараморош у XVII – першій по-
ловині XVIII ст. Аналіз дослідницького матеріалу та архівних джерел 
дозволяє говорити про те, що: право на владу в новоствореній Марамо-
роській єпархії з 1690 по 1723, а згодом і в 1760-1761 рр. пред’являли 
як Мукачівські, Фоґарашські, Ердельські, Трансільванські греко-ка-
толицькі єпископи, так і православні єпископи Араду, Молдавії та 
новоствореної Марамороської єпархії. Три унійні єпархії знаходилися 
за межами Марамороського комітату і їхня усобиця, без сумніву, не-
гативно впливала на внутрішнє життя в середині самої Греко-Като-
лицької Церкви. Внутрішня незлагода заважала цілісній розбудові та 
повноцінному поширенню унійних ідей в комітаті. Загалом в доробку 
висвітлюється тема складних взаємовідносин між православними та 
греко-католицькими ієрархами, які, з одного боку, відстоювали своє 
юридичне право на включення парафій та монастирів Мараморошу в 
свою юрисдикцію, з іншого – ситуативно порушували сформовані, нові 
еклізійні канони в діяльності нової православної Марамороської єпархії. 
Огляд діяльності Православної Церкви в комітаті показує, що корот-
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котривалий період діяльності нової Марамороської єпархії був актив-
ним в її розбудові та водночас ставив перед православним єпископатом 
важкі завдання щодо збереження та утримання Православ’я в регіоні.

Ключові слова: Мараморош, єпархія, монастир, інкорпорація, 
юрисдикція, єпископ, унія, духовенство.

SUMMARY
THE ASPECTS OF JURISDICTION INCORPORATIONS IN 

MARAMOROSCHINA
 IN THE XVII - FIRST HALF OF XVIII CENTURIES

The article examines the topic of jurisdictional claims and the 
incorporation of various eparchies in Máramaros County in the 17 – first 
half of the 18 centuries. The analysis of research material and archival sources 
suggests that: the right to authority in the newly created Máramaros Eparchy 
from 1690 to 1723, and later in 1760-1761, was claimed by Mukachevo, 
Fogaras, Erdeli, Transylvanian Greek Catholic bishops as well as Orthodox 
bishops of Arad, Moldavia and the newly created Máramaros Eparchy. The 
three union eparchies were outside Máramaros County, and their strife no 
doubt had a negative effect on the inner life of the Greek Catholic Church 
itself. Internal disagreement hindered the holistic development and full 
dissemination of union ideas in the County. In general, the research covers the 
complex relationship between Orthodox and Greek Catholic hierarchs, who on 
the one hand defended their legal right to include the parishes and monasteries 
of Máramaros in their jurisdiction, on the other – situationally violated 
the established, new ecclesiastical canons of the new Orthodox Máramaros 
County. A review of the Orthodox Church’s activities in the County shows 
that the short period of activity of the new Máramaros Eparchy was active in 
its development and at the same time posed difficult tasks for the Orthodox 
episcopate to preserve and maintain Orthodoxy in the region. 

Keywords: Máramaros, eparchy, monastery, incorporation, jurisdiction, 
bishop, union, clergy.
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ГРАФ ВОЛОДИМИР БОБРИНСЬКИЙ 
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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
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Складним залишається питання з’ясування ролі графа В. 
Бобринського у православному русі серед закарпатців. З поши-
ренням інформації про звернення О. Кабалюка до графа щодо 
виступу в якості свідка часописи не переставали слідкувати за 
даною особою. Ще більшу зацікавленість діяльністю В. Бобрин-
ського виявляла угорська поліція та вищі урядовці. 3 січня 1914 
р. головний королівський прокурор Ш. Ідярто повідомляв до 
Будапешту про лист Кабалюка до російського політика з про-
ханням приїхати на судове засідання. Угорський юрист зазначав, 
що в документі міститься твердження про виключну релігійну 
співпрацю з метою здобути священицький сан. Наприкінці ли-
ста прокурор наголосив, що прохання Кабалюка було відкинуте1. 

Історик Віталій Передерко, спираючись на свідчення Богдана 
Світлинського, переконує, що В. Бобринський сам спочатку напи-
сав листа до суду з пропозицією викликати його як свідка, однак 
йому відмовили. Тоді він звернувся до австрійського посольства в 
Санкт-Петербурзі з проханням видати візу, однак там повідоми-
ли, що його арештують на території Австрії2. Висловлену думку 
підтверджує «Kurjer Lwowski», повідомляючи 10 січня 1914 р. про 
1 MOL. K-756. 1914. 128/1.
2 Передерко В. Участь В. Бобринського в другому Мараморош-Сігетському судовому 
процесі // Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2010. Вип. 18. С. 92.
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відмову міністра юстиції видати російському політику «залізний 
лист», який мав гарантувати безперешкодний в’їзд до країни1. 

На початку січня 1914 р. граф повідомив адвоката А. Клайна, що 
готовий прибути на слухання та просив телеграфувати в разі потре-
би до міста Богородицьк Тульської губернії2. Документи MOL дають 
підстави вважати, що захисник повідомив про отриману телеграму 
королівського прокурора, котрий оперативно відрапортував до Бу-
дапешту. Урядовці почали вивчати питання, проводячи консульта-
ції на різному рівні. Ситуація складалася досить критична, адже В. 
Бобринський був добре відомий по своїй діяльності в «Галицко-рус-
ском благотворительном обществе»3, допускав чимало різких заяв 
проти Австро-Угорщини, матеріально підтримував москвофільські 
організації в імперії і т.д. Історик Віталій Гайсенюк вважає, що саме 
діяльність В. Бобринського на фоні виступів у Державній думі, по-
стійних антиавстрійських публікацій у російській чорносотенній 
пресі, панслов’янських політичних маніфестацій та підривної ро-
боти галицьких москвофілів дали австрійській владі привід поста-
вити москвофільський рух поза законом4. Потрібно зауважити, що 
в російському уряді також дуже критично ставилися до подібних 
ініціатив графа, вважаючи, що вони можуть нашкодити відноси-
нам з Габсбургами. Восени 1913 р. генеральний консул в Будапешті 
Михайло Приклонський повідомляв російську столицю, що угор-
ський уряд не сумнівається в непричетності офіційного Санкт-Пе-
тербурга до агітації серед русинів, але впевнений, що така пропа-
ганда ведеться на гроші Священного Синоду та В. Бобринського5.

1 A list żelazny dla Bobrzińskiego // Kurjer Lwowski. 1914. 10 stycznia. S. 5.
2 MOL. K-756. 1914. 128/2; Процессъ угро-руссовъ // День. 1914. 4 января. С. 1.
3 Osadczy W. Święta Ruś: rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji. S. 521-539; 
Будилович А. Галицко-русское благотворительное общество в СПб.: Пушкинская 
Скоропечатня, 1903. 46 с.; Бахтурина А. Галицко-русское благотворительное общество 
и галицийские «москвофилы» в начале XX в. // Труды историко-архивного института. 
Москва, 2014. С. 17-28; Отчет о деятельности Галицко-русскаго благотворительнаго 
общества в С. Петербурге за 1912 год. С. Петербург, 1913. 47 с.; Отчет о деятельности 
Галицко-русскаго благотворительнаго общества в С. Петербурге за 1913-1914 год. С. 
Петербург, 1914. 44 с. 
4 Гайсенюк В. Москвофільство в Галичині та на Буковині в роки Першої світової війни: дис. 
… канд. іст. наук: 07.00.01. Чернівці, 2015. С. 62.
5 Крючков И. Русины Подкарпатской Руси в восприятии российских дипломатов – 
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З самого початку процесу у питанні ролі В. Бобринського 
преса розділилася на три протилежні табори. Перші вважали гра-
фа відповідальним за переслідування православних закарпатців та 
вимагали, щоб він поїхав до Мараморош-Сиготу в якості свідка. 
Другі видання, переважно чорносотенного напрямку, відкидали 
безпосередню причетність російського політика, однак закликали 
його втрутитися та допомогти нужденним. І, нарешті, третя група 
редакцій закликала В. Бобринського відмежуватися від православ-
ного руху в Австро-Угорщині, характеризуючи це явище як суто 
внутрішню справу сусідньої держави. 

Різку реакцію преси викликало інтерв’ю графа співробітникам 
Петербурзького телеграфного агентства з приводу початку проце-
су. Київська «Рада» наголошувала, що категоричний тон В. Бобрин-
ського щодо непричетності до подій в Австро-Угорщині «зовсім од-
наче не переконує». «Ніяких книжок не посилали, жертв не було, а 
одначе тут таки розповідає про жертви монастирів іконами, книж-
ками… Словом – ніби й нічого не було, а якби було, то инакше. У 
всякому разі з гр. Бобринського такий свідок в австро-російських 
справах, якому давно ніхто віри не йме, а тепер тим паче»1. У числі 
від 3 січня 1914 р. «Рада» повідомляла про постанову суду у Чернів-
цях від 8 жовтня 1910 р. щодо розшуку та арешту В. Бобринського «з 
того приводу, що він 20 жовтня 1908 року в ресторані, в присутності 
багатьох осіб, висловлювався проти особи короля, проти … монар-
хії та проти існуючого в ній державного ладу»2. На нашу думку, саме 
цей факт призвів до відстрочення приїзду графа на суд та пошуку ди-
пломатичних шляхів вирішення даного питання. Консервативно-мо-
нархічний «Кіевлянинъ» надрукував 11 січня 1914 р. статтю Анатолій 
Савенко, в якій автор називає графа російським патріотом, котрий 
готовий пожертвувати собою задля порятунку невинних підсудних3. 
Таким чином, як вже зазначалося вище, періодика висловлювала різ-
ні погляди щодо діяльності В. Бобринського. 

сотрудников генерального консульства в Будапеште в конце XIX – начале XX в. // 
Славянский альманах 2015. Вып. 3-4. М., 2015. С. 83.
1 Українці на Угорщині. Процес в Марамороші // Рада. 1914. 2 січня. С. 2. 
2 Головний свідок // Рада. 1914. 3 січня. С. 2.
3 Савенко А. Мараморошскій кошмаръ // Кіевлянинъ. 1913. 29 грудня (11 січня). С. 1-2.
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21 січня 1914 р. дебреценський прокурор Ш. Ідярто вислав 
до Будапешту власні судження щодо можливості допуску до суду 
російського політика. У документі зазначалося, що роль графа у 
початку руху між русинами з метою створення православної цер-
кви, а згодом у переході цих територій до складу Росії, не підтвер-
джено доказами. Разом з тим, юрист вказував на причетність В. 
Бобринського до поширення в англійських і російських газетах 
відомостей про розслідування проти селян, які вийшли з греко-ка-
толицької церкви. Слідство володіло також інформацією про кон-
такти Кабалюка з графом та про сприяння в навчанні хлопців та 
дівчат з Угорщини. «Згідно з показами, які надали свідки, і при 
відсутності достатніх доказів у спонуканні на бунт, графа В. Бобрін-
ського звинуватити не можна… Ці факти, ні разом ні окремо, за 
законами Угорщині, не достатні для того, щоб арештувати або 
розпочати розслідування проти графа, якщо він з’явиться на тери-
торії Угорщини»1. Підводячи підсумки під листом, Ш. Ідярто наго-
лошував, що якщо граф побажає з’явитися на судовому засідання 
в Марамарош-Сиготі, проти нього відкрити кримінальну справу 
неможливо2. Отже, з угорського боку не було перешкод щодо при-
їзду «головно свідка» на процес. 

Російська дослідниця Марія Клопова вважає, що не остан-
ню роль у безперешкодній поїздці В. Бобринського зіграли ди-
пломати. За її словами, офіційні особи зберігали, з одного боку, 
нейтральну позицію по відношенню до звинувачених у проросій-
ських симпатіях селян та навіть висловлювали думку щодо непри-
пустимості «вмешательства во внутренние дела чужой державы», 
которые допускает граф Бобринский, со «свойственной ему необу-
зданной пылкостью и бестактностью»3. З іншого боку, російські 
дипломати в Австро-Угорщині висловлювалися проти поїздки 
на суд, отримуючи неодноразово запевнення місцевої влади, що 
граф буде заарештований. Тим не менше, як зазначає М. Клопова, 
співробітникам консульства в Будапешті вдалося переконати міні-
1 MOL. K-756. 1914. 128/5. 368-372.
2 Ibid.
3 Клопова М. «Русское движение» и его судьба накануне Первой мировой войны // Родина. 
2010. № 3. С. 90.
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стра закордонних справ Австро-Угорщини Л. Берхтольда в тому, 
що свідчення Бобринського будуть доречні на процесі1. Наведені 
думки підтверджуються матеріалами газети «День», яка 16 січня 
1914 р. повідомляла про передачу адвокатом А. Клайном відповіді 
В. Бобринського російському послу у Відні, якого просив вжити 
необхідних заходів щодо видачі охоронної грамоти2. Таким чином, 
згідно з наведених документів та свідчень, граф отримав запевнен-
ня про недоторканість на території імперії.

Окремі часописи ще до офіційних домовленостей про по-
їздку, в середині січня 1914 р., розмістили схвальні відгуки щодо 
бажання графа виступити на процесі. Наприклад, щоденна петро-
градська газета помірно-правого спрямування «Голос Руси» надру-
кувала 20 січня 1914 р. на першій сторінці статтю з промовистою 
назвою: «Гр. В. А. Бобринскій ѣдетъ въ Австрію». Редакція наголо-
шувала, що, незважаючи на відмову міністра юстиції у вільному 
пропуску, граф вирішив їхати. «Отъ души привѣтствуемъ рѣшеніе 
графа Бобринскаго, вызываемое высокимъ побужденіем чувства 
искренней братской любви къ несчастнымъ зарубежнымъ рус-
скимъ подсудимымъ и твердо вѣримъ въ то, что наша дипломатія 
сумѣетъ охранить этотъ достойный порывъ»3. «Kurjer Lwowski» 
подав аналогічну інформацію, зауваживши про вислану графом 
з Парижу телеграму на ім’я головного судді. Текст містив інфор-
мацію про приїзд на судове слухання в якості свідка. Бобринський 
зазначив, що нічого не боїться, бо не є винуватий, а ні перед імпе-
ратором, а ні перед Австро-Угорською монархією4. 

Празький часопис «Čech», спираючись на свої джерела в Пе-
трограді, повідомив про від’їзд В. Бобринського 31 січня 1914 р. до 
Угорщини5. Граф виїхав у супроводі кількох осіб, серед яких кілька 
журналістів та два депутати Державної думи: видавець журналу 
«Голос Руси» Михайло Дмитрієв та голова фракції націоналістів 

1 Там само.
2 Не на попятный ли? // День. 1914. 16 января. С. 2.
3 Гр. В. А. Бобринскій ѣдетъ въ Австрію // Голосъ Руси. 1914. 7 (20) января. С. 1. 
4 Marmaros Sziget // Kurjer Lwowski. 1914. 17 stycznia. S. 4. 
5 Proces s Rusíny // Čech. 1914. 3 února. S. 3.
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Петро Балашов1. «Рада», намагаючись пояснити склад делегації, 
зазначала, що якби в Австрії графа хотіли заарештувати, «то инші 
заявлять про свою солідарність з арештованим і вимагатимуть 
спільного суду для всіх»2. Щодо представників російської преси, 
то відомо, що на суді були присутні: представник петербурзького 
телеграфічного агентства, кореспонденти газет «Россия» «Нового 
время», «Светъ»3. Щоб уникнути можливих проблем з австрійськи-
ми прикордонниками, за словами часопису «Slovenské noviny», 
граф поїхав через Одесу до Румунії та зранку 3 лютого 1914 р. при-
був до Будапешту4. В столиці Угорщини делегація проживала в 
готелі «Hungaria», де Бобринський записався під прізвищем Кле-
поцький, в чині камердинера5. Разом з тим, в окремих часописах 
знаходимо інформацію, що лідер російських націоналістів про-
живав, або принаймні планував це зробити, в генеральному кон-
сульстві Російської імперії6. Граф більшість часу проводив у кім-
наті готелю, за іншими даними він два рази був на аудієнції у М. 
Приклонського7,8. «Kurjer Lwowski» повідомляв, що генеральний 
консул не хотів розголошувати відомості про приїзд графа, але пі-
зніше, коли громадськості стало відомо про їхню зустріч, заявив, 
що процес в Мараморош-Сиготі є внутрішньою справою Угорщи-
ни9. Перед від’їздом на судовий процес Б. Бобринський дав корот-
ке інтерв’ю кореспонденту газети «Pesti Hirlap». Під час розмови, 
що велася на французькій мові, граф заявив, що приїхав на про-
хання сторони захисту та категорично відкинув політичні звинува-

1 Z procesu rusinów na Węgrzech // Kurjer Lwowski. 1914. 5 lutego. S. 1; Українці на Угорщині. 
Процес в Марамороші // Рада. 1914. 6 лютого. С. 3.
2 Українці на Угорщині. Процес в Марамороші // Рада. 1914. 22 січня. С. 2.
3 Дѣло угроруссовъ и пріѣздъ гр. В. Бобринскаго // День. 1914. 23 января. С. 2.
4 Marmarošský process a gróf Bobrinský // Slovenské noviny. 1914. 5 februára. S. 3-4; Graf 
Bobrinskij ną Wegrzech // Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1914. 5 lutego. S. 6.
5 Z procesu rusinów na Węgrzech // Kurjer Lwowski. 1914. 5 lutego. S. 1.
6 Proces s rusínskými «velezrádci». Hrabe Bobrynsky v Uhrach // Dělnické listy. 1914. 4 února. 
S. 5-6; Z procesu rusinów na Węgrzech // Kurjer Lwowski. 1914. 5 lutego. S. 1; Rusínský proces 
v Uhrách // Lidové noviny. 1914. 4 února. S. 2.
7 Der Ruthenen Prozeß // Wiener Zeitung. 1914. 5 februára. S. 10.
8 Aus dem Gerichtssaale // Bukowinaer Post. 1914. 5 februara. S. 3.
9 Z procesu rusinów na Węgrzech // Kurjer Lwowski. 1914. 5 lutego. S. 1.
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чення1. «Хочу кінцево довести, що процес не має фактично політич-
них причин… Політичної агітації, яка б виходила за межі державних 
кордонів, в Росії не існує»2. Досить широко дане інтерв’ю інтерпретує 
паризький часопис «Le Temps». У статті наголошувалося, що русини, 
котрі прагнули повернутися у православ’я, зверталися за допомогою 
до патріархів у Сремських Карловцях та Бухаресті, однак отримали 
відмову. Редакція підкреслювала позитивні вислови В. Бобринського 
щодо о. О. Кабалюка, вказуючи, що свідок обіцяв відповідати «на пи-
тання судді, прокурора та адвокатів з повною відвертістю»3. 

Сам факт приїзду графа в Угорщину та імовірність його 
арешту перед або після надання показів сколихнув тогочасну пре-
су. «Kurjer Lwowski» вважав, що якщо В. Бобринський має бажан-
ня виступити як свідок, то не виникне причин відмовити в його 
бажанні. «Зараз уряд не має наміру застосовувати якісь заходи 
проти Бобринського, хіба виникнуть на те підстави після його свід-
чення»4. Краківський «Ilustrowany Kuryer Codzienny» переконував, 
що приїзд російського політика закінчиться європейським скан-
далом. За словами редакції, якщо австрійська прокуратура буде 
вимагати арешту, «то цей запит, імовірно, буде враховано урядом 
Угорщини, а В. Бобринський буде заарештований відразу ж після 
надання показів у суді про державну зраду в Мараморош-Сиго-
ті»5. Віденські «Dělnické listy» зазначали, що приїзд графа «нагнав 
страх навіть у Відні, що його свідчення зруйнує штучно створений 
процес як будиночок із карт»6. Інший віденський часопис «Wiener 
Allgemeine Zeitung» більш офіційно оцінював питання щодо Бо-
бринського. На думку редакції, дана «проблема виникла лише з 
точки зору судді і стосується всього лише судів, які мають право 
діяти відповідно до нормативних актів». Якщо ж граф «вчинив 

1 Defends Accused Slavs: Leader of Movement in Russia to Testify at Ruthenians’ Trial // The 
New York Times. 1914. 5 february. P. 5.
2 Der Marmairos-Szigeter Prozeß // Czernowitzer Allgemeine Zeitung. 1914. 6 februara. S. 5; 
Росийський провокатор в Угорщинї // Діло. 1914. 5 лютого. С. 4; Hr. Bobriński na Węgrzech 
// Glos Narodu. 1914. 5 lutego. S. 2.
3 Le procès des Ruthènes. Déclarations du comte Bobrinski // Le Temps. 1914. 5 février. Р. 2. 
4 Podróz Bobrińskiego // Kurjer Lwowski. 1914. 4 lutego. S. 3.
5 Graf Bobrińskij prowokuje zatarg ausfr.-węg. // Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1914. 6 lutego. S. 5.
6 Proces s rusínskými «velezrádci» // Dělnické listy. 1914. 4 února. S. 5-6.
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на австрійських землях вчинки і вони будуть доведені в судовому 
провадженні, то вони повинні розглядатися відповідно до австрій-
ського Кримінального кодексу. З цією метою австрійська влада, 
а також ті, хто видав ордер на тимчасовий арешт, повинні були 
звернутися до влади Угорщини щодо затримання даної особи згід-
но з діючими правилами. Чи робити це, чи не робити, цілком за-
лежить від рішення австрійських судових органів»1.

Важлива позиція угорської преси, яка представляла як урядо-
ву позицію, так і опозиційні думки. Київська «Рада» опублікувала 
5 лютого 1914 р. уривки з інтерв’ю з колишнім міністром юстиції 
Угорщини в уряді Ш. Векерле – Гейзою Полоні. Загалом критично 
оцінюючи процес проти православних, як такий, що майже зов-
сім немає доказів, угорський політик наголошував: «Мандрівний 
рубль, здається, не грає ролі в процесі. Можливо, що Бобринський 
сподівався використовувать релігійний фанатизм, але таке велике 
число обвинувачених, очевидно, не служило та й не могло служити 
політичним цілям». Газета робить висновок, що Полоні «власною 
особою переконався в тяжкій експлуатації угорських українців по-
міщиками, адміністрацією та лихварями». Замітка завершується 
запитанням самого Г. Полоні: «Як можна судити нещасних, ко-
трим тут на землі нічого не зостається і котрі шукають нагороди 
на небі»2. Таким чином, угорський політик не мав одностайного 
погляду щодо причин та наслідків православного руху. 

Орган Андраші «Magyar Hirlap» заявляв, що В. Бобринського 
«треба з радістю вітати як свідка, котрий нарешті внесе ясність у 
сам процес». В іншій замітці знаходимо важливу думку редакції: 
«Угорщина втратить всякий престиж закордоном, якщо, на ви-
могу Австрії, накаже арештувати гр. Бобринського і видасть його 
австрійським властям. Навпаки, Угорщиною мають бути надані 
гарантії, що Австрія не виставить подібну вимогу»3. Незалежний 
«Pešti Hirlap» вважав, що уряд стурбований виступом графа на 
процесі. Орган І. Тисо «Az Ujság», спираючись на інформацію з 

1 Der Ruthenen Prozeß // Wiener Allgemeine Zeitung. 1914. 4 februára. S. 4.
2 Українці на Угорщині. Процес в Марамороші // Рада. 1914. 5 лютого. С. 3.
3 Австро-Венгрія // Русскій Инвалидъ. 1914. 25 яннваря. С. 3.
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урядових кіл, переконував, що влада не зробила ніяких дій щодо 
обмеження пересування Бобринського, однак може змінити думку 
після його свідчень на суді. «Esti Ujság» припускала, що своїм при-
їздом граф хоче довести думку, згідно з якою влада, на яку він покла-
дається, сильніше від тої, яка організувала обвинувальний висно-
вок проти русинів» 1. Найгостріші випади знаходимо на шпальтах 
будапештського «Pester Lloyd», який прямо писав про підготовку 
арешту графа та його передачу чернівецькій прокуратурі2. В ін-
шій публікації редакція даного часопису наголошувала, що граф, 
очевидно, буде незадоволений тим, що його не заарештували3.

Із матеріалів меншовицького часопису «День» дізнаємо-
ся також про зустріч під час поїздки до Будапешту посла Пе-
тра Балашова з міністром закордонних справ Леопольдом фон 
Берхтольдом. За словами редакції, урядовець очевидно був схви-
льований приїздом російських депутатів в Австро-Угорщину «и в 
первый момент беседы своїй с П. Н. Балашовым дал понять, что 
приїзд депутата от руського парламента является, яко бы, вмеша-
тельством во внутренние дела двуединой монархии». Після від-
повідних пояснень російського політика, міністр наголосив, що 
«напрасно в России так тревожатся из-за дела угроруссов» і що 
угорський суд «отлично понимает, что подсудимые люди темные, 
некультурные и потому приговор несомненно будет мягким»4. 
Наведені слова певним чином співзвучні із думкою Г. Полоні, про 
яку згадувалося вище. Після публікації інформації про зустріч 
Балашова з Берхтольдом в кількох російських газетах, австрійська 
преса поспішила заперечити зміст бесіди. Наприклад, віденський 
«Fremden-Blatt» 13 лютого 1914 р. повідомив, що візит носив при-
ватний характер, пояснюючи його знайомством політиків ще по 
діяльності Берхтольда на посаді посла в Петербурзі5. Однак повні-
стю відкидалося можливе обговорення участі В. Бобринського. Ви-
явлена нами телеграма Л. Берхтольда до голову угорського уряду 

1 Hr. Bobrynsky a marmarosský procešs // Národnie listy. 1914. 5 února. S. 1.
2 Die Reise des Gräfen Bobrinski // Pester Lloyd. 1914. 4 februara. Morgenblatt. S. 10.
3 Graf Bobrinski vor dem ungarischen Gericht // Pester Lloyd. 1914. 4 februara. Abendblatt. S. 3.
4 Графъ Берхольдъ о деле угроруссовъ // День. 1914. 28 января. С. 1.
5 Wien, 13 Februar // Fremden-Blatt. 1914. 13 februara. S. 1.
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від 4 лютого 1914 р. повністю підтверджує думку, яка викладена 
у російській пресі. Зустріч, безперечно, відбулася, і на ній йшла 
мова про лояльну поведінку графа на процесі та гарантії його по-
вернення на батьківщину1. 

Третього лютого 1914 р. о 22.00 граф виїхав до Марамо-
рош-Сиготу2. Наступного дня делегація була вже в столиці коміта-
ту. Важливі свідчення учасників даної поїздки – депутатів Держав-
ної думи, представника петербурзького телеграфного агентства 
та журналістів ряду російських часописів. «Так как городу уже 
было известно еще накануне о приезде графа в Будапешт, то на 
вокзале к приходу утреннего поезда собралось много любопыт-
ных», – зазначав кореспондент московської газети «Русское сло-
во»3. «Прибыли из Будапешта курьерским поездом в десять часов 
утра, а в одиннадцать уже были в зале суда. С внешней стороны 
венгерская предупредительность к нам, русским журналистам, не 
оставляет желать лучшего. Нас не только ни в чем не стесняют, за 
нами ухаживают во время перерыва»4. За словами М. Дмитрієва, 
голова суду запропонував перенести слухання на наступний день5. 
Причиною цьому послужило нібито слабке знання судовим пе-
рекладачем Медвецьким російської мови. У зв’язку з цим, з Буда-
пешту було затребувано інших перекладачів, котрі потребували 
час, щоб доїхати6. Надавши згоду щодо перенесення допиту на 5 
лютого 1914 р., граф відбув до готелю, де його відвідало кілька чи-
нів поліції та прикордонників. За повідомленням «Czernowitzer 
Allgemeine Zeitung», представників влади цікавила мета візиту ро-
сійського депутата та термін його перебування в столиці Марамо-
роського комітату7. Отримавши відповідь, що граф покине місто 
та країну зразу після надання показів на суді у якості свідка, офі-
цери покинули приміщення8. Побоюючись контактів В. Бобрин-
1 MOL. K-756. 1914. 128/6. 441-442.
2 Die Reise des Grafen Bobrinski nach Ungarn // Fremden-Blatt. 1914. 4 februara. S. 2.
3 Гр. Бобринскій на процессѣ угро-руссовъ // Русское слово. 1914. 23 января (5 февраля).
4 Процессъ угроруссовъ въ Мармарошъ-Сигетѣ // Голос Руси. 1914. 24 января (6 февраля). С. 1.
5 Дмитріев. Мараморошъ-Сигетъ // Голос Руси. 1914. 24 января (6 февраля). С. 1.
6 Marmarošský process a gróf Bobrinský // Slovenské noviny. 1914. 6 februára. S. 4.
7 Der Marmaros-Szigeter Prozeß» // Czernowitzer Allgemeine Zeitung. 1914. 5 februara. S. 6.
8 Rusínský proces v Uhrách // Lidové noviny. 1914. 5 února. S. 3.
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ського з журналістами чи підсудними, помешкання політика було 
взято під цілодобове спостереження агентами тайної поліції1. Цим 
самим влада намагалася обмежити можливу політичну агітацію. 

Аналіз матеріалів періодики, особливо російської, свідчить 
про особливе нагнітання питання щодо можливого арешту графа 
угорською поліцією після його виступу на суді. Наприклад, петро-
градський «Голос Руси» 5 лютого 1914 р. прямо писав, що як тільки 
В. Бобринський прибув до Угорщини «австрийское правительство 
потребовало ареста графа и его выдачи для предания суду в Бу-
ковине, в виду тяготевшего над ним обвинения»2. За словами ре-
дакції, угорська Рада Міністрів нібито відмовила у видачі та ареш-
ті. Аналіз документів угорських архівів свідчить, що побоювання 
були безпідставними. У аналізованій вище телеграмі Л. Берхтоль-
да чітко вказувалося, що у нього відсутні необхідні докази, які б 
дали можливість просити угорців про арешт3. Надзвичайно важ-
ливі факти містяться в листі міністра юстиції Віктора фон Гохен-
бургера до повноваженого представника при королі Угорщини 
(один із титулів імператора) – Іштвана Буріана фон Райежа. Ос-
танній здійснював зв’язок між центральною владою у Відні та уря-
дом Угорщини в Будапешті. В. Гохенбургер запевняв угорського 
колегу в недоречності затримання В. Бобринського, наголошуючи 
в безперспективності довести його провину щодо кримінальних 
процесів у Львові та Чернівцях4. У даному випадку мова йде як про 
справу від 1910 р., так і про слідство проти братів Олексія та Романа 
Геровських, заарештованих наприкінці 1913 р. на Буковині5. Щодо 
Галичини, то ще навесні 1912 р. були взяті під варту православні 
священники Ігнатій Гудима та Максим Сандович, журналіст Се-
мен Бендасюк і студент Василь Колдра6. І. Буріан переслав даного 
листа до Будапешту, супроводивши його окремою телеграмою. У 
документі йдеться, зокрема, про спільну нараду за участі автора 
1 Graf Bobrinskij pod strażą // Ilustrowany Kuryer Codzienny. 1914. 7 lutego. S. 6.
2 Процессъ угроруссовъ въ Мармарошъ-Сигетѣ // Голос Руси. 1914. 23 января (5 февраля). С. 3.
3 MOL. K-756. 1914. 128/6. 441-442.
4 MOL. K-756. 1914. 128/6. 444-446.
5 Аранжери русофільської пропаґанди в Угорщинї // Діло і Нове слово. 1914. 12 січня. С. 1.
6 Пашаева Н. Очерки истории русского движения в Галичине XIX-XX вв. / Гос. публ. ист. 
б-ка России. М., 2001. С. 140. 
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допису, Л. Берхтольда та В. Гохенбургера. Міністр юстиції, поба-
чивши фрагмент телеграми з Будапешту (очевидно, авторства І. 
Тисо), «згідно з якою австрійський уряд просить негайно арешту-
вати Бобринського, був надзвичайно здивований і запевняв, що 
надалі буде інформувати нам, якщо йому повідомлять про нові 
обставини»1. Аналіз наведених документів свідчить про нескоор-
динованість роботи органів Королівства Галичини та Володимирії 
і Герцогства Буковина з центральною владою. Цілком зрозуміло, 
що урядовці у Відні відкидали думку про арешт «головного свід-
ка», який міг призвести до погіршення і так складних відносин з 
Російською імперією. Дана позиція ігнорувала прохання Львова 
та Чернівців, спрямоване до Будапешту в обхід Відня. 

Принагідно зазначимо, що прокуратура у Дебрецені коорди-
нувала свою роботу з галицькими та буковинськими колегами. Ще 
14 січня 1914 р. Ш. Ідярто писав міністру юстиції Угорщини Єниву 
Балогу про тісну співпрацю прокурора А. Іллеша з Чернівцями та 
Львовом. Зокрема, був здійснений обмін матеріалів проти братів 
Геровських та львівських арештантів, котрі могли доповнити «Об-
винувальний акт» щодо о. Олексія Кабалюка зі співучасниками2. 

Допит В. Бобринського відбувся 5 лютого 1914 р. Слухання 
велося на французькій мові, попри прохання графа говорити ро-
сійською3. Після загальних біографічних даних, котрими за пра-
вилами розпочинається допит свідка, граф розповів про завдання 
«Галицко-русского общества». Він визнав, що головна мета това-
риства полягала в протистоянні «украинского движения и поло-
низма»4. Організація видавала брошури на різноманітні теми, ко-
трі стосувалися культурницької та етнографічної тематики. Крім 
того, члени товариства надавали матеріалу підтримку українцям 
з Галичини, Буковини чи Закарпаття, якщо вона стосувалася ор-
ганізації паломницьких поїздок до святих місць5. Київська «Рада» 

1 MOL. K-756. 1914. 128/6. 443.
2 MOL. K-756. 1914. 128/3. 351-353.
3 Процессъ угроруссовъ // Биржевыя вѣдомости. 1914. 24 января (6 февраля). С. 2.
4 Мараморошъ-Сигетъ // Русскій Инвалидъ. 1914. 25 января. С. 3.
5 L’agitateur Bobriisky devant le tribunal // Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les 
jours de bourse officielle. 1914. 5 février. Р. 1. 
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акцентувала увагу на даній фінансовій підтримці, наголошуючи 
на тому, що «Общество» не займалося організацією такого про-
чанства. Воно тільки виклопотало для прочан дешевий проїзд, 
крім того, свідок (В. Бобринський – автор) писав у монастирі – 
щоби вони безплатно давали прочанам з Галичини та Угорщини 
книжки, які з початком процесу друкуються вже з молитвами про 
Франца-Іосифа»1. 

З відповіді свідка стає також зрозуміло, що він мав контакти з га-
лицькими та буковинськими русофілами, знав братів Геровських та 
буковинського митрополита2. З О. Геровським граф познайомився на 
Слов’янському конгресі в Празі, а пізніше навідував його на Букови-
ні3. Львівське «Діло» чимало уваги приділило свідченням В. Бобрин-
ського щодо поїздки до Австро-Угорщини в 1908 р. Зокрема, наведе-
мо витяги щодо промови у Сигеті, після якої розпочалося слідство 
проти графа чернівецькою прокуратурою. «Я сказав, що мене радує 
те, що я переконався об тім, що той сам нарід, що в Росиї, живе також 
в Галичинї й Буковинї. Ріжниця є тільки та, що коли ми маємо пану-
ючого царя, то ви маєте володарем цїсаря Австриї, котрого ви, як ав-
стрийські горожане, є вірні піддані»4. Таким чином, В. Бобринський 
відкидав антиімператорські промови, наголошуючи, що він є сам 
монархістом і «и никогда не сталъ бы возбуждать народъ противъ его 
монарха»5. Важливо, що свідчення про виступ проти Франца-Йосипа 
та подальшу реакцію австрійського уряду привернуло увагу як євро-
пейської, так і американської преси6. 

Безперечно, що суддів та прокурора в першу чергу цікави-
ли контакти В. Бобринського з підсудними. Як виявилося, він був 
більш-менш знайомий лише з однією собою – ієромонахом Олек-

1 Українці на Угорщині. Процес в Марамороші // Рада. 1914. 7 лютого. С. 3.
2 Marmarosský procešs. Výslech hr. Bobrynského // Národnie listy. 1914. 6 února. S. 1.
3 Marmarošský proces. Výsluch gr. Bobrínského // Slovenský denník. 1914. 7 februára. S. 1.
4 Ґр. Бобринський на судї // Діло. 1914. 6 лютого. С. 3.
5 Процессъ угроруссовъ // Биржевыя вѣдомости. 1914. 24 января (6 февраля). С. 2.
6 Autriche –Hongrie. Le comte Bobrinsky a Marmaros Sziget // Journal des débats politiques et 
littéraires. 1914. 6 février. P. 2; Die Beugenaussage des Grafen Bobrinski im Ruthenenprozeß // 
Neue Freie Presse. 1914. 6 februar. S. 2-3; Der Verlans der Verhandlung // Neue Freie Presse. 
1914. 6 februar. S. 2-5; Hungarian Treason Trial: Dramatic Appearance of Count Bobrinsky at 
Marmoros Sziget // The New York Times. 1914. 22 february. P. 3.
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сієм (Кабалюком). З І. Пирчаком та Ю. Воробчуком підтримував 
листування. З першим В. Бобринський познайомився в Яблочин-
ському монастирі, де чернець навчався на пастирських курсах1. Ор-
ган сербської національно-ліберальної партії «Браник», що вида-
вався в Новому Саді, звертав особливу увагу на слова графа, що він 
не давав Кабалюку політичних завдань для поширення в Угорщи-
ні2. Кореспондент московського «Русского слова», який особисто 
був на процесі, зазначав, що «свидетель полюбил Кабалюка за его 
глубокую религиозность»3. У зв’язку з цим, В. Бобринський пода-
рував закарпатцю 200 рублів, коли той збирався у поїздку на Афон 
чи в США4,5. Під час допиту «головного свідка» члени суду та проку-
рор показували значну некомпетентність у знанні російської дійс-
ності та навіть елементарних речей. Наприклад, В. Бобринського 
питали, чи він є головою «Русского народного благотворительного 
общества», однак після уточнення виявилося, що мова йшла про 
чорносотенну партію «Союз руского народа». Суддю цікавило та-
кож, чи є граф членом Синоду Російської православної церкви та 
які він має контакти з «київським патріархом»6. У відповіді свідок 
детально роз’яснив угорським юристам, що членами Синоду мо-
жуть бути тільки архієреї та що він не належить до вищеназваних 
організацій. Щодо посади «патріарха», то було цілком зрозуміло, 
що в Києві на чолі кафедри стоїть митрополит. 

Прокурор намагався скомпрометувати графа використан-
ням нового свідка звинувачення – Арнольда Дулішковича. Ще на-
передодні суду виявилося, що він працював таємним агентом та 
збирав інформацію проти цілого ряду діячів в Австро-Угорщині 
та поза її межами. Як вже вказувалося вище, ще наприкінці груд-
ня 1912 р. в урядових колах обговорювалося питання щодо під-
ключення до розслідування таємних агентів. Словацький дослід-
ник Л. Тайтак прямо пише, що діяльність А. Дулішковича була 
1 Допросъ гр. Бобринскаго на процессѣ угро-руссовъ // Русское слово. 1914. 24 января (6 февраля). С. 2.
2 Jeдан значаjан сведок // Браник. 1914. 28 jануара (10 фебруара). С. 1. 
3 Допросъ гр. Бобринскаго на процессѣ угро-руссовъ // Русское слово. 1914. 24 января (6 февраля). С. 2.
4 Исказ грофа Бобринског пред судом // Застава. 1914. 24 jануара (6 фебруара). С. 2. 
5 Z procesu rusinów na Węgrzech. Przesłuchanie Bobrińskiego // Kurjer Lwowski. 1914. 6 lutego. S. 4.
6 Marmarošský proces. Ešte o vypočutí grófa Bobrinského a špiona Duliškoviča // Slovenský 
denník. 1914. 8 februára. S. 2.
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санкціонована безпосередньо прем’єр-міністром Угорщини Л. 
Лукачом1. На суді агент заявив, що виконував доручення началь-
ника прикордонної поліції Гомера. Щоб розкрити православну 
пропаганду, він вирішив виступити як агітатор серед населення2. 
Із свідчень довідуємося, що початково А. Дулішкович звернувся 
до греко-католицького священника в с. Ясіня С. Бачинського, від 
якого отримав рекомендаційного листа до О. Геровського3. Пере-
буваючи на Буковині, а згодом в Росії, інспектор поліції видавав 
себе за втікача із Австро-Угорщини, якого хочуть покарати за по-
літичний злочин4. Адвокат О. Геровський надав А. Дулішковичу 
супровідні листи до В. Бобринського, М. Годжі, Т. Масарика, Й. 
Ротнагеля, прот. Ф. Кардасевича5. Крім того, провокатор намагав-
ся налагодити контакти у Варшаві з сином С. Гурбана-Ваянсько-
го – Володимиром6. У Петербурзі агент поліції звернувся до графа 
Бобринського з проханням посприяти йому у вивченні російської 
мови. За інформацією «Голоса Руси», за клопотанням російського 
політика А. Дулішковича прийняли до Тіхвинського монастиря. 
«Вскоре, однако, Дуличкович бежал из монастыря под предлогом, 
что ему не нравится постная пища»7. Крім того, угорський шпигун 
шукав у графа підтримки щодо ідеї «основать русинскую газету 
в Венгрии, учредить русинский банк и, наконец, организовать в 
Венгрии кружок русинской интеллигенции»8. Свідок переконував 
суд, що В. Бобринський висловлював велику зацікавленість право-
славним рухом в Угорщині, передав йому 2000 крон на транспорт-
ні витрати та пропаганду, нібито пропонував підкупити окремих 
греко-католицьких священників на Закарпатті з метою їх переходу 
у православ’я 9. Орган чеської аграрної партії «Venkov» опубліку-

1 Tajták L. Marmarošskosihotský schizmatický proces roku 1914. S. 53.
2 Výslech hr. Bobrinského v procesu proti uherským Rusínům // Venkov. 1914. 7 února. S. 3.
3 Pravota proti Rusom v Mármaroškej // Slovenský denník. 1914. 24 januára. S. 3.
4 Гр. Бобринскій на процессѣ угро-руссовъ // Русское слово. 1914. 25 января (7 февраля). С. 3.
5 Процессъ угро-руссовъ // Московскія вѣдомости. 1914. 25 января (7 февраля). С. 3-4.
6 Výslech hr. Bobrinského v procesu proti uherským Rusínům // Venkov. 1914. 7 února. S. 3.
7 Процессъ угроруссовъ въ Мармарошъ-Сигетѣ // Голос Руси. 1914. 25 января (7 февраля). С. 3.
8 Гр. Бобринскій на процессѣ угро-руссовъ // Русское слово. 1914. 25 января (7 февраля). С. 3.
9 Marmarošský proces. Ešte o vypočutí grófa Bobrinského a špiona Duliškoviča // Slovenský 
denník. 1914. 8 februára. S. 2.
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вав 7 лютого 1914 р. витяги зі стенограми допиту А. Дулішковича. 
Наприклад, свідок запевняв суд, що В. Бобринський під час бесіди 
заявив: «Росія не демобілізує свою армію, поки в Карпатах не буде 
майоріти російський прапор». На запитання судді Єнеї, хто був 
присутній під час цієї промови, Дулішкович не міг чітко відпові-
сти, плутаючись у показах1. 

У зв’язку з тим, що агент поліції не міг підтвердити більшість 
своїх слів доказами, суддя викликав на додатковий допит В. Бо-
бринського. Останній категорично заперечував свідчення свого 
попередника, наголошуючи на провокативності та безпідставності 
даної практики з боку поліції. Кореспондент «Голоса Руси» зали-
шив яскравий опис поведінки Дулішковича під час виступу графа. 
«Дуличковиц окончательно перестает владеть собой. Он то блед-
неет, то краснеет... Дуличковицу почти дурно… он еле держится 
на ногах»2. Можна припустити певну суб’єктивність автора наве-
дених слів, однак ситуація склалася доволі нестандартна. Голова 
суду не дозволяв адвокатам задавати різкі запитання Дулішкови-
чу, а потім вирішив привести його до присяги. Прикметним є той 
факт, що до присяги не було приведено В. Бобринського. 

Виступ депутата російської Державної думи, як і його приїзд, 
викликав неоднозначну оцінку громадськості. Певним дзеркалом 
різноманітних оцінок є тогочасна періодика. Аналізуючи позицію 
австрійської преси можна виділити кілька моментів. По-перше, 
більшість газет віднеслася з недовірою до показів В. Бобринського, 
підтримуючи позицію А. Дулішковича. «Neues Wiener Tagblatt» 
вважав, що своїми діями свідок зробив послугу угорському право-
суддю3, а «Pester Lloyd» вважав графа «тільки ширмою, за спиною 
якого стоять інші, більш видні діячі»4. По-друге, окремі редакції 
критикували суд за ідею залучити графа як свідка. Наприклад, 
«Arbeiter-Zeitung» висловлювала подив, для чого взагалі знадобив-
ся допит В. Бобринського, «адже всі прекрасно знали, що граф буде 

1 Výslech hr. Bobrinského v procesu proti uherským Rusínům // Venkov. 1914. 7 února. S. 3.
2 Процессъ угроруссовъ въ Мармарошъ-Сигетѣ // Голос Руси. 1914. 25 января (7 февраля). С. 3.
3 Re «russische Propaganda» // Neues Wiener Tagblatt. 1914. 6 februara. S. 2.
4 Der ruthenische Schismatikerprozeß // Pester Lloyd. 1914. 6 februara. Morgenblatt. S. 2-7.
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заперечувати політичний характер пропаганди православ’я»1. 
По-третє, часописи нагадували угорському судочинству, що «Єв-
ропа давно перестала працювати при допомозі агентів-провока-
торів», а В. Бобринський «використав судову трибуну для світової 
реклами своїх ідей і доказав угроруським селянам, що його дії не 
злочинні, адже інакше він, напевно, був би заарештований»2. 

Не обійшли увагою це питання й українські громадсько-по-
літичні діячі та окремі періодичні видання. Наприклад, україн-
ський емігрантський часопис «Свобода» різко засудив приїзд гра-
фа, наголосивши, що його оборона не мала для підсудних «нічого 
облекшаючого», а навпаки, «подтвердила тільки се, що він був 
проводирем сеї агітації»3. Важливі думки щодо участі у процесі 
В. Бобринського висловив відомий громадсько-політичний діяч, 
публіцист Сергій Єфремов. На шпальтах київської «Ради» він роз-
містив на цю тему два дописи, опубліковані 7 та 11 лютого 1914 
р. На думку автора, граф здобув дешевим коштом «популярність 
далеко більшу, ніж усією своєю політичною діяльність, та ще під 
фирмою мало не мученика за ідею!»4. Аналізуючи виступ В. Бо-
бринського та його наслідки, С. Єфемов порівнює російського по-
літика з провокатором А. Дулішковичем. «Обидва власне однако-
вими способами працювали, тільки кожен на свою користь гнув, 
– підмічав Сергій Олександрович. – Гр. Бобринський, користую-
чися з темноти угорської людности, настренчував її проти свого 
рідного… Поліційний агент Дулішкович робив те саме, правда з 
задньою думкою зрадити тих своїх приятелів, вивідавши, що йому 
було потрібно»5. Важко не погодитися з висновками С. Єфремова, 
адже слухання на суді показало маніпулятивну діяльність графа, 
котрий переслідував власні цілі.

Про важливість, яка надавалася показам В. Бобринського та 
А. Дулішковича в Будапешті, свідчить переписка головного коро-
лівського прокурора в Дебрецені Ш. Ідярто з канцелярією голо-

1 Bobrinskys Auslage // Arbeiter-Zeitung. 1914. 6 februara. S. 2-3.
2 Die Zeit. Цитата по: Биржевыя вѣдомости. 1914. 26 января (8 февраля). С. 4.
3 Процес угорських русинів // Свобода. 1914. 19 лютого. С. 5.
4 Єфремов С. Преображений граф // Рада. 1914. 7 лютого. С. 1.
5 Єфремов С. Переможець // Рада. 1914. 7 лютого. С. 1.
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ви уряду. Відомо, що 10 лютого 1914 р. копії їхніх свідчень були 
переслані до столиці Угорщини1. Позицію суду щодо показів В. 
Бобринського характеризує звіт, відісланий із Мараморош-Сиготу 
до Будапешту 8 лютого 1914 р. Хоч документ немає підпису, однак 
можна припустити, що його підготував прокурор або ж голова 
трибуналу. Говорячи про свідчення графа, нібито його діяльність 
переслідувала лише культурницьку мету, автор документа не по-
годжується з ним. На його думку, пропаганда православ’я була 
лише прикриттям політичних цілей. Разом з тим, у листі знахо-
димо твердження, що з’ясування ролі російської влади на процесі 
не піднімалося, «бо це би вже переходило за рамки судового засі-
дання»2. Говорячи про підсудних, автор листа характеризував їх як 
сильно віруючих людей, навіть фанатичних. «Не має події в житті 
русинів, про які би вони не повідомили своєму священнику, ніякі 
дії вони не розпочнуть без благословення священника»3. Перехід 
до православ’я у документі пояснюється неосвіченістю, зубожін-
ням та впливом емігрантів із США. 

РЕЗЮМЕ
У статті аналізується роль графа Володимира Бобринського в 

православному русі на Закарпатті на початку ХХ ст. та його участь 
у судовому процесі в Мараморош-Сиготі. Автор досліджує це питання, 
спираючись на архівні документи та матеріали преси. У тексті наво-
дяться витяги із листування різноманітних відомств, що свідчить про 
значний інтерес до приїзду графа на суд. Автор приходить до висновку, 
що роль графа В. Бобринського в даних процесах є досить неоднозначною.

Ключові слова: граф В. Бобринський, православ’я, судовий процес.  

SUMMARY
COUNT VOLODYMYR BOBRYNSKY AND THE 

SECOND MARAMOROS-SIGOT PROCESS OF 1914
The article analyzes the role of Count Volodymyr Bobrynsky in the 

1 MOL. K-756. 1914. 128/9. 554; 128/9. 636.
2 Ibid. 128/9. 552-553.
3 Ibid. 551.
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Orthodox movement in Transcarpathia in the early twentieth century and his 
participation in the trial in Maramoros-Sigot. The author explores this issue 
based on archival documents and press materials. The text contains excerpts 
from the correspondence of various departments, which indicates a significant 
interest in the arrival of the count in court. The author concludes that the role 
of Count V. Bobrynsky in these processes is quite ambiguous.

Keywords: Count V. Bobrynsky, Orthodoxy, trial.
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PŘEKLADATELSKÁ ČINNOST PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE 
V ČESKÉ REPUBLICE NA ZAČATKU 20. STOL.

Vasyl Čerepko,
protopresbyter, duchovní Katedrálního chrámů sv.Cyrila a Metoděje, 

Pražská eparchie, Pravoslavná Církev českých zemí a Slovenska, 
Praha, Česká Republika 

E-mail: knez.vasil@gmail.com

1.1. Pravoslaví a překladatelská činnost v prvních letech existence 
Československé republiky

V roce 1914 začala první světová válka. Ruské duchovenstvo v 
Čechách (prot. N. Ryžkov, diákon V. Solovjev a žalmista S. Brjanskij), 
bylo obviněno ze špionáže a zatčeno, pražský kostel sv. Mikuláše byl 
zavřen a majetek zkonfiskován. Další péči o pravoslavnou pastvu pře-
vzali rumunští vojenští kněží. Tím skončilo období ruské mise v čes-
kých zemích, které trvalo asi půl století.

Po skončení první světové války (1918), která vedla k rozpadu 
rakousko-uherské monarchie, byla vyhlášena samostatná Českoslo-
venská republika. V mladém státě se objevily nové impulsy pro pravo-
slavné hnutí. Ze zbývajících pravoslavných, kteří se zde objevili díky 
působení ruské misie, byla v roce 1919 vytvořena Československá obec 
pravoslavná, ČOP1, která byla v roce 1922 oficiálně zaregistrována stá-
tem pod názvem „Česká náboženská obec pravoslavná“ – ČNOP2 pod 
vedením Dr. Miloše Červinky (1863-1936). Následně v čele této skupi-
ny pravoslavných stanul archimandrita Savvatij (Vrabec, 1880-1959), 
který byl v roce 1923 vysvěcen na pražského arcibiskupa konstantino-
polským patriarchou Meletiem IV. Kněz Václav Červín označuje tuto 
skupinu jako „staří pravoslavní“3. Tím tedy zdůrazňuje, že ČNOP spo-
1 Grigorič Vladimír. Pravoslavná Církev v Republice Československé. Praha, 1926. S. 50.
2 Marek Pavel, Lupčo Martin. Nástin dějin pravoslavné církve v 19.a 20. století... S. 47.
3 Červin Alois Václav. Pravoslavná církev v Republice československé: Poznámky ke 
stejnojmenné brožuře Vladimíra Grigoriče. Olomouc, 2018. S. 24.
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jila ty věřící, kteří přijali pravoslaví ještě v letech Rakouska-Uherska, a 
to díky misi ruských kněží v českých zemích. Do tohoto prostředí pa-
třil archimandrit Savvatij, který se narodil a vyrůstal v Praze, ale poté 
vystudoval duchovní seminář v Ufě a Kyjevskou duchovní akademii a 
následně působil na Volyni jako misionář pro pravoslavné Čechy.

Zprvu k této komunitě náležel i V. Gruzín (pseudonym „Grigorič“), 
který se v první polovině 20. let. Pokusil pokračovat v překladatelské čin-
nosti. Kromě toho prof. Pavel Marek píše, že arcibiskup Savvatij diskuto-
val o perspektivách překladu liturgických textů s pravoslavným knězem z 
Moravy Josefem Žídkem. S jistotou můžeme tuto zprávu klást do let 1924-
251. Obecně se však pražská komunita na poli překladů téměř neprojevila.

Druhou skupinu pravoslavných křesťanů v českých zemích tvoři-
li bývalí kněží a laici katolické církve, kteří v roce 1920 vstoupili nejprve 
do Československé církve (husitské), která se odtrhla od Říma, a poz-
ději se připojili k Srbské pravoslavné církvi. V čele této skupiny stál bis-
kup Gorazd (Pavlík), nyní uctívaný jako svatý mučedník. 25. září 1921 
byl v Bělehradě vysvěcen na biskupa moravskoslezského2. Tato skupi-
na byla obvykle nazývána „noví pravoslavní“3. Jak již bylo řečeno, vět-
šinu této skupiny tvořili bývalí katolíci, kteří chtěli provést v katolické 
církvi. hluboké reformy Jejich reformní snahy však papež Benedikt XV. 
odmítl. Poté, co se stali pravoslavnými, byli také nakloněni reformám. 
Není proto divu, že to byl především biskup Gorazd a jeho podporo-
vatelé, kteří se nejvíce podíleli na překladatelské činnosti. V tomto se 
„noví pravoslavní“ zásadně lišili od „starých pravoslavných“, kteří na-
opak prosazovali nedotknutelnost zavedených liturgických postupů.

Na území dnešní České republiky existovala ještě další skupina 
pravoslavných křesťanů, kterou tvořili ruští emigranti, kteří se na čes-
kém území ocitli po revoluci v Rusku v roce 1917. V jejich čele stál biskup 
Sergij (Koroljov, 1881-1952). Jednalo se o pravoslavné emigranty, kteří 
dlouho čekali na politické změny ve své vlasti, aby se mohli vrátit domů, 
proto do náboženského života místních obyvatel příliš nepronikli. Ruš-
tí emigranti tedy bohoslužebné knihy do češtiny prakticky nepřekládali. 
1 Marek Pavel, Lupčo Martin. Nástin dějin pravoslavné církve v 19.a 20. století... S. 112.
2 Marek Pavel, Lupčo Martin. Nástin dějin pravoslavné církve v 19.a 20. století... S. 90.
3 Červin Alois Václav. Pravoslavná církev v Republice československé. S. 25.
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Pravoslaví bylo na území tehdejšího Československa vnímáno 
jako cizí náboženství. Jeho liturgické tradice byly pro obyvatele zatě-
žující a nepochopitelné1. Archimandrita Sávva Neruda, charakterizující 
liturgický stav pravoslavné církve v Čechách na počátku tohoto obdo-
bí, píše: „Česká pravoslavná církev vypadala zevnitř i navenek jako 
prázdná a bezvodá země, jako vyprahlá poušť, která nedávala svým 
dětem potřebný nápoj, ba dokonce, a to především, ani nezbytný du-
chovní pokrm. Kněze sice světili, ale ani jednomu z nich se na cestu k 
tak odpovědnému a obtížnému úkolu nedostalo patřičného biskupské 
poučení“2. A skutečně, v první polovině 20. let. To byli pouze ti kněží, 
kteří studovali na teologických vzdělávacích institucích bývalé Ruské 
říše (například archimandrita Savvatij (Vrabec) nebo kněz Alexij Va-
něk), kdo měl znalosti o liturgické tradici pravoslavné církve. Podle 
prof. P. Marka sloužili místní kněží, většinou bývalí katolíci, v prvním 
období nadále bohoslužby podle západního obřadu nebo vytvářeli li-
turgické obřady vlastní (například takzvanou cyrilometodějskou litur-
gii, kterou sestavil buď vladyka Gorazd nebo, podle otce V. Červína, 
jeden z kněží)3. Profesor P. Marek předpokládá, že iniciativa k reformě 
pravoslavné liturgie s přihlédnutím ke specifikům církevního života v 
Čechách vzešla pravděpodobně od kněze Karla Koudelky4.

Můžeme naprosto souhlasit s následujícím zdůvodněním profe-
sora Marka: „Rychlé zavedení češtiny jako liturgického jazyka vyža-
dovalo kvalifikovaný zásah do liturgických textů, a to jak při překladu 
ze staroslověnštiny do češtiny, tak při výrazném zkracování textů, což 
představovalo nejen jazykový problém. Církev pochopitelně nemě-
la k řešení takového problému vlastní kvalifikované kněze, kteří by jej 
mohli kvalitně vyřešit“5. Poptávka po liturgických textech přizpůso-
bených nové realitě však byla tak velká, že se spontánně, bez církevní-
ho dovolení, začaly objevovat příručky a návody, překládané z jiných 
jazyků lidmi, kteří neměli zvláštní vzdělání v oblasti východní liturgie. 
1 Marek Pavel, Lupčo Martin. Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století... S. 111.
2 Sávva (Neruda), archim.V zájmu pravdy. 1975. Strojopis, str. 46.
3 MarekPavel. Josef Žídek: Nástin života a díla reformního kněze, zakladatelské postavy 
pravoslavné církve na Moravě. Olomouc, 2010. S. 168. Červin Alois Václav. Pravoslavná církev 
v Republice československé. S. 31-32.
4 Marek Pavel, Bureha Volodymyr. Pravoslavní v Československu v letech 1918-1953. S. 158.
5 Marek Pavel, Lupčo Martin. Nástin dějin pravoslavné církve v 19.a 20. století... S. 111.
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Výsledkem bylo, že do textů pronikaly pochybné myšlenky1. To vše vý-
razně komplikovalo vztah mezi „starými“ a „novými“ pravoslavnými.

Již v první polovině 20. let. se v pravoslavné církvi v Čechách a 
na Moravě zformovaly dva názory na budoucí bohoslužebnou praxi. 
Stoupenci prvního pohledu (kněz Josef Žídek a další) navrhovali pře-
kládat tradiční liturgické texty používané v jiných pravoslavných círk-
vích, s minimálním jejich krácením. Zástupci druhé skupiny (biskup 
Gorazd a jeho společníci) navrhovali „na přechodné období 20. a 30. 
let. vypracovat český liturgický pořádek, vycházející z pravoslavné tra-
dice“2. První byli přesvědčeni, že „bohoslužba by měla být konána tak, 
jak by měla být konána, a že je nutné vyhnout se jakýmkoli experimen-
tům, které by nás zavedly do slepé uličky, a ještě k dalším novotám a 
dvojznačnostem“3. Druzí věřili, že pro bývalého katolíka vychované-
ho v západní liturgické tradici, který právě konvertoval k pravoslaví, 
je těžké přijmout pravoslavnou bohoslužbu v plném rozsahu. Biskup 
Gorazd se proto domníval, že přechod k východnímu obřadu boho-
služeb by měl probíhat postupně. Ve výsledku bude vytvořena taková 
liturgická praxe, která se nebude zásadně lišit od bohoslužeb jiných 
místních církví. Vladyka Gorazd napsal: „Za 20 let nám nikdo nebude 
moci vyčítat odlišnosti, ať už vnější, nebo vnitřní, od jiných pravoslav-
ných církví“4.

1.2. Překladatelské dílo svatého mučedníka Gorazda, 
V. Gruzína a kněze J. Žídka

Když mluvíme o překladech pravoslavných bohoslužeb do češ-
tiny, uskutečněných ve 20. a 30. letech, je třeba především popsat pře-
kladatelskou činnost svatého mučedníka Gorazda (Pavlíka). Přestože 
sám nepřeložil velké množství textů, byl to on, kdo byl tím středem, 
kolem kterého byla budována liturgická tradice pravoslavné církve v 
Čechách. Rok po přijetí biskupského svěcení od Srbské pravoslavné 

1 Marek Pavel. Josef Žídek... S. 177.
2 Marek Pavel, Lupčo Martin. Nástin dějin pravoslavné církve v 19.a 20. století... S. 112.
3 Marek Pavel. Josef Žídek… S. 166.
4 Pastýř a martyr. Sborník vzpomínek, statí a úvah o životě a odkazu svatého biskupa Gorazda k 
50. výročí jeho umučení a 5. výročí svatořečení / kolektiv autoru v čele s prof. Pavlem Alšem. 
Olomouc, 1995. S. 53.
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církve, když byl ještě součástí struktury tzv. Československé církve, 
vydal Kancionál, tj. Sbírku chorálů, modliteb a učení z Písma svatého v 
češtině1. Najít tuto publikaci se nám bohužel nepodařilo. 

Je známo, že v prvních letech po svém biskupském svěcení sloužil 
vladyka Gorazd, stejně jako jeho podřízení i další kněží, liturgii západ-
ního stylu, které se říkalo „Cyrilo-metodějská“ a později „Gorazdov-
ská“. Tato liturgie v sobě kombinovala prvky západního a východního 
obřadu. Užívalo se kvašeného chleba, který měl však tvar podobný 
západním hostiím. Říkala se pouze jedna jektenie – velká, ostatní byly 
vynechány. Před Velkým vchodem se zpívalo Velké slavosloví. Do eu-
charistického kánonu byla vložena epikléze. Věřící přijímali Eucharistii 
pod obojí způsobou2. Kněz V. Červín v reakci na obvinění V. Gruzína, 
že biskup Gorazd údajně vytvořil tzv. „Cyrilo-metodějskou liturgii“ 
píše: „Grigorič (V. Gruzín) vyčítá vl. Gorazdovi zavedení tzv. Cyrilo-
metodějské liturgie. Biskup Gorazd jí takové jméno nedal a do pra-
xe ji nezavedl. To udělali kněží během jeho nepřítomnosti, když byl v 
Americe, aby tímto jménem naznačili její cyrilometodějskou tradici“3. 
Nalézt úplné znění této liturgie se autorovi práce rovněž nepodařilo.

Archivy olomoucko-brněnské diecéze obsahují rukopisy vladyky 
Gorazda, mezi nimiž jsou i liturgické texty. Doba jejich vzniku pokrývá 
období od roku 1924 do roku 1939. Za první liturgický překlad Vlady-
ky Gorazda lze považovat jeho nedatovaný rukopis Božské liturgie sv. 
Jana Zlatoústého. Prot. Pavel Aleš, analyzující tento rukopis, napsal: 
„Od tohoto roku (tj. 1924 - o. V. Č.) se liturgie sv. Jana Zlatoústého 
sloužila bez malých jektenií a jektenie katechumenů“4. Tento text se liší 
od takzvaného „Rankova překladu“, o kterém se vladyka Gorazd vy-
jadřoval pozitivně a pravděpodobně jej nějak i použil5. Hlavní rozdíly 
spočívají v aktualizované terminologii. Například místo počátečního 
zvolání „Požehnáno budiž království ...“ používá Vladyka Gorazd 
„Blahosloveno budiž království…“, místo „Pán“ – „Hospodin“, atd. 
1 Kancionál, t.j.sbirka písní, modliteb a poučení z Pisma sv. pro potřeby církve československé. 
Uherský Brod, 1922. См.: Pastyř a Martyr… S. 56.
2 Šuvarský Jaroslav. Biskup Gorazd. Praha, 1979. S. 170. Cyrilometodějská liturgie a české 
pravoslaví // Hlas pravoslaví. 1982. Č. 9. S. 202.
3 Červin Alois Václav. Pravoslavná církev v Republice československé. S. 31-32. Pastyř a Martyr... S. 72.
4 Pastyř a Martyr... S. 72.
5 Pastyř a Martyr... S. 54.
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Pořadí proseb ve velké jektenii bylo mírně změněno. Obecně byla jek-
tenie poněkud zkrácena, ale zároveň byly doplněna novými prosbami. 
Například byly zavedeny prosby o Československé republice a jejím 
prezidentovi. Malé jektenie na liturgii slova a druhá kněžská modlit-
ba byly vynechány; místo toho bylo knězi navrženo přečíst modlitbu 
„Jednorozený Syne“ a také se doporučovalo každou neděli střídat čte-
ní předepsaných kněžských modliteb na antifonách. Druhá antifona a 
prokimen před čtením Apoštola byly vypuštěny. Kázání mělo zaznít 
po čtení evangelia. Místo vypuštěné jektenie za katechumeny a na ni 
navazujících jektenií věřících bylo knězi doporučeno přečíst dvě mod-
litby věřících a modlitbu před Cherubínskou písní. Následná prosebná 
jektenie byla redukována na jednu prosbu. Takzvané „dialogy mezi 
knězem a diákonem“ byly zcela vynechány. Bylo navrženo, aby se „Vy-
znání víry“ pronášelo recitativem. Jektenie před Otčenášem byla také 
zkrácena na pouhých několik proseb. Překlady téměř všech modliteb 
byly převzaty z překladu liturgie z roku 1888.

Důvodem takových citelných zásahů do obřadu liturgie byl prav-
děpodobně osobní názor vladyky Gorazda, který předpokládal poma-
lé a postupné zavádění rozsáhlé liturgické tradice pravoslavné církve1. 
Vladyku v tom podporoval známý hierarcha Ruské pravoslavné církve 
v zahraničí, metropolita Antonij (Chrapovickij). V dopise biskupovi 
Gorazdovi ze dne 14. (1.) března 1925 napsal, že považuje za správnou 
jeho taktiku postupného zavádění prvků východního obřadu do bo-
hoslužby: „Velmi si vážím obřadů a svatých kánonů Církve, ale právě 
proto velmi dobře chápu, že tyto věci, které se utvářely velmi dlouho, 
nelze přijmout současně“2.

Z roku 1926 pochází strojopis textu této liturgie, ve kterém text do-
znal určitých změn. Byl přidán text proskomidie, prokimeny před čtením 
Apoštola, jektenie katechumenů s modlitbou, prosebná jektenie po Cheru-
bínské písni (méně zkrácená) a některé pokyny pro duchovenstvo. Později 
to byl právě tento text, který se stal základem pro obřad liturgie, který 
biskup Gorazd v roce 1933 zahrnul do svého „Lidového sborníku“.

1 Marek Pavel, Lupčo Martin. Nástin dějin pravoslavné církve v 19.a 20. století... S. 113.
2 Citováno podle: Бурега В. В. Особенности богослужебной жизни Православной Церкви в 
Чешских землях // Церковь и время. № 4 (29). 2004. С. 258.



61

SC
IE

N
TI

FI
C

 N
O

TE
S 

№
8,

 2
02

1

Dalším liturgickým rukopisem, který se dochoval v archivu vla-
dyky Gorazda, je krátký náčrt velikonoční bohoslužby. Pravděpodob-
ně šlo o jím samým provedený překlad z církevně-slovanského jazyka1. 
To, že vladyka Gorazd překládal z církevní slovanštiny, dosvědčuje o. 
Bohumír Aleš2. Náčrt obsahuje několik velikonočních textů a překlad 
paschálního slova sv. Jana Zlatoústého. 

Existují i další rukopisy vladyky Gorazda, například obřad my-
ropomazání (česky: biřmování), modlitba při posvěcení kostela, mod-
litba ve výroční den zasvěcení chrámu, obřad pohřbu, obřad při útoku 
nepřátel na vlast atd. Všechny tyto texty byly nakonec zařazeny do bo-
hoslužebných sborníků (Lidový sborník a trebnik Rukověť) Pravoslav-
né církve v Českých zemích.

Prof. P. Marek píše, že v roce 1927 byl úsilím biskupa Gorazda, 
Vladimíra Gruzína a Čestmíra Kráčmara vydán trebnik pod názvem 
„Obřadní příručka“3. Tehdejší referent liturgického oddělení Synodní 
rady ČNOP o. J. Žídek tento trebnik ostře kritizoval za mnohočetná 
krácení obřadů v něm obsažených a nepovedený překlad4. Neodvažu-
jeme se soudit nakolik je tato kritika spravedlivá, neboť se nám tuto 
knihu nepodařilo nalézt. 

V archivu vladyky Gorazda se zachovaly rovněž strojopisné bro-
žury s různými liturgickými texty. Je těžké říci, zda se jedná o překla-
datelskou práci samotného vladyky. Sám biskup Gorazd opakovaně 
naznačil, že mu s překlady pomáhali různí lidé5. Proto by i tyto brožury 
mohly být plodem takové společné práce.

Hlavním překladatelským dílem liturgické povahy vladyky Go-
razda se však stal „Lidový sborník modliteb a bohoslužebných zpěvů 
pravoslavné církve“6. V předmluvě ke sborníku biskup Gorazd uvádí, 
že tato kniha je výsledkem práce několika překladatelů, ale mezi lidem 
si vydobyl ustálený název „Gorazdův sborník“ podle svého hlavního 
tvůrce. Tento sborník se stal hlavní liturgickou knihou pravoslavné 

1 Pastyř a Martyr... S. 72.
2 См.: Hlas pravoslavi. 1954. Č. 5. S. 84.
3 Marek Pavel, Lupčo Martin. Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století… S. 114.
4 Marek Pavel, Lupčo Martin. Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století… S. 115.
5 Lidový sborník. 1933. S. 7.
6 Lidový sborník modliteb a bohoslužebných zpěvů pravoslavné církve. Praha, 1933.
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církve v tehdejším Československu. Od doby jejího zveřejnění do sou-
časnosti se vyskytují jak pochvalné, tak kritické pohledy na tuto práci. 
V charakteristice této práce současník a pomocník vladyky Gorazda, 
prot. Josef Leixner uvádí: „Musím také zmínit ještě jednu z jeho pu-
blikací. Je jí liturgický sborník pro laiky. Je to, co nemá žádná církev, 
je to, o čem římská církev dlouho sní ... Tak velká církev, tolik chyt-
rých lidí má, ale nikdo z nich tento problém nevyřešil stejně dobře jako 
náš vzrůstem malý, ale duchem veliký biskup. Oni, Římané, dovolili 
svým lidem některé texty společně číst (recitativem) ... Slyšel jsem, jak 
si na to lidé stěžovali. Náš Vladyka nechal ke čtení pouze „Věřím“ a 
zbytek zhudebnil; a aby zpěv nebyl pořád jeden a tentýž, doporučo-
val lidem, aby každou neděli zpívali jinou melodií podle osmi hlasů“1. 
Stejně popisuje danou práci i I. Belejkanič: „O teologické erudici vlady-
ky Gorazda svědčí „Lidový sborník modliteb a bohoslužebných zpěvů 
pravoslavné církve“, který obsahuje překlad liturgických textů do češ-
tiny. Tato práce vyžadovala, aby autor znal pravoslavnou terminologii. 
Vždyť východní pravoslavná církev je specifická právě tím, že oslavuje 
Boha v Trojici dogmatickými termíny. Po zvládnutí tohoto úkolu vyvi-
nul vladyka Gorazd českou teologickou terminologii, kterou lze i dnes 
jen stěží docenit. Tato práce je pro jeho pokračovatele zásadní“2.

Vysoko oceňuje „Lidový sborník“ i prot. Bohumír Aleš: „Byl (bis-
kup Gorazd – o. V. Č.) úspěšným spisovatelem a naše církev by se dnes 
bez jeho zásadních literárních děl neobešla. Pokud měl něco přeložit z 
církevně-slovanského jazyka, dělal to s radostí, se schopností najít pra-
vý význam textu a s ještě větším citem tento text přeložit nebo upravit 
v živé české řeči3“.

Prof. V. Burega ve svém článku „Zvláštnosti liturgického života 
pravoslavné církve v Českých zemích“ podává obsáhlou charakteristiku 
tohoto sborníku a rovněž jej hodnotí pozitivně. Prof. V. Burega zdůraz-
ňuje, že biskup Gorazd měl dobře promyšlenou misijní koncepci, jejímž 
ztělesněním se stal právě Gorazdův sborník: „Biskup Gorazd se nesna-
žil přeložit do češtiny všechno najednou. Považoval za nutné si pravo-

1 Pastýř a Martyr... S. 115-116.
2 Bеlejkanič Imrich. Věroučný profil vladyky Gorazda // Pastýř a martyr. S. 52.
3 Aleš Bohumír. Několik slov k památce vladyky Gorazda // Pastýř a martyr… S. 30.



63

SC
IE

N
TI

FI
C

 N
O

TE
S 

№
8,

 2
02

1

slavnou tradici osvojovat pomalu, ale pořádně. Tak si mohli pravoslavní 
Češi postupně osvojit pravoslaví v celém jeho duchovním bohatství1“.

Ale na druhou stranu zaznívala i kritika. Zmíněný kněz Josef Ží-
dek sborník kritizoval, jak již bylo řečeno, za jeho špatný překlad a vý-
znamná krácení2. Sám vladyka mučedník považoval tuto sbírku „jen 
za dočasnou pomůcku“ a následně plánoval „až tato splní svůj úkol“, 
připravit k vydání „dokonalejší a úplnější sborník“3.

Zvláště je třeba poznamenat, že vlastním dílem vladyky Gorazda 
v tomto sborníku je jsou notové zápisy zpěvů. Vladyka Gorazd už od 
svých mladých let rád zpíval a výborně ovládal notový zápis. Proto se 
pokusil přizpůsobit systém „osmy hlasů“ české tradici.

V archívu olomoucko-brněnské diecéze se zachoval rukopis 
vladyky Gorazda, který obsahuje „Bohoslužbu při útoku nepřátel na 
vlast“ (pod názvem Pobožnost ve válce), ze kterého byla vyňata sa-
mostatná „Modlitba při útoku nepřátel na vlast“, zařazená do tohoto 
sborníku4. Takových rukopisů vl. Gorazda, jak jsme již zmínili výše, se 
dochovalo několik, a většina z nich byla včleněna do sborníku. Několik 
měst přežilo, což bylo diskutováno výše, a většina z nich byla zahrnuta 
do sbírky. Určit konkrétně všechny texty, které jsou výsledkem vlastní 
tvorby biskupa Gorazda, není možné.

Pokud jde o zdroje, z nichž byly překlady vytvořeny, lze tvrdit, že 
většina z nich byla přeložena ze slovanských textů. Naproti tomu prot. 
Miroslav Mužik předpokládá, že „triodní“ část sborníku byla přelože-
na z německých textů Triody od prot. Malceva5. Je známo že vladyka 
Gorazd uměl německy a samozřejmě to mohl udělat, ale je také známo, 
že německým jazykem vládl i další tehdejší intenzivní překladatel li-
turgických textů, o. Josef Žídek, který se podle slov vladyky mučední-
ka na vytvoření tohoto sborníku také podílel.

Dále se při popisu obsahu „Lidového sborníku“ pokusíme, nakolik 
je to možné, uvést původ těchto textů, jejich autory a dobu jejich vzniku.

1 Бурега В. В. Особенности богослужебной жизни Православной Церкви в Чешских землях. 
С. 259-260.
2 Marek Pavel, Lupčo Martin. Nástin dějin pravoslavné církve v 19.a 20. století… S. 116.
3 Lidový sborník. S. 6.
4 Lidový sborník. S. 34
5 Pastýř a martyr… S. 58.
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Na stranách 13 až 34 jsou umístěny hlavní modlitby křesťana: 
ráno, během dne, večer, modlitby kající, modlitby před a po přijímání, 
modlitby za nemocné a samotného nemocného, modlitba za cestující, 
modlitba za národ a modlitba při útoku na vlast. Některé modlitby byly 
převzaty z Modlitební knihy vydané v roce 1888 (například modlitba 
„Dobrotivého Krále dobrotivá Máti“ a další), z překladu liturgie z roku 
1888 (modlitby po přijímání), ale většina z nich jsou nové překlady. 
Modlitbu při útoku nepřátel na vlast vladyka Gorazd sám složil. Určit 
překladatele jednotlivých modliteb této části se nejeví býti možným.

Poté následuje tzv. „Kalendářní část“, která má tři části. První ob-
sahuje pořadí čtení evangelia a apoštola na jednotlivé týdny týdnech 
po celý rok. Ve druhé části je pak uveden seznam jmen svatých pro ka-
ždý den v měsíci, ukazuje také, která církevní jména odpovídají tradič-
ním českým jménům (například české jméno Blahoslav je kalkatickým 
překladem jména Eulogius), obsahuje rovněž několik památných dnů 
ke cti historických a duchovních osobností českého národa (například 
6. července – památka Jana Husa).

Třetí část je abecedním seznamem svatých pravoslavné církve. V 
předmluvě ke sborníku píše Vladyka Gorazd, že při sestavování této 
části mu pomáhali Vladimír Gruzín. o. Vit Abraham, dále tehdejší stu-
denti teologických vzdělávacích institucí – Jiří Novák a V. Axmann, 
stejně jako Dr. V. I. Mayer1.

Další část sborníku obsahuje notové zápisy hlavních liturgických 
textů, které věřící nejčastěji slyší při bohoslužbách a které používají při 
domácích modlitbách. V předmluvě ke sborníku vladyka Gorazd na-
psal: „Pozorováním našeho církevního života dospěl jsem k nezvratné-
mu přesvědčení, že pravoslavný obřad, vnitřním obsahem i formou tak 
bohatý, bude českému národu živou duchovní silou hlavně tehdy, jest-
liže církevní zpěv nebude přenechán na starost výlučně jen pěveckým 
sborům, nýbrž stane se majetkem všech věřících, t. j., jestliže se podaří 
rozřešit otázku lidového církevního zpěvu, aby všichni věřící mohli 
zpěvem zúčastnit se posvátných obřadů2. Tento sborník byl vytvořen 
právě proto, aby se všichni farníci mohli aktivně účastnit bohoslužeb. 

1  Lidový sbornik… S. 7.
2 Lidový sborník... S. 3.
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Ze stejného důvodu vytvořil biskup Gorazd jednoduché melodie pro 
církevní zpěv, které byly včleněny do sborníku. Jsou tam rovněž uve-
deny některé pokyny k samotnému použití těchto not, nebo například 
pokyny, jak číst a zpívat prokimen, jak číst apoštola nebo paremii, jak 
se čte evangelium atd. Tato část končí na straně 100 a zde začínají vlast-
ní texty jednotlivých ucelených obřadů.

Nejprve je uveden obřad večerní bohoslužby. Prot. M. Mužík 
píše, že „na jaře (15. dubna 1923) byla vydána několika kněžími církve 
československé verze obřadu večerní bohoslužby, jejíž struktura nese 
základní pravoslavné prvky“1 I přesto lze předpokládat, že první pub-
likace pravoslavné večerní v českém jazyce byla uskutečněna až v rám-
ci Lidového sborníku.

Vladimír Gruzín ve své knize o historii pravoslavné církve v 
Československu uvádí, že v letech 1924-1925 vydal 8 sešitů s různý-
mi liturgickými texty, mezi nimiž byla i „Večerní“2. V roce 1926 vyda-
la kancelář pražského arcibiskupa Savvatije, s nímž tehdy V. Gruzín 
spolupracoval, potvrzení, které dosvědčovalo jeho překladatelskou 
činnost. Rovněž zde je uvedeno, že V. Gruzín přeložil do češtiny i ve-
černí. Vladyka Gorazd v předmluvě k „Lidovému sborníku“ uvádí, že 
právě „o. Vladimír Gruzín jako první přeložil většinu textů obsažených 
v tomto sborníku“3. Tím pádem existuje důvod se domnívat, že obřad 
večerní byl publikován jako součást „Lidového sborníku“ v překladu 
Vladimíra Gruzína, i když po úpravách vladykou Gorazdem. V ar-
chívech olomoucko-brněnské eparchie se zachovaly strojopisné verze 
obřadu večerní v překladu V. Gruzína, které poslal k posouzení vla-
dykovi Gorazdovi. V těchto textech lze vidět opravy provedené rukou 
biskupa Gorazda.

V obřadu večerní jsou v „Lidovém sborníku“ takříkajíc „v řadě“ 
(tj. společně na jednom místě) uvedeny texty z různých liturgických 
knih (Časoslov, Oktoich a Služebník, které se používají při večerní. 
Texty z Minee se zde vůbec uvedeny nejsou. Texty určené ke zpěvu 
jsou doprovázeny notovým zápisem. Stichiry na „Hospodine, k Tobě 

1 Pastýř a martyr… S. 56.
2 Grigorič Vladimír. Pravoslavná Církev v Republice Československé... S. 50.
3 Lidový sborník... S. 7.
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volám“ a „veršové slohy“ jsou redukovány na dvě. Uvedeny jsou i ur-
čité pokyny pro duchovenstvo1. Po obřadu večerní je zařazena notová 
příloha, který obsahuje texty, určené ke zpěvu, s notovým zápisem pro 
všech osm hlasů.

Dalším obřadem zahrnutým do sborníku je „Božská liturgie 
sv. Jana Zlatoústého a sv. Basila Velikého“. Tento obřad je prakticky 
shodný se strojopisném vydáním z roku 1926, které jsme zmínili výše. 
Hlavní rozdíly spočívají v tom, že v „Lidovém sborníku“ jsou para-
lelně uvedeny i modlitby sv. Basila Velikého, aby tento text mohl být 
použit při slavení božské liturgie svatého Basila Velikého. Pokyny pro 
duchovenstvo jsou zde redukovány na minimum. Důvodem těchto 
krácení byl praktický přístup, o kterém v předmluvě píše vl. Gorazd: 
„Rozšířilo by to knihu“2. Rovněž byly spojeny některé prosby v jekte-
niích (podle archi. Sávvy (Nerudy), je provedl Vladimír Gruzín3), byly 
provedeny některé změny v samotném textu a na konec byly přidány 
varianty propuštění. K tomuto obřadu byla vytvořena notová příloha, 
ve které byly všechny texty používané pro zpěv během liturgie zhu-
debněny a rozděleny do osmi hlasů. Jsou byly uvedeny: první antifona, 
„Jednorozený Syne“, třetí antifona (ta je rozdělena na části), „Pojďme, 
pokloňme se“, tropar hlasu (měl se zpívat pouze jeden tropar) „Svatý 
Bože“, prokimen „Cherubínská píseň“, „Svatý, svatý, svatý...“, „Tebe 
opěváme“, „Jest vpravdě důstojno“, Ke sv. Přijímání „Viděli jsme svět-
lo pravé“ a „Ať naplněna jsou ústa naše“.

Potom následuje obřad, který je v češtině pojmenován takto: „Po-
božnost místo svaté Liturgie mimo Velký půst“. To znamená, že jde o 
obřad, který se může konat místo liturgie (s výjimkou období Velkého 
postu). Jsou zde uvedeny dvě varianty notového zápisu pro hudební 
provedení obřadu. Obřad začíná zvoláním „Blahosloven Bůh náš...“, 
poté ektenie velká, všechny tři antifony (na rozdíl od obřadu liturgie), 
prokimen, apoštol, evangelium (jako v liturgii), ektenie vroucí. Násle-
duje „Sbor nebeský...“, Věřím v jednoho Boha, „Oslab, odpusť...“, ek-
tenie prosebná, „Otče náš“, tropar, „Nejsvětější Trojice“, „Požehnání 

1 Lidový sborník…S. 108.
2 Lidový sborník… S. 3.
3 Marek Pavel, Lupčo Martin. Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století... S. 116.
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Hospodinovo...“ a propuštění. Tento obřad má strukturu „Obědnice“, 
ale je doplněn ekteniemi a čtením slova Božího. Autor tohoto obřadu 
není znám.

Tato část je také opatřena přílohou, která obsahuje tropary a pro-
kimeny s notovým zápisem pro různé dny v týdnu nebo pro památky 
různých svatých pro jejich použití během liturgie. Text liturgie a tyto 
přílohy zabírají ve sborníku více než 150 stránek. Ukázalo se, že tyto 
texty byly laiky velmi používané, neboť ti tak vždy věděli, co se v Chrá-
mě děje a také se mohli účastnit zpěvu.

Další část sborníku – „Svátky a památné dny“ – obsahuje pro-
měnlivé části bohoslužeb o svátcích a zvlášť významných dnech. Uve-
deny zde jsou sváteční stichiry na „Hospodine, k Tobě volám“, „veršo-
vé slohy“, sváteční antifony, vložka během zpěvu „Pojďme, pokloňme 
se“, tropar místo „Svatý Bože“ – „Kteřížkoli“, prokemen, zpěv ke sv. 
přijímání a zpěv místo Důstojno jest. O některých svátcích je troparů 
více, například na svátek Obřezání Páně. Vše je doprovázeno notovým 
zápisem. Uvedeno je také několik pokynů1 nebo dodatků (například 
modlitby při požehnání vody)2. Samostatnou zmínku zaslouží uvedení 
v této části sborníku zvláštní bohoslužby v den památky Jana Husa, 
který je českým národem zvláště ctěn. Ačkoli tento náboženský činitel 
nepatřil k pravoslavné církvi a nebyl uctíván jako svatý pravoslavné 
církve, byl den jeho památky zaznamenán v tomto sborníku. V pa-
mátný den se měla sloužit zvláštní bohoslužba s prosbami za česko-
slovenský lid a jeho bývalé i současné představitele. Zvláštní prosba je 
věnována za „horlivé kazatele čistoty církevního a národního života, 
zejména Jana Milíče, Tomáše ze Štítného, mistra Jana Husa, Jeronýma 
Pražského ...“3.

Další zvláštností této části je text věnovaný svátku Narození Páně. 
Na rozdíl od jiných svátků bylo v tento den navrženo sloužit jitřní. V 
předmluvě bi skup Gorazd píše: „Z jitřních pro jejich velikou složitost 
pojal jsem do lidového sborníku jen tři: vánoční, velkopáteční a velko-
noční“4. Obecnou strukturu jitřní v češtině připravil Vladimír Gruzín. 
1 Lidový sborník... S. 323.
2 Lidový sborník... S. 328-332.
3 Lidový sborník... S. 366.
4 Lidový sborník... S. 5.
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Texty věnované Narození Páně mohly být přeloženy samotným vla-
dykou Gorazdem, ale také někým jiným. V předmluvě biskup Gorazd 
píše, jak obtížné je text správně doprovodit melodií. Lze proto tvrdit, 
že mnoho textů sám opravil nebo přeložil. „Při poslední kontrole textu, 
– píše vl. Gorazd, – jsem se na jedné straně zvláště snažil zachovat jeho 
hlavní myšlenku, ale také o to, aby neutrpěla jeho poetická složka“1. 
Z několika stichir byla vybrána hlavní myšlenka a na jejím základě 
vznikla jedna nová stichira.

Vánoční jitřní byla významně zkrácena, ale měla také své vlastní 
zvláštní přídavky. Začínala zvoláním „Sláva svaté, jednobytné...“, na 
což věřící zpívali „Amen“ a žalmista četl „Sláva na výsostech Bohu ...“ 
a „Pane rty mé...“ Poté bylo určeno zpívat vybrané verše ze Šestižalmí, 
po nichž následovala velká ektenie, „Bůh jest Hospodin“ a tropar svát-
ku. Po troparu následovalo ihned zvolání (malé ektenie a sedálny byly 
vypuštěny) a následoval polyjelej. Na polyjeleji byla po verších ze 134 
a 135 žalmů a velebení vložena česká lidová píseň (koleda) Narodil se 
Kristus Pán. Po ní zvolání, „Od mladosti mé“ a dále podle obvyklého 
pořádku. Do modlitby „Spasiž, Bože, lid svůj“ byla přidána jména čes-
kých světců. Z kánonu se měly zpívat pouze irmosy, mezi nimiž se na 
příslušných místech pronášely malé ektenie. Po osmé písni, kde se mají 
zpívat zvláštní verše – velebení ke cti Matky Boží, spojené s Vánocemi, 
byl ponechán pouze první verš na toto téma, ale zbytek byl převzat ze 
zpěvu „Velebí duše má Hospodina, a duch můj zaplesal v Bohu, Spasi-
teli mém“. Také po deváté písni a ektenii bylo určeno zpívat „Svatý jest 
Hospodin, Bůh náš“, což se podle typikonu v tento svátek nekoná. U 
stichir na „Chvalte“ je uvedena pouze jedna stichira a okamžitě násle-
dovalo Velké slavosloví, po dní dvě ektenie a klasické zakončení.

Na liturgii bylo po verši k přijímání navrženo zpívat lidové koledy, 
jejichž texty a notový zápis byly uvedeny v příloze2. Neděle po Naroze-
ní Páně ukončuje tuto část, která zabírá přibližně 150 stránek sborníku.

Další část sborníku „Doba předpostní a velkopostní“ obsahuje li-
turgické texty používané v přípravném období před postní dobou a 
během samotného Velkého postu. Během přípravných týdnů byly jako 

1 Lidový sborník... S. 4-5.
2 Lidový sborník… S. 442-448.
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doplněk zavedeny pouze dvě „stichry na stichovně“. „Doba velkopost-
ní“ je uvedena krátkým poučným výkladem o tom, kdy a jaké se konají 
bohoslužby během Velkého postu. Sborník za první velkopostní boho-
službu pokládá večerní, konanou v neděli syropostní. Tato večerní se 
prakticky ničím neliší od večerní v slovanské tradici, s výjimkou počtu 
stichir (zde jsou vždy pouze po dvou) a jednoho troparu po „Svatý 
Bože“ (místo tří)1.

Poté následuje obřad Liturgie předem posvěcených darů. Co se 
autorství překladu tohoto obřadu týká, je třeba říci, že existuje ruko-
pis této liturgie od kněze. Josefa Žídka. Také v archivech olomoucko-
-brněnské eparchie se nachází strojopisný text, který obsahuje Liturgii 
předem posvěcených darů. Byl to právě tento text, který sloužil jako 
základ pro text této liturgie v „Lidovém sborníku“, ale pořadí textů 
zde bylo poněkud změněno. První byl blíže obřadu ve slovanské tra-
dici. Kdo je autorem tohoto textu není známo, ale pravděpodobně by 
to mohl být Vladimír Gruzín, byť, jak je patrné z obsahu, v něm byly 
použity texty z rukopisu kněze. J. Žídka.

Obřad této liturgie začíná zvoláním „Blahoslaveno budiž králov-
ství...“ a místo čtení žalmu 103 se předkládá zpívat pouze několik jeho 
veršů, během nichž kněz čte poslední čtyři světelné modlitby. Poté ná-
sleduje velká ektenie a poté je určeno zpívat několik veršů z osmnác-
té kathismy a kněz v tomto čase čte první tři světelné modlitby. Poté 
následuje zvolání a hned na to se zpívá „Hospodine, k tobě volám...“. 
Vidíme zde vidíme velmi velká krácení, která neumožňují knězi udě-
lat vše potřebné, tj. včas přečíst všechny potřebné modlitby, vzít svaté 
dary ze svatostánku (kde jsou uloženy dary pro liturgii předem po-
svěcených) a přenést je z prestolu na žertveník. Udělat to všechno, tj. 
připravit Dary na žertveník bylo stanoveno před začátkem liturgie, byť 
ve sborníku k tomu nejsou žádné pokyny.

Na „Hospodine, k tobě volám“ byly použity pouze dvě stichiry, 
potom je postup obvyklý, pouze po „Vznášej se moje modlitba...“ se ne-
měla číst modlitba sv. Efréma Syrského s poklonami. Po ektenii vrou-
cí následovala ektenie za katechumeny s modlitbou za katechumeny, 
ektenie za věřící a za ty, kteří se připravovali na „osvícení“ (křest), 

1 Lidový sborník… S. 462-474.
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byly vypuštěny, byla přečtena jedna (druhá) modlitba věřících a hned 
nato zvolání před „Nyní mocnosti nebeské“. Následoval velký vchod 
a modlitba sv. Efréma Syrského s poklonami. Potom se pronášela ek-
tenie prosebná, ale modlitba, kterou se při ní čte, byla přenesena na 
„tiché“ čtení po zvolání „Předem posvěcený svaté svatým“. Dále se po-
kračovalo obvyklým způsobem. Za textem obřadu liturgie jsou umístě-
ny dvě hudební verze těch textů z liturgie, které se zpívají.

Dále jsou ve sborníku uvedeny dvě varianty „Postní pobožnosti 
místo sv. Liturgie“. Tato bohoslužba je obdobou tzv. „Obědnice, má 
jen několik doplňků. Začíná obvyklým zvoláním, poté následuje velká 
ektenie, po které kněz čte modlitbu. Dále se zpívají „Blahoslavenství“, 
po kterých je vložen prokimen a čtení paremií, které čtou na všedno-
denních večerních v době velkopostní. Poté následuje ektenie vroucí: 
„Sbor nebeský“, „Věřím“, „Oslab, odpusť“ (čte kněz), „Otče náš“, zvo-
lání, kondak Bohorodičce „Hospodi, pomiluj!“ (třikrát),„ Tebe nad che-
rubíny “, zvolání, modlitba Efréma Syrského a propuštění.

Dále je ve sborníku zařazena příloha, který nabízí varianty zhu-
debnění proměnlivých částí bohoslužby v období Svaté čtyřicátnice 
a Svatého týdne. Za zvláštní zmínku stojí obřad jitřní na Velký pátek 
se čtením dvanácti evangelií) o Utrpení Páně). Soudě podle zmínky v 
knize V. Gruzína1 mohl by být autorem tohoto překladu právě on. Nic-
méně vladyka Gorazd se však podílel na úpravách konečného textu. 
Obsahově se samotný obřad liší od slovanského vynecháním malých 
ektenií, sedalnů, zkrácením antifon, umístěných mezi čteními evan-
gelií, a „Blahoslavenství“ s tropary. Po sedmém evangeliu je namísto 
celého 50. žalmu určeno zpívat z něj pouze tři verše. Z kánonu triodu, 
určeného na tento den, zbyly jen tři irmosy a četly se dva tropary. K 
poslednímu irmosu byl přidán svitilen. Na „Chvalte“ se četla pouze 
jedna stichira a na „stichirách na stichovně“ dvě. Zakončení je obvyk-
lé, ale se zvláštním propuštěním. Se čtením „Královských hodinek“ se 
nepočítalo, následuje hned obřad večerní Velkého pátku s vynášením 
plaščenice, o kterém se zmiňuje ve své knize také V. Gruzín.

Poté je zařazen obřad liturgie na Velkou sobotu. Jedná se opět o 
dílo V. Gruzína. V archívu olomoucko-brněnské eparchie se zachoval 

1 Grigorič Vladimír. Pravoslavná Církev v Republice Československé… S. 50.
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strojopis této bohoslužby (je třeba předpokládat, že je to právě jeden z 
těch osmi sešitů, které V. Gruzín zmiňuje ve své knize1). Byl to právě 
tento text s několika kráceními, který byl zahrnut do Lidového sbor-
níku. Redukce se jako obvykle dotkly stichir na „Hospodine, k tobě 
volám“, počtu parémií a zpěvu veršů s refrény mezi čtením parémií. 
Bylo stanoveno zpívat dvě stichiry a přečíst jednu parémii z předepsa-
ných patnácti, čímž byly vynechány všechny verše mezi parémiemi. Ve 
výše zmíněné strojopisné verzi se zpívalo pět stichir a četly tři parémie. 
Dále se obvyklým způsobem pokračovalo v liturgii sv. Basila Velikého 
s proměnlivými zpěvy, předepsanými na Velkou sobotu. Tím se uzaví-
rá tato část s více než 100 stránkami.

Další částí je „Doba velikonoční (paschální) a Padesátnice“. Ten-
to oddíl začíná obřadem velikonoční jitřní. Překladatelem tohoto tex-
tu byl pravděpodobně také V. Gruzín, neboť se o něm zmiňuje ve své 
práci. V archivu olomoucko-brněnské eparchie se však zachoval také 
rukopis vl. Gorazda, který obsahuje poučné slovo sv. Jana Zlatoústého. 
Tato bohoslužba je poněkud zkrácena. Také se zde vyskytují některé 
inovace. Z kánonu se zpíval irmos (který zpíval kněz) a jeden tropar. 
Mezi písněmi byl paschální tropar zpíván pouze jednou a malé ektenie 
byly pouze po třetí, šesté a deváté písni. Po šesté písni je vynechán 
ikos. Je třeba říci, že se nejednalo o první překlad paschálního kánonu 
do češtiny. V roce 1909 byl součástí českého pravoslavného kalendáře, 
který byl vydán pod dohledem ruského kněze v Praze prot. Nikolaje 
Ryžkova2, český překlad irmosů paschálního kánonu od Dr. A. Dobi-
áše3. Tento překlad se však od textu v Lidovém sborníku výrazně liší.

Poté následuje obřad paschální božské liturgie, ve kterém jsou 
uvedeny proměnlivé části věnované Velikonocím. Dále pak obřad 
paschální večerní, proměnlivých částí (prokimen) na Světlé pondělí a 
úterý. Potom následují tři lidové písně věnované Velikonocím a pro-
měnlivé části na následující neděle a svátek Nanebevstoupení. O Let-
nicích se měla na nedělní večerní číst pouze jedna modlitba „se skloně-
nými koleny“. Na konci této části se nacházejí dvě varianty „Společné 
1 Grigorič Vladimír. Pravoslavná Církev v Republice Československé… S. 50.
2 O vydání těchto kalendářů viz: РусскийПравославныйхрамсвятыхапостоловПетраиПавлав
КарловыхВарах. С. 141-142. 
3 Český pravoslavný kalendář. Praha, 1908. S. 31-32; 36.
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nedělní pobožnosti věřících, když není kněze“ (obědnice), ve které čte 
apoštol a evangelium. Před začátkem samotné pobožnosti se doporu-
čuje zpívat jakoukoli píseň ze sborníku, což naznačuje katolický vliv. 
Tím se tato část uzavírá.

Poslední část této sborníku má název „Z obřadní příručky (Treb-
nika)“. Protože sborník byla vytvořen hlavně pro laiky a proto, aby se 
mohli živě podílet na udílených „trebách“, zařadil do něj vl. Gorazd i 
některé z obřadů Trebniku. Jako první najdeme v této části modlitby 
ke Spasiteli a Bohorodičce. Jsou v nich patrné zkratky, ale jsou přidá-
na také rozšíření, například do pobožnosti (molebnu) k Bohorodič-
ce je přidána píseň Bohorodičky „Velebí duše má Hospodina“. Kdo 
je autorem tohoto překladu, není známo. Poté následuje šest písní k 
Matce Boží. Jedná se pravděpodobně o české lidové (katolické) písně. 
Kniha pak obsahuje pobožnost na začátku školního roku, pobožnost 
díkůvzdání, pobožnost za uzdravení nemocného a všeobecnou pobož-
nost. Zvláštní pozornost si zaslouží následující obřad - „Průvod“. Jeho 
struktura je podobná katolickému procesí, ale zároveň je plná pravo-
slavných liturgických textů, většinou převzatých z různých modliteb. 
Samotný obřad byl rozdělen na čtyři části zvané „zastavení“, během 
nichž se přednášely prosebné modlitby, zpívaly lidové písně a četly 
čtyři úryvky z evangelia.

Potom je uveden žalm a prokimen, které se zpívají při udělování 
tajiny manželství (při oddavkách) s notovým zápisem.

Poslední částí tohoto oddílu je několik variant pohřebního obřa-
du: „Pohřeb dospělého“, „Panychida“, „Pohřeb dítěte do sedmi let“ a 
„Pohřeb v týdnu velikonočním“. V „Českém pravoslavném kalendá-
ři“ na rok 1909 byl článek „O pravoslavném obřadu pohřbu“1, který 
obsahuje úplné znění obřadu pohřbu v češtině. Autor tohoto článku 
a překladu „obřadu pohřbu“ není v publikaci uveden. Možná to byl 
již zmíněný Dr. A. Dobiáš. Při srovnání tohoto textu s „Lidovým sbor-
níkem“ je třeba konstatovat, že mnoho textů vladyka Gorazd převzal 
právě z kalendáře z roku 1908. Je také třeba říci, že překlad z roku 1908 
byl pořízen z církevně - slovanského jazyka2 a plně odpovídal obřadu 

1 Český pravoslavný kalendář. 1909. S. 2-56.
2 Český pravoslavný kalendář. 1909. S. 21.
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v církevně - slovanském jazyce. „Obřad pohřbu“, který je součástí „Li-
dového sborníku“, byl znatelně zkrácen.

Tím se „Lidový sborník“ uzavírá.
V roce 1951, již v jiných historických podmínkách, vyšlo, s požeh-

náním pražského metropolity a celého Československa Jelevferije (Vo-
roncova), doplněné a do jisté míry revidované druhé vydání Lidové-
ho sborníku. Byla zkrácena i předmluva k prvnímu vydání a to v tom 
místě, kde vladyka Gorazd zmiňuje své pomocníky, kteří pracovali na 
překladu a sestavení této práce. V předmluvě k druhému vydání se 
uvádí: „Ve druhém vydání „Lidového sborníku modliteb a bohoslu-
žebných chvalozpěvů“ vladyky-mučedníka Gorazda byly s veškerou 
pietou provedeny některé jen podružné změny. V textové části jsou 
menší jazykové úpravy na několika místech ve večerní. Sazba notová 
je řešena ta, že řádky nepřecházejí se strany na stranu protější jako je v. 
I. vydání, nýbrž jsou souvisle pod sebou. Z modliteb pro přijímání byly 
některé zařazeny do modliteb kajících. Ve čtení evangelia jsme uvedli 
rozdělení pašijových evangelií také podle praxe vladyky Gorazda a za-
řadili jsme 11 evangelií na nedělní jitřní. Úvodní notovou část I. vydání 
jsme umístili do postupu sv. Liturgie a večerní. Opakující se lehčí noto-
vé sazby (na př. Hospodi, pomiluj) jsme vynechali. Rovněž je vypuště-
na IX. Liturgie, ježto nevešla vůbec v užívání. Uvedli jsme pouze jednu 
pobožnost místo sv. liturgie, ponechavše nápěvy z obou pobožností. 
Zjednodušili jsme postupy panychidy. Na všeobecnou žádost byl ke 
konci sborníku zařazen formulář jednoduché nedělní a sváteční jitřní 
v duchu vánoční jitřní, která byla upravena podle obřadních předpisů. 
Pro případ potřeby je konci také přehled obřadu bdění čili všenoční, 
upravený se souhlasem vysokopřeosvíceného vladyky metropolity 
Jelevferije podle praxe vladyky – mučedníka Gorazda.1“ Jak je z před-
mluvy patrno, nové vydání sborníku připravil okruh následovníků 
umučeného biskupa Gorazda, kteří dobře znali praxi jeho sloužení a 
na základě toho sborník opravili.

Tento sborník sloužil a i v současné době slouží jako hlavní litur-
gická kniha pro většinu farností, kde se bohoslužby konají v češtině.

Jak již bylo zmíněno výše, měl vladyka Gorazd měl při překla-

1 Lidový sborník... S. 8.
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dech spolupracovníky, kteří své práce publikovali i samostatně. Jako 
nejaktivnějšího překladatele liturgických textů používaných v bo-
hoslužbách je třeba jmenovat Vladimíra Gruzína (publikujícího pod 
pseudonymem Grigorič). V archívu olomoucko-brněnské eparchie se 
dochovalo potvrzení vydané úřadem pražského arcibiskupa Savvatije, 
v němž se uvádí, že v letech 1923–1926 byl Vladimír Gruzín zaměst-
nancem tohoto úřadu a pořídil několik překladů liturgických textů. Ve 
své knize na konci druhé přílohy uvádí Gruzín sám seznam překladů, 
které vydal. Jak již bylo řečeno, píše, že v letech 1924-1925 připravil 
následujících 8 sešitů s různými liturgickými texty:

1. Obřad sňatku; Společná nedělní služba;
2. Večerně;
3. Jitřní; Bohoslužby pašijového týdne;
4. Malé povečerie na velkou středu;
5. Liturgie a Večerně na velký (zelený) čtvrtek a velkou (bílou) 

sobotu;
6. Jitřní a Večerně na velký pátek); Bohoslužby velikonoční;
7. Velikonoční jitřní,
8. Velikonoční liturgie a Večerně1.
Prameny, starší než tato zpráva, nezmiňují překlady většiny uve-

dených služeb do češtiny (večerní, jitřní, bohoslužby postního období, 
velikonoční bohoslužby služba a obřad tajiny manželství). Pravděpo-
dobně byl právě Vladimír Gruzín prvním překladatelem těchto boho-
služeb. Většinu z uvedených textů jsme sice při psaní práce nenašli, 
ale podle svědectví archimandrity Sávvy (Nerudy) byly zahrnuty do 
známého „Lidového sborníku“ vydaného v roce 19332.

V roce 1927 byla s požehnáním vladyky Gorazda vydána kniha 
„Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého a Basila Velikého“3. Tento text li-
turgie připravil a vydal kněz Čestmír Kráčmar4. Tato kniha je prakticky 
přetiskem liturgie z roku 1888 s některými textovými opravami, zave-
dením nových termínů a modliteb a doplněním některých pokynů pro 
duchovenstvo.
1 Lidový sborník... S. 8.
2 Marek Pavel, Lupčo Martin. Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století… S. 116.
3 Božská Liturgie sv. Jana Zlatoústého a sv. Basila Velikého. Praha, 1927. 
4 Božská Liturgie sv. Jana Zlatoústého a sv. Basila Velikého. S. 4
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Dalším představitelem na poli překladatelské činnosti v tomto 
období byl prot. Josef Žídek1. Bývalý katolický kněz, společník vladyky 
Gorazda, pravoslavný kněz, horlivý obhájce přesného provádění pra-
voslavných liturgických obřadů, odsouzený a vyloučený z pravoslav-
né církve, se na konci svého života vrátil ke katolicismu. Během „pra-
voslavného“ období svého života J. Žídek aktivně bojoval za čistotu a 
správnost bohoslužby. Byl prvním z kněží znovuzrozené pravoslavné 
církve v čele s biskupem Gorazdem, který začal sloužit celou liturgii 
sv. Jana Zlatoústého2. Uměl několik jazyků: latinu, němčinu, mluvil 
trochu řecky, rusky, srbsky, studoval staroslověnštinu3. Často se dostá-
val do sporu s vladykou Gorazdem a byl proti jeho názoru na pomalý 
a postupný přechod k plným pravoslavným liturgickým obřadům. Vy-
stupoval proti „liturgickým experimentům“4.

V roce 1925 byl zvolen liturgickým referentem Synodní rady 
ČNOP. V jeho překladatelské činnosti jej zpočátku podporoval arcibis-
kup Savvatij. Upřesnil překlad textů a poukázal na možná místa jejich 
zkrácení5. Později J. Žídek využil pomoci V. Gruzína6 a je pravděpo-
dobné, že při zavádění nových bohoslužeb ve své farnosti použil právě 
jeho překlady.

J. Žídek přeložil do češtiny obřad tajiny křtu a obřad přijímání 
nemocných7. Do češtiny také přeložil a vydal práci P. Bobrova, věno-
vanou Božské liturgii. Tento překlad opravili společníci biskupa Go-
razda8. V roce 1927 J. Žídek vydal malým nákladem modlitební knihu 
pro děti a v roce 1931 pak „Sborník modliteb a písní“9. Je pravděpo-
dobné, že některé modlitby sám přeložil nebo je alespoň opravil, ale je 

1 Jedinou studií jeho živorní cesty je monografie profesora Pavla Marka: Marek Pavel. Josef 
Žídek: Nástin života a díla reformního kněze, zakladatelské postavy pravoslavné církve na 
Moravě. Olomouc, 2010.
2 Marek Pavel. Josef Žídek... S. 153.
3 Marek Pavel. Josef Žídek... S. 154.
4 Marek Pavel. Josef Žídek... S. 166-167.
5 Marek Pavel, Lupčo Martin. Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století... S. 112.
6 Marek Pavel. Josef Žídek... S. 169.
7 Marek Pavel. Josef Žídek... S. 169.
8 Marek Pavel. Josef Žídek... S. 172. Jdeevidentně oknihu: Бобров П. Краткое изъяснение 
Божественной литургии и наставление с какими мыслями и чувствами стоять при 
совершении литургии. Sankt Petersburg, 1867.
9 Marek Pavel. Josef Žídek... S. 172.
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také známo, že společně s V. Gruzínem připravil pro dotisk Modlitební 
knihu z roku 1888 a pro svoje knihy jistě použil její obsah1.

V archivu olomoucko-brněnské eparchie se dochoval rukopis J. 
Žídka Liturgie předem posvěcených darů v češtině. Tento obřad zcela 
neodpovídá obřadu v církevně – slovanském jazyce. Byly vynechány 
ektenie za katechumeny a ty, kteří se připravovali na „osvícení“, spolu 
s příslušnými modlitbami, modlitbou před „Otče náš“, modlitbou před 
„Předem posvěcené svaté svatým“. K liturgickému textu jsou připoje-
ny pokyny pro duchovenstvo. Je zcela zřejmé, že některé texty z tohoto 
rukopisu byly použity v „Lidovém sborníku“ (například stichira na 
„Hospodine, k tobě volám“ se ve sborníku a v rukopise úplně shoduje).

Prof. Pavel Marek píše: „Postupně mohl J. Žídek sloužit obřady 
křtu, myropomazání, zpovědi, svatby, svěcení kříže, rouch, nádob a 
ikon. V roce 1925 zavedl obřady Velkého (pašijového) týdne a Veliko-
noc. Tehdy Žídek dostal některé obřady i od vladyky Gorazda, který 
pro ně vytvořil hudební doprovod. Od roku 1924 se sloužila večerní bo-
hoslužba a od roku 1925 kánon sv. Ondřeje Krétského. Ve druhé polo-
vině 20. let byl tento výčet byl doplněn o vánoční jitřní, liturgii předem 
posvěcených darů, čtení hodinek, pobožnosti v den připomínky smrti 
Jana Husa, děkovnou pobožností na konci školního roku atd.2 To svěd-
čí o tom, že v tomto období vznikaly nové překlady liturgických obřadů 
a pravděpodobně ne malou část překladatelské práce provedl J. Žídek.

O jeho názorech na překlady svědčí slova kritizující vydání první 
části Trebniku v roce 1927: „Při krácení nemůže být normou nedba-
lost nebo vlastní pohodlí kněze, které narušují liturgický tok nebo kazí 
obřad samotné liturgie. Každý obřad má svá vlastní pravidla, která je 
třeba dodržovat. Byly vynechány úvodní modlitby, malé ektenie i celá 
řada modliteb. Několik důležitých pasáží bylo vypuštěno. Krácení dů-
ležitých míst v obřadu vede k jeho defektu a nelze je v žádném případě 
ospravedlnit za účelem rychlejšího provedení obřadu. Každá ektenie 
má své vlastní složení. Pokud je třeba zahrnout některé prosby, které 
jsou v životě člověka potřebné, pak se tyto prosby vždy vkládají za 
prosbu za cestující ... ale v Trebniku jsou v každé ektenii na jiném mís-

1 Marek Pavel. Josef Žídek... S. 170, 171-172, pozn. 350.
2 Marek Pavel. Josef Žídek... S. 169-170.
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tě. Při křtu je vynecháno ponoření, na svatbě svazování a obcházení. 
Čtěte básně a najdete v nich refrény, v hudebních skladbách se opakují 
celé fráze. I v přírodě existuje opakování. Díky opakování je poezie, 
hudba a příroda nádherná. Líbil by se vám strom s jediným listem? 
Liturgické obřady jsou poezií, jsou to nádherné skladby a autoři z nich 
vytvořili obyčejnou prózu a přidali k ní protestantského ducha ... Hla-
vy plné reforem, ale srdce prázdná“1. Na první kněžské konferenci v 
Přerově J. Žídek řekl: „Naše úzkostlivost by měla být tak velká, aby 
při překladech nejen zachovala krásu jazyka, ale také zprostředkovala 
správný význam textu“2.

I přes tak tvrdou kritiku biskupa Gorazda a jeho spolupracovníků 
sám biskup Gorazd v předmluvě k „Lidovému sborníku“ zmiňuje J. 
Žídka jako člověka, který v oblasti překladu mnoho vykonal3.

Další zásadní publikací pro rozvoj českého pravoslavné boho-
služby je Trebnik, který spatřil světlo světa v roce 1931 (celým názvem 
v češtině: „Trebnik – Rukověť posvátných obřadů církve pravoslavné 
zkrácený pro misijní účely“). Je velmi těžké říci, do jaké míry toto vy-
dání opakovalo Trebnik z roku 1927, který kritizoval J. Žídek.

V archívu olomoucko-brněnské eparchie se zachoval strojopis s 
překladem tajin křtu a myropomazání. Pravděpodobně se však jedná 
o dílo V. Gruzína a J. Žídka, zmíněné výše4. Předpokládáme, že právě 
tato práce se stala základem textu tohoto obřadu v trebniku z roku 1931.

Prot. Miroslav Mužík, popisující liturgickou činnost vl. Gorazda, 
píše: „O čtyři roky později (1931) vydalo církevní oddělení Diecézní rady 
pravoslavné církve v Praze jako pomoc pro kněze „Rukověť posvátných 
obřadů církve pravoslavné, zkrácená pro účely misijní (Trebnik), Díl I.“5.

Zmiňovaný trebnik začíná svatou tajinou křtu a myropomazání. 
Předmluva k obřadu obsahovala pokyny pro kněze a krátké poučení o 
tajině samotné. Obřad tajiny křtu byl znatelně zkrácen. Obřady kate-
chumenátu a samotná tajina křtu byly spojeny. Začínalo se zvoláním 

1 Marek Pavel. Josef Žídek... S. 179.
2 Marek Pavel, Lupčo Martin. Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století… S. 117.
3 Lidový sborník... S. 7.
4 Marek Pavel, Lupčo Martin. Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století… S. 119; Marek, 
Pavel. Josef Žídek… S. 169.
5 Pastýř a martyr... S. 55.
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„Blahoslaven Bůh náš ...“, modlitby exorcismu a další modlitby byly 
vypuštěny. Všechny ty texty, které měly být ve slovanských verzích 
proneseny třikrát, bylo zde stanoveno vyslovit pouze jednou. Velká ek-
tenie byla vypuštěna. Na závěr byla přidána modlitba za rodiče křtěn-
ce. Je třeba zdůraznit, že strojopisná brožura zachovaná v archivech 
olomoucko-brněnské eparchie obsahuje více modliteb, například je 
zde zachována první modlitba exorcismu nad katechumeny.

Poté následuje obřad svátosti křtu a obřad „uvedení rodičky s dí-
tětem do chrámu“.

Dalším obřadem je „Spojení s pravoslavnou církví těch, kteří patří 
k latinské nebo protestantské víře“1. Pokud ve slovanských trebnicích 
tradičně existuje několik obřadů sjednocení se s pravoslavím, pak v 
tomto trebniku je uveden pouze jedna společný obřad pro římské ka-
tolíky a protestanty konvertující k pravoslaví. V obřadu je stanoveno 
vzdát se předchozího náboženství, uznat jeho falešnost, a poté násle-
duje pouze jedna modlitba (první modlitba z obřadu sjednocení řím-
ských katolíků), vyznání víry a několik praktických pokynů. Jako do-
plnění k tomuto obřadu je přidán „obřad svaté tajiny myropomazání, 
jak se uděluje nově sjednoceným“. Je zde uvedena modlitba pomazání 
a praktické pokyny. Autor překladu tohoto obřadu není znám, ale v 
archívu olomoucko-brněnské eparchie se zachoval rukopis vl. Gorazda 
s názvem „Biřmování“, které obsahuje modlitbu k myropomazání, ale 
mírně pozměněnou. Pravděpodobně vl. Gorazd dříve tyto modlitby 
přeložil.

Poté následuje obřad svátosti zpovědi. Je přeložen v plném znění, 
s výjimkou poučení kajícníka o důležitosti hříchů a pokání. Pravděpo-
dobně tento překlad vytvořil V. Gruzín, protože doslovně odpovídá 
slovanskému textu obřadu. V textu obřadu jsou i pokyny k provedení 
společné zpovědi.

Po svátosti zpovědi následuje obřad přijímání nemocných. Je zná-
mo, že tento obřad přeložil i J. Žídek, ale není známo, zda je tento text 
zde jeho dílem. Tento obřad plně odpovídá slovanskému obřadu.

Poté následují obřady svaté tajiny manželství. Stejně jako obřad 

1 Rukověť posvátných obřadů církve pravoslavné, zkrácená pro účely misijní (Trebnik). Díl I. 
1931. S. 21.
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tajiny křtu byl i tento obřad zkrácen a zjednodušen. Jak je známo, ta-
jina manželství se skládá ze zásnubního obřadu a ze samotné svatby. 
Tvůrci Trebniku tyto dvě části spojili. Popis obřadu začíná pokyny pro 
kněze. Obřad samotný pak začíná zvoláním „Blahoslaven Bůh náš...“, 
potom zkrácená ektenie, modlitby k zásnubám a hned následuje svat-
ba. Druhá velká ektenie a několik dalších modliteb bylo vynecháno. Na 
konci je modlitba k posvěcení prstenů.

Další je obřad svaté tajiny pomazání nemocných olejem „jak by ji 
měl vykonávat jeden kněz“1.

Poté následuje pohřební obřad. Tento je také zkrácen. Začíná zvo-
láním „Blahoslaven Bůh náš...“ a hned nato jsou pronášeny verše ze žal-
mu 118 (119.) „Blahoslavení jsou ti, kteří jsou mravů bezúhonných...“ 
Poté následuje „Blahoslaven jsi, Hospodine, nauč mne spravedlnostem 
svým“ se čtyřmi tropary. Malá ektenie je vynechána, z kánonu bylo 
určeno zpívat jen několik refrénů a sedalen s kondakem. Po kondaku 
a refrénech „Upokoj, Hospodine...“ se má zpívat irmos deváté písně. 
Malá ektenie je opět vynechána, ze stichir sv. Jana z Damašského je 
uvedena pouze jedna. Poté následoval prokimen, apoštol, evangelium, 
modlitba rozřešitelná a stichira „Zříce mne, an ležím před vámi bez 
hlasu...“. U hrobu samého je uvedeno vše jako ve slovanském trebniku.

Dalším obřadem je „Pohřeb kněží“, také velmi zkrácený. Poté 
následuje obřad pohřbu dětí, obřad pohřbu ve velikonočním týdnu, 
obřad posvěcení hrobu a panychida. Kdo je autorem těchto překladů, 
není známo.

Další obřad je „Pobožnost za uzdravení nemocného“. Text odpo-
vídá slovanskému obřadu, ale je také zkrácený. Vypuštěn byl úvodní 
žalm, Krédo a několik proseb.

Poté následují pobožnosti ke Spasiteli a Matce Boží, dále jsou 
uvedena čtení různých částí evangelia a obřad „Díkůvzdání“. Zvláště 
pozoruhodný je další obřad, česky „Procesí“, který odpovídá na Vý-
chodě užívanému výrazu „крестный ход“. Ve slovanském trebniku 
odpovídající obřad uveden není. Pravděpodobně tento obřad sestavili 
místní kněží, kteří si jej pravděpodobně vypůjčili z tehdejší Podkarpat-

1 Rukověť posvátných obřadů církve pravoslavné, zkrácená pro účely misijní (Trebnik). Díl I. 
1931. S. 49.
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ské Rusi a něco převzali i od katolíků. Tento obřad je složen z modli-
tebních zpěvů s četbou evangelia, ektenií a modliteb a koná se při ob-
cházení chrámu nebo při poutních průvodech. Je rozdělen do čtyř částí 
zvaných „zastavení“, během nichž se pronášejí prosby, čte se úryvek z 
evangelia a modlitba.

Dalšími obřady jsou svěcení různých ikon, náprsního kříže, svě-
cení vody (mimo 6. ledna), svěcení prostor pro bohoslužby, „které 
nejsou není chrámem ani kaplí“, svěcení základu domu a svěcení sa-
motného domu. Na konci Trebniku je pokyn pro kněze, při jakých li-
turgických obřadech se používá jaké liturgické roucho. Samotná kniha 
má 159 stran. Soudě podle názvu, který obsahuje slova „část 1“, lze 
předpokládat, že bylo plánováno vydat i následující části.

V archívu olomoucko-brněnské eparchie se nachází řada stro-
jopisných brožur různých dalších liturgických obřadů, které nebyly 
zahrnuty do oficiálních církevních publikací. Pravděpodobně se také 
používaly při bohoslužbách, když toho bylo třeba. Z korespondence 
vl. Gorazda, částečně dochované v archívu olomoucko-brněnské epar-
chie, lze identifikovat několik osob, které pravděpodobně byly překla-
dateli těchto textů. Jsou to Vladimír Gruzín, kněz J. Židek, otec Josef 
Neruda (později archimandrita Sávva). Kněz Václav Červín píše, že 
mnoho kněží z okolí vl. Gorazda bylo zavaleno „pozitivní prací: pře-
klady liturgických knih, sestavováním jejich hudebního doprovodu 
...“1, ale bohužel je nepojmenovává.

Tímto sborníkem končí série oficiálních publikací liturgických 
knih v tomto období.

Závěr.
Shrneme-li druhou část, je třeba říci, že ve 20. a 30. letech. se v Če-

chách rozvinula určitá tradice vykonávání pravoslavných bohoslužeb. 
Hlavní zásluhy na jejím vzniku patří biskupovi Gorazdovi (Pavlíko-
vi). Navrhl ucelený misijní koncept, který předpokládal postupné při-
způsobování pravoslavných Čechů, vychovaných v katolické tradici a 
sjednotivších se s pravoslavím až ve zralém věku, východní bohosluž-
bě. Tento postoj určuje zvláštnosti liturgických publikací iniciovaných 

1 Červin Alois Václav. Pravoslavná církev v Republice československé. S. 23.
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biskupem Gorazdem. Vyznačují se výrazným zkrácením liturgických 
textů. Zaměřují se také na lidový zpěv v chrámech, pro který byly se-
staveny široce dostupné vokální melodie. Do bohoslužby byly také 
zavedeny speciální obřady odpovídající zvláštnostem českého stádce 
(například pobožnost v den smrti Jana Husa nebo speciální procesí s 
četbou čtyř evangelií). Podle prof. V. V. Buregy, se ve vladykově osob-
ní knihovně v Olomouci dochoval strojově psaný text jím sestaveného 
obřadu stříhání vlasů mladíků. Podle V. Buregy „měl tento obřad na-
hradit biřmování, obvyklé pro bývalé katolíky. Základem pro zavedení 
nového liturgického obřadu byla současně hagiografická zpráva o po-
dobném stříhání vlasů vykonaném v dětství svatému knížeti Václavovi 
Českému“1.

Jednalo se tedy o postupné přizpůsobování pravoslavného obřa-
du české kulturní tradici. Biskup Gorazd doufal, že tímto způsobem 
bude během několika desetiletí schopen přivést své stádo do plné tra-
dice východní bohoslužby.

Tento přístup vyvolal odmítnutí ze strany především takzvaných 
„starých pravoslavných“, kteří podporovali arcibiskupa Savvatije. Z 
těch, do pravoslaví přešli z katolicismu až po rozpadu Rakouska-Uher-
ska, kritizoval koncept biskupa Gorazda například kněz Josef Žídek.

Bohužel naděje biskupa Gorazda nebyly předurčeny k naplnění. 
Evoluční vývoj pravoslaví v Čechách přerušila druhá světová válka. 
Samotný vladyka Gorazd byl zastřelen německými nacisty v roce 1942 
a činnost pravoslavné církve v českých zemích byla zakázána až do 
roku 1945. Poté začala zásadně nová etapa v historii pravoslaví v Čes-
kých zemích a na Slovensku.

1 Бурега В. В. Особенности богослужебной жизни Православной Церкви в Чешских землях. 
С. 265.
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Potvrzení, vydané Vladimírovi Gruzínovi o tom, 
že pracoval na překladech bohoslužebných textů do češtiny. 1926. 
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Překlad pobožnosti při útoku nepřátel na vlast, 
pořízený biskupem Gorazdem (Pavlíkem). Fragment rukopisu. 
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Překlad Božské liturgie. Autor neznámý. Fragment rukopisu. 
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Bohoslužby Veliké soboty. Titulní list strojopisu. 
Překlad V. Gruzína. 1925.
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Překlad jitřní a večerní Vladimíra Gruzína. Fragment rukopisu. 
Rok vydání neznámý. 
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SOUHRN
Článek je věnován překladům bohoslužebných textů do češtiny v pra-

voslavné církvi v českých zemích a na Slovensku na počátku 20. století. Se 
vznikem Československé republiky, se objevily impulsy k obrodě pravoslaví na 
území nového státu. S rozšířením pravoslavné liturgické tradice se objevily 
nové překlady liturgických textů. Materiál představuje práci překladatelské 
činnosti duchovních, stručně popisuje překlady liturgických textů. Značná 
pozornost je věnována praktickému využití studovaných překladů v liturgic-
kém životě. V důsledku autorovy práce s liturgickými texty a archivními doku-
menty se podařilo vytvořit přehled většiny existujících bohoslužebných textů 
přeložených do češtiny v období první Československé republiky. V průběhu 
studie byly identifikovány motivy, úkoly a autoři překladů.

Klíčová slova: církev, pravoslaví, pravoslavná církev českých zemí a 
Slovenska, liturgický jazyk, překlad, bohoslužba, český bohoslužebný jazyk, 
lidový jazyk, církevní slovanština.

SUMMARY
TRANSLATION ACTIVITIES OF THE ORTHODOX 

CHURCH IN THE CZECH REPUBLIC 
AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

The article is devoted to translations of liturgical texts into Czech in the 
Orthodox Church in the Czech lands and in Slovakia at the beginning of the 
20th century. With the establishment of the Czechoslovak Republic, impulses 
arose for the revival of Orthodoxy on the territory of the new state. With the 
spread of the Orthodox liturgical tradition, new translations of liturgical texts 
appeared. The material presents the work of the translation activities of clergy, 
briefly describes the translations of liturgical texts. Considerable attention is 
paid to the practical use of the studied translations in liturgical life. As a result 
of the author‘s work with liturgical texts and archival documents, it was possi-
ble to create an overview of most of the existing liturgical texts translated into 
Czech during the first Czechoslovak Republic. During the study, the motives, 
tasks and authors of the translations were identified.

Keywords: Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia, Ortho-
doxy, liturgical language, translation of liturgical texts, divine service, Czech 
liturgical language, folk language, Church Slavonic.
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РЕЗЮМЕ
ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

В ЧЕХІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Стаття присвячена перекладам богослужбових текстів чеською 

мовою в Православній церкві Чеських земель та Словаччини на початку 
ХХ століття. З появою Чехословацької республіки з’явилися імпуль-
си відродження православ’я на території нової держави. З розширенням 
літургійної традиції з’являлися нові переклади богослужбових текстів. 
У матеріалі представлені роботи перекладацької діяльності священ-
нослужителів, коротко охарактеризовано переклади богослужбових 
текстів. Значна увага приділяється практичному використанню до-
сліджуваних перекладів у богослужбовому житті. Внаслідок роботи ав-
тора з літургічними текстами та архівними документами вдалося 
створити огляд більшості існуючих богослужбових текстів, перекладе-
них чеською мовою в період першої Чехословацької республіки. У процесі 
дослідження було виявлено мотиви, завдання та автори перекладів.

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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МІСІОНЕРСЬКА РОБОТА У ВОЛИНСЬКІЙ ЄПАРХІЇ 
В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1920-Х РОКІВ

Олександр Федчук, протоієрей,
кандидат історичних наук, проректор з наукової роботи

Волинської духовної семінарії Української Православної Церкви, 
Луцьк, Україна

E-mail: ol_fedchuk@ukr.net

До початку Першої світової війни у Волинській єпархії прово-
дилася різнопланова місіонерська робота, зумовлена практични-
ми потребами регіону. Зокрема, з кінця ХІХ століття тут існувала 
посада єпархіального місіонера, котрий мав своїх помічників. Осо-
би, які займалися місіонерською діяльністю, регулярно відвідува-
ли населені пункти, вражені сектою чи розколом. Для покращен-
ня діяльності місіонерів в єпархії проводилися різні місіонерські 
курси та з’їзди, в єпархіальному часописі друкувалися необхідні 
методичні матеріали тощо1.

На жаль, спровоковані Першою світовою війною падіння 
політичних режимів та спричинені бойовими діями руйнуван-
ня поставили Церкву в такі умови, в яких вона не могла займатися 
організованою місіонерською роботою. Чимало храмів і навіть мо-
настирів у Західній Волині в 1915 році припинили своє функціону-
вання через евакуацію 1915 року, й літургічне життя в них почало 
відновлюватися тільки наприкінці 1910-х років. Часті зміни влади в 
Україні призвели до дезорганізації єпархіального життя, адже центр 
єпархії у Житомирі поступово втратив будь-який зв’язок із парафія-
ми західних повітів – Володимир-Волинського, Дубенського, Ко-
вельського, Кременецького, Луцького, Рівненського, Острозького. 
1 Феофан (Кирилюк), архим. Открытие Волынского епархиального комитета Православного 
миссионерского общества // Церковно-історичний збірник Волинської духовної семінарії. Луцьк, 
2020. Випуск. 1. С. 37–45; Феофан (Кирилюк), архим. Установление и развитие миссионерских 
должностей в Волынской епархии конца XIX – начала ХХ ст. // Труди КДА. Київ, 2021. № 34. С. 176–190. 
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Фактично ще в 1919 році, а юридично трохи пізніше названі 
повіти увійшли до складу відновленої Польщі, повністю втратив-
ши зв’язок із колишнім єпархіальним центром. За таких обставин 
керівні функції над православним духовенством та паствою Захід-
ної Волині почав здійснювати єдиний із волинських архієреїв, 
що лишився на цій території, – вікарний Кременецький єпископ 
Діонісій (Валединський), котрий із часом набув офіційних повно-
важень і очолив реорганізовану Волинсько-Кременецьку єпархію.

Після затвердження нової єпархіальної влади, відновлення 
діяльності монастирів та парафій духовенство задалося питанням 
налагодження інших сфер церковного життя, розстроєного вій-
ною. Зважаючи на те, що за останні роки на Волині значно збіль-
шилася кількість прихильників штундизму, в Церкві розуміли, що 
якісна місіонерська робота знову має опинитися серед пріоритет-
них напрямів діяльності. Хоча в перший період діяльності утво-
реного в квітні 1920 року єпархіального управління до його струк-
тури не входив якийсь місіонерський підрозділ, а також справи 
місії на значилися серед напрямків роботи жодного із п’яти но-
воутворених відділів єпархії (згодом – столів консисторії)1, можна 
зрозуміти, що місіонерство перебувало у завідуванні першого від-
ділу – у справах віровчення, богослужіння, церковної дисципліни, 
духовної просвіти та чернечого життя. Безумовно, єпархіальне 
керівництво не залишалося осторонь місіонерської роботи вже 
тоді. Але більш виразних рис це набуло в 1921 році, коли в єпархії 
було прийнято ряд важливих рішень, що вплинули на подальший 
розвиток місіонерської справи на Волині.

Важливо зауважити, що на той час в єпархії вже було від-
новлено практичну місіонерську роботу, займався якою викладач 
сектознавства Волинської духовної семінарії Йосип Перетрухін. У 
другій половині літа 1921 року він звітувався єпископу Діонісію 
про те, що з його благословення відвідав Рівненський повіт, де 
«проводив співбесіди і проповіді». Загалом, крім повітового цен-
тру, місіонер відвідав дев’ять сіл, отруєних штундо-баптизмом. 
Там, де штундівські проповідники йшли на контакт, Перетрухін 

1 ДАТО. Ф. 148. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 1.
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спілкувався із ними, а в разі їх відмови – у храмах під час Літургії 
проповідував на тему помилок сектантського віровчення. В своє-
му звіті архієрею Перетрухін звернув увагу на причини розвитку 
в селах штундизму, серед яких назвав відсутність на парафії хору, 
нечасте виголошення священником проповідей, слабке знання 
кліром Святого Письма1.

7 серпня 1921 року проблему поширення штундизму та спо-
соби боротьби з ним обговорили на нараді повітових протоієреїв, 
що відбулася у Кременці. Учасники наради визнали, що «збіль-
шений зріст сектантської пропаганди загрожує самому існуванню 
Православної Церкви», що спонукало звернути увагу духовенства 
на необхідність пильнувати про своє життя та поведінку, дбати 
про належне відправлення богослужінь та неодмінно проповідува-
ти слово Боже, поширювати серед парафіян релігійну свідомість, 
духовно зріднившись із ними. На переконання протоієреїв, саме 
це можна вважати «головними способами боротьби проти сек-
тантства, що знаходяться в руках самих пастирів та можуть бути 
віднайдені на місцях». Також Рівненський протоієрей Микола Ро-
гальський ініціював видання протисектантської літератури україн-
ською та російською мовами, на що вирішили отримати благосло-
вення в єпископа Діонісія2.

Через два місяці після наради повітових протоієреїв у По-
чаєві пройшло Волинське єпархіальне зібрання представників 
духовенства і мирян. Окрему увагу депутати з’їзду приділили 
вдосконаленню на Волині місіонерської роботи. Ще в серпні Йо-
сип Перетрухін отримав від єпархіального управління прохання 
«скласти детальний звіт як про штундизм, так і про інші сектант-
ські тлумачення, що виникли за останній час, який прочитати на 
єпархіальному з’їздові»3. Тож 4 жовтня цей місіонер виступив на 
з’їзді з доповіддю «Про штунду і боротьбу з нею». Загалом же 
місіонерським питанням займалася друга секція єпархіального 
зібрання під головуванням М. Черкавського4. Напрацювання сек-
1 ДАТО. Ф. 148. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 40.
2 ДАТО. Ф. 148. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 33.
3 ДАТО. Ф. 148. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 48.
4 ДАТО. Ф. 148. Оп. 1. Спр. 18. Арк. 32, 94.
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ції вилилися в шість прийнятих єпархіальним зібранням постанов 
щодо протидії штундизму. Зокрема, парафіяльним священникам 
під час богослужінь рекомендувалося якомога більше виступати 
проти штундизму, що набув на Волині великого поширення. До-
помагати в боротьбі з сектантами духовенству мали спеціально 
підготовлені особи з нижчого кліру та мирян. Великого значення 
учасники з’їзду надавали виданню різної місіонерської літерату-
ри. Важливу роль відводили живій участі народу в богослужінні, 
зокрема загальному співу. Богослужіння мали проходити якомога 
більш урочисто, в недільні та святкові дні потрібно було органі-
зовувати релігійно-моральні бесіди. Координувати місіонерську 
роботу мали єпархіальний та повітові місіонери, утримувані ду-
ховенством1.

Ці постанови були затверджені керуючим єпархією, причо-
му єпископ Діонісій розпорядився, щоб кандидатів на повітових 
місіонерів подавали повітові церковні ради, які ще тільки мали 
утворюватися, а виконання обов’язків Волинського єпархіального 
місіонера він уже поклав на Йосипа Перетрухіна.

У 1922 році, коли в сан єпископа рукопоклали голову Волин-
ської духовної консисторії архімандрита Олексія (Громадського), 
консисторію було реорганізовано шляхом ліквідації першого столу 
(їх у консисторії знову мало стати чотири). В офіційному повідом-
ленні про це йшлося, що місіонерські справи, якими раніше зай-
мався перший стіл, переходять у єпархіальний місіонерсько-про-
повідницький комітет2. Документальних матеріалів про діяльність 
Волинського єпархіального місіонерського комітету цього періоду 
фактично не збереглося. А ось єпархіальний місіонер на Волині 
дійсно був із часу введення цієї посадової одиниці наприкінці 1921 
року. Йосип Перетрухін займав посаду єпархіального місіонера до 
вересня 1924 року, коли був замінений на священника Олександра 
Калиновича. Щоправда, 13 липня 1925 року митрополит Діонісій 
знову призначив Перетрухіна спершу помічником єпархіального 

1 Постанови Волинського єпархіяльного Зібрання представників духовенства і мирян 3–10 
жовтня 1921 року в Почаївській Лаврі. Кремінець, 1922. С. 19–21.
2 ДАТО. Ф. 148. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 76.
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місіонера, а 15 березня 1926 року – виконувачем обов’язків Волин-
ського єпархіального місіонера у протисектантській частині1.

Заснування повітових місіонерських комітетів у Волинській 
єпархії, як свідчив єпархіальний місіонер, розпочалося у 1923 
році, що випливало з тогорічного рішення Священного Синоду 
про необхідність мати в кожній єпархії єпархіального місіонера 
та повітових місіонерів2, але свою діяльність вони почали з дру-
гої половини 1924 року. Згідно зі звітом єпархіального місіонера 
Калиновича, найраніше був утворений і розпочав роботу Рівнен-
ський повітовий місіонерський комітет, яким енергійно та з ор-
ганізаторським хистом керував протоієрей Микола Рогальський. 
За деякий час стало видно, що штундизм у повіті перестав вабити 
людей та майже зупинився у своєму розвитку, а його провідники 
залишили повіт і перенесли свою роботу в інші місця. Духовен-
ство Рівненщини повністю зрозуміло свої пастирсько-місіонерські 
обов’язки, тож до 1925 року тут залишилося мало парафій, де б 
не було чути проповіді та не існував злагоджений церковний хор. 
Кременецький повітовий місіонерський комітет, через зміну голів, 
в 1924 році мав тільки два засідання. У повіті було поставлено за-
дачу створення бібліотек, читання богословських рефератів, за-
лучення до справи місії псаломщиків, акуратне відвідання уроків 
закону Божого тощо. Чотири засідання провів Луцький комітет, 
важливою турботою якого стало вишукування коштів на видан-
ня протисектантської літератури. Повітовий місіонер протоієрей 
Анастасій Павлюковський звершив місіонерський об’їзд повітом, 
відвідав чотирнадцять сіл, за богослужіннями виголошував місіо-
нерські повчання та проводив бесіди. У Ковельському повітовому 
комітеті в 1924 році пройшло п’ять засідань. Повітовий місіонер 
відвідав деякі заражені сектантством села. Сарненський повітовий 
комітет провів чотири засідання. Багато уваги тут приділялося 
влаштуванню парафіяльної місії. Повітовий місіонер священник 

1 Федчук О., прот. Відомий і невідомий Йосип Перетрухін: Волинський єпархіальний 
місіонер та його діяльність // Церковно-історичний збірник Волинської духовної семінарії. 
Луцьк, 2020. Випуск. 1. С. 118–119. 
2 Постановления Высшей Церковной Власти // Вестник Православной Митрополии в 
Польше. 1923. № 14–15. С. 5–6.
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Павло Калинович неодноразово відвідав більшість заражених сіл 
повіту, де проводив бесіди. Камінь-Каширський повітовий місіо-
нерський комітет багато уваги приділив місіонерсько-просвіт-
ницькій роботі серед темного поліського населення. Повітовий 
місіонер священник Василь Забрудний відвідав кілька сіл у повіті. 
Найважливішою турботою Любомльського повітового комітету 
стало влаштування парафіяльної місії та налагодження просвіт-
ницько-місіонерської роботи. Немало зусиль було докладено для 
підняття благоліпності та урочистості богослужінь. Горохівський 
повітовий місіонерський комітет у 1924 році наполегливо займав-
ся питанням влаштування парафіяльного життя у селах, поруйно-
ваних війною. Предметом важливих турбот комітету були катехі-
зація та хороша постановка загального співу. Повітовий місіонер 
протоієрей Григорій Юркевич відвідав найважливіші сектантські 
центри у повіті. Дубнівський повітовий комітет мав за рік всього 
два засідання, а Острозький та Володимир-Волинський комітети, 
через зміни голів та переформування, особливої діяльності в 1924 
році провести не встигли. Як стверджував єпархіальний місіонер, 
з ціллю успішності місіонерської справи і доцільного спряму-
вання зусиль, повітові комітети збирали точні відомості про стан 
сектантства на парафіях (деякі комітети мали місіонерські карти), 
дізнавалися про рух сектантів та випадки пропаганди. Для участі 
у місіонерстві залучали ревнителів Православ’я з числа мирян. Ба-
гато уваги повітові комітети приділяли справі законовчительства1.

Завдяки публікаціям у митропитальному журналі можемо 
назвати повний склад деяких із повітових місіонерських комітетів 
на середину 1920-х років. Зокрема, в грудні 1924 року було за-
тверджено склад Острозького повітового місіонерського комітету: 
протоієрей Свято-Воскресенської церкви Острога Мілій Рафаль-
ський (голова), протоієрей Братської Острозької церкви Венедикт 
Туркевич, священник Острозького собору Михайло Рихлиць-
кий, священник села Грозів Валерій Синютевич, Павло Федоров 

1 Отчет Волынскаго Епархиального Миссионера о деятельности Уездных Миссионерских 
Комитетов Волынской Епархии за 1924 год // Вестник Православной Митрополии в 
Польше. 1925. № 10. С. 14–16.
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і Микола Житков1. Луцький комітет, ймовірно, реорганізовано у 
березні 1925 року, відколи він діяв під керівництвом протоієрея 
Олександра Огібовського зі Свято-Покровської церкви міста Луць-
ка. До складу повітового комітету входили також священник Флор 
Гризентович із міста Рожище, протоієрей Ананія Сагайдаковсь-
кий із Луцької Братської церкви та голова Луцького Хрестовоздви-
женського братства Євген Ясинський2. Одним із останніх у єпархії, 
наприкінці літа 1925 року, сформувався склад Костопільського 
повітового місіонерського комітету, який очолив священник Ми-
хайло Боруцький, а до складу увійшли також протоієреї Микола 
Бухович і Софроній Новоселецький та священники Аполлон Ко-
стецький, Іоанн Карвовський, Федір Рафальський, Іоанн Писаний, 
Григорій Павлович та Іоанн Гловинський3. На цей час у багатьох 
благочиннях інших повітів діяли вже затверджені єпархіальним 
начальством окружні місіонери. 

Значною перешкодою для розвитку місіонерської справи була 
відсутність необхідних посібників з боротьби із сектами. Однією 
з перших спроб виправити таке становище став друк відривного 
«Православного місіонерського календаря» на квітень – грудень 
1923 року4. Видання вийшло під редакцією Волинсько-Креме-
нецького архієпископа Діонісія та Йосипа Перетрухіна, котрий, 
звичайно, і взяв на себе основну працю над календарем. Також 
було надруковано ще одну працю Перетрухіна, яку на українську 
мову переклав професор Василь Біднов – «Короткий підручник по 
спростованню штундобаптизму. З викладів у Кремінецькій Духов-
ній Семінарії». З початку 1924 року, коли в Варшаві став виходити 
журнал «Воскресное Чтение», там почали друкувати різні матеріа-
ли з розбором сектантського вчення. Зокрема, в перших двох но-
мерах часопису подано статтю Й. Перетрухіна «Адвентизм»5. Цьо-
1 Распоряжения Епархиальных Начальств. По Волынской епархии. Административные 
перемены // Вестник Православной Митрополии в Польше. 1925. № 4. С. 6.
2 Распоряжения Епархиальных Начальств. По Волынской епархии. Административные 
перемены // Вестник Православной Митрополии в Польше. 1925. № 10. С. 5.
3 Распоряжения Епархиальных Начальств. По Волынской епархии. Административные 
перемены // Вестник Православной Митрополии в Польше. 1925. № 17–18. С. 5.
4 Объявления // Вестник Православной Митрополии в Польше. 1923. № 3–4. С. 17.
5 Перетрухин И. Адвентизм // Воскресное Чтение. 1925. № 1. С.9; № 2. С. 23. 
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го ж року у «Воскресном Чтении» з’явилося ще чимало матеріалів 
подібного характеру того ж Й. Перетрухіна, а також священників 
І. Танашевича, Ф. Дмитріюка. Наприкінці 1924 року Священний 
Синод Польської Автокефальної Православної Церкви визнав 
бажаним розповсюдження у всіх єпархіях книги Й. Перетрухіна 
«Керівництво з викриття раціоналістичних сект штундобаптизму 
і адвентизму», яку того року випустила Синодальна типографія1.

Дієвим способом вдосконалення місіонерських навичок у Во-
линській єпархії вважали проведення короткострокових навчаль-
них курсів. Ще влітку 1921 року в рапорті до єпископа Діонісія 
Перетрухін висловив переконання, що для успішної боротьби зі 
штундою необхідно організовувати протисектантські курси для 
священників, псаломщиків та церковних старост тих благочинь, 
де розвивається сектантський рух, бо один чи декілька православ-
них місіонерів не будуть у змозі боротися з пропагандою сектантів: 
«Штунда діє скопом. Сила штунди в добре підготовлених про-
повідниках. На фронт потрібен фронт. На армію потрібна армія. 
Потрібні, звичайно, кошти. Але кошти, звичайно, знайдуться – 
було б щире бажання у духовенства стати на захист православ’я»2.

Проведення таких курсів на Волині почали практикувати 
найпізніше з початку 1923 року. Зокрема, протягом 8–15 січня того 
року подібний місіонерський протиштундівський захід під керів-
ництвом Йосипа Перетрухіна пройшов у Корецькому жіночому 
монастирі. Один із учасників курсів, протоієрей Микола Бичковсь-
кий, свідчив: «Відразу, при оголошенні про те, що мають бути 
влаштовані місіонерські курси для духовенства, духовенство якось 
недоброзичливо віднеслося до курсів, як до установи, що в деяко-
му ступені конфузила духовенство, як до установи для недоучок 
малограмотних членів причту. Але потім, коли духовенство поба-
чило, що штунда ворог дуже серйозний, що штундизм являє з себе 
організовану силу, якій потрібно протиставити таку ж силу, що 
штундизм на Волині не убуває, а навпаки, розповсюджується, що 
боротьба з ним необхідна і не легка, як це думалося спочатку, що на 

1 Книга И. К. Перетрухина // Воскресное Чтение. 1925. № 6. С. 92.
2 ДАТО. Ф. 148. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 40.
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влаштовуваних курсах даються реальні вказівки боротьби зі штун-
дою і способи доказів їх помилок, поповнюються пробіли знань і 
оживляється у пам’яті забуте-необхідне – духовенство охоче пішло 
на курси. І треба було бачити, як за партами, із зошитами і книжка-
ми в руках, поряд із курсистами молодими сиділи курсисти, убілені 
сивиною… Курси не залишаться безплідними. Учасники курсів 
освіжили свої пізнання, взнали нові методи полеміки з ворогами 
православ’я… Якщо раніше кожен діяв за свій власний страх, без-
плідно втрачаючи свої сили на пошук зручних прийомів боротьби, 
то тепер старання і сили кожного будуть спрямовані на одне подо-
лання ворога-штунди. Весь вільний від лекцій час присвячувався 
на обмін думок в усіх питаннях церковної практики і життя, на 
зближення духовенства між собою, так необхідне у нинішній час»1.

Подібні курси в 1923 році пройшли ще в Камені-Каширсько-
му, Любомлі, Домбровиці, Зимненському монастирі та Ковелі. Як 
рапортував митрополиту Діонісію завідувач Ковельських курсів 
священник Іпатій Червінський, на захід, що відбувся у жовтні, при-
було 53 священноцерковнослужителі Ковельщини, а також занят-
тя ревно відвідували близько сотні мирян. Лекції читалися вран-
ці та вечором, присутні слухали їх з увагою, часто запитували у 
єпархіального місіонера про незрозумілі місця в Святому Письмі2.

У 1924 році такі ж заходи відбулися в Березно (для духовен-
ства 2-го та 3-го благочинницьких округів Рівненського повіту), 
Здолбунові, Луцьку, знову Любомлі та Ковелі. Якщо деякі з цих 
курсів були спрямовані на підвищення кваліфікації церковного 
кліру, то інші мали мішаний склад учасників, а протисектантські 
курси в Здолбунові були влаштовані для народу. За словами меш-
канців Здолбунова, курси, якими завідував протоієрей М. Рогаль-
ський (головним лектором був Й. Перетрухін) «підняли у нас релі-
гійний дух, укріпили у вірі батьків наших і дали нам можливість 
бути твердими захисниками Православ’я». Учасниками навчання 
стало близько 250 віруючих, які після прослухання лекцій одного-

1 Благодарность от Корецких курсантов // Вестник Православной Митрополии в Польше. 
1923. № 25. С. 6.
2 ДАТО. Ф. 148. Оп. 5. Спр. 230. Арк. 15–16.
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лосно стверджували важливу роль місіонерів. Ще більше слухачів 
(близько 500 осіб) зібрали десятиденні народні місіонерські про-
тисектантські курси, що пройшли з 25 листопада по 4 грудня 1924 
року в Ковелі. Заняття відбувалися щоденно з 17-ї до 21-ї години. 
Також кожного дня звершувалася вечірня з акафістами при співі 
хору місцевої Свято-Миколаївської церкви, парафіяни якої склали 
більшість відвідувачів лекцій, котрі проводив новий єпархіальний 
місіонер священник Олександр Калинович1. 

Натомість курси в Луцьку на початку 1924 року проводилися 
переважно для духовенства. На відміну від ряду інших курсів, вони 
пройшли у дві сесії: з 17 до 27 лютого їх відвідували 48 священників 
і 39 псаломщиків, а 27 лютого по 7 березня – 43 священники і 43 
псаломщики, котрих настоятель місцевого Свято-Троїцького собо-
ру отець Анастасій Павлюковський зумів розмістити на квартирах 
у своїх парафіян. Лекції читалися в нижнього теплому соборному 
храмі з 10-ї до 13-ї години й із 17-ї до 20-ї години. Доступ до лекцій 
був відкритий також і широкій публіці, тож миряни, особливо у 
вечірні години, заповнювали храм. Протягом тривання курсів для 
їх учасників було влаштовано декілька диспутів, а в один із неділь-
них днів на бажання місцевих штундистів заплановано публічну 
бесіду, про яку завчасно було оголошено народу. Бесіду виявили 
бажання послухати декілька тисяч лучан та мешканців навколиш-
ніх сіл, в тому числі й католики та навіть євреї. Першу з бесід (про 
хрещення немовлят) мав провести єпархіальний місіонер Йосип 
Перетрухін, а другу (про шанування храму) – отець Анастасій Пав-
люковський. Однак у підсумку луцькі прихильники штундизму в 
собор не прибули, але спілкування з народом все одно відбулося2. 

Треба сказати, що участь священноцерковнослужителів у 
місіонерських курсах була обов’язковою й контролювалася їх заві-
дувачами та благочинними. Осіб, які з якихось причин не взяли 
участь у курсах, що проводилися в окрузі, змушували прибути 
на подібні курси в іншому місці, причому з вимогою оплатити й 
участь у тих курсах, на які вони не з’явилися. Гроші, що бралися за 

1 Народные миссионерские курсы в г. Ковеле // Воскресное Чтение. 1924. № 45. С. 711–712.
2 ДАТО. Ф. 148. Оп. 5. Спр. 230. Арк. 37–38.
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участь в навчанні (священники платили більше за псаломщиків), 
мали йти здебільшого на видання протисектантської літератури1. 
Також серед присутніх розповсюджували наявну церковну літера-
туру. Так, на курсах у Луцьку між духовенством було реалізовано 
900 календарів.

Ще одним своєрідним місіонерським заходом, що почав 
практикуватися на Волині в першій половині 1920-х років, стали 
спеціальні місіонерські відпусти в різних місцях. З ініціативи про-
тоієрея Миколи Рогальського 7–9 травня 1923 року такий відпуст 
відбувся у Корецькому монастирі, а 14–16 травня – в селі Милостів 
5-го округу Рівненського повіту. Беручи в митрополита Діонісія 
дозвіл на проведення цих заходів, отець Микола переконував, що 
«обидва відпусти мають скласти сильне враження як на віруючих, 
так і на пастирів, яких потрібно запросити на відпусти якомога 
більше». Дійсно, відпусти в Корці та Милостові пройшли успіш-
но, особливо враховуючи те, що їх учасником, з благословення ми-
трополита, став Гродненський єпископ Олексій2. 

В якості місіонерських днів такі відпусти практикувалися й 
у 1925 році. Наприклад, влітку 1925 року подібне свято за участі 
все того ж Перетрухіна відбулося у місті Радивилів та навколишніх 
селах 4-го округу Дубенського повіту. Як стверджували очевидці, 
проповіді вказаного місіонера в Радивилові у день Святого Духа 
тривали близько трьох годин й надзвичайно вразили присутніх, 
які засипали його квітами3. 

В яскравий місіонерський захід іноді вдавалося перетворити 
події, які раніше проходили майже непомітно. Зокрема, слід від-
значити перенесення з Почаєва в село Озеро Луцького повіту копії 
ікони Почаївської Божої Матері, замовленої для парафії у лавр-
ських майстрів. Образ несли зі станції Клевань в Озеро протягом 
20–29 травня 1923 року. Дорогою було звершено п’ять Літургій, в 
багатьох селах служили молебні. Учасником ходи став і Йосип Пе-
ретрухін, котрий повсюдно невтомно проповідував про шануван-
1 ДАТО. Ф. 148. Оп. 5. Спр. 230. Арк. 9.
2 ДАТО. Ф. 148. Оп. 5. Спр. 230. Арк. 1–5.
3 Дублянская Н. Миссийные дни в м. Радзивиллове и его окрестностях // Воскресное 
Чтение. 1925. № 40. С. 629–631. 
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ня храмів, значення та велич хресних ходів, Священне Передання 
та помилковість вчення штундистів. Після прибуття ікони до міс-
ця призначення єпархіальний місіонер запропонував місцевим 
сектантам влаштувати публічний диспут на будь-яку тему. Остан-
ні прийняли пропозицію й по обіді того дня відбувся диспут про 
Церкву та хрещення. Перетрухін переконливо розбив усі доводи 
штундистів, що викликало велике схвалення православних селян1.

Звичайно ж, якісна місіонерська робота потребувала коорди-
нації діяльності, передавання досвіду та напрацювань тощо. Тож 
цілком логічним стало рішення Волинської духовної консисторії 
про проведення в Почаєві місіонерської наради, яка дійсно прой-
шла 28–29 серпня 1925 року у вигляді з’їзду повітових місіонерів 
Волинської єпархії. Незадовго до цього у консисторії знову почав 
діяти п’ятий стіл – місіонерсько-законовчительський. Однак на-
прикінці року в Кременці прийняли рішення про ліквідацію з 1 
січня 1926 року тільки недавно утвореного столу й заснування Во-
линського єпархіального місіонерсько-законовчительського комі-
тету у складі волинського єпархіального архієрея (голова), вікар-
ного єпископа (заступник), всіх членів та секретаря консисторії 
та єпархіального місіонера. Діловодом комітету став чиновник 
Денисевич, котрий раніше таку ж посаду займав у п’ятому столі. 
Чергові зібрання комітету планувалося проводити щотижня, при-
чому раз на місяць сюди мали запрошувати голів повітових місіо-
нерських комітетів та помічника єпархіального місіонера2. 

Таким чином, в першій половині 1920-х років у Волинській 
єпархії припинена під час Першої світової війни місіонерська робо-
та знову набрала обертів. Проводилася вона під егідою єпархіаль-
ного місіонерського комітету, що перебував у стадії становлення 
й тому змінював свою структуру. Важливого значення набули 
місіонерські курси для духовенства та мирян у різних повітах, різ-
номанітні місіонерські свята на парафіях. Поза сумнівом, видатну 
роботу в цей час проводив Йосип Перетрухін, котрий і став пер-

1 Торжество перенесения иконы Почаевской Божией Матери // Вестник Православной 
Митрополии в Польше. 1923. № 16. С. 12–13.
2 ДАТО. Ф. 148. Оп. 5. Спр. 4. Арк. 1.
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шим Волинським єпархіальним повітовим місіонером у міжвоєн-
ний період. Активна місіонерська робота приносила свої плоди й 
дозволила втримати в Православ’ї багатьох мешканців Волині. 

РЕЗЮМЕ
На початку 1920-х років відбулася реорганізація Волинської єпар-

хії, яка стала частиною Варшавської митрополії. В цей час тут було 
відновлено й припинену під час війни місіонерську роботу, особлива 
необхідність у чому зумовлювалася швидким розвитком на Волині 
штундизму. Всю місіонерську роботу координував єпархіальний місі-
онер, першим із яких у 1921 році став Йосип Перетрухін, котрого в 
1924 році замінив священник Олександр Калинович. На місцях діяли 
повітові місіонерські комітети. З 1923 року в різних частинах єпархії 
почали проходити місіонерські курси для духовенства і мирян, відбува-
лися інші місіонерські заходи, стала видаватися відповідна література.

Ключові слова: місіонерський комітет, штундизм, місіонерські 
курси, Йосип Перетрухін, священник Олександр Калинович. 

SUMMARY
MISSIONARY WORK IN THE VOLYN DIOCESE 

IN THE FIRST HALF OF THE 1920s
In the early 1920s, the Volyn diocese was reorganized and became part 

of the Warsaw diocese. At this time, missionary work, which had been sus-
pended during the war, was resumed here, and the special need for this was 
due to the rapid development of Stundism in Volhyn. All missionary work was 
coordinated by the diocesan missionary, the first of whom in 1921 was Joseph 
Peretrukhin, who in 1924 was replaced by the priest Alexander Kalinovich. 
County missionary committees operated on the ground. From 1923, mission-
ary courses for the clergy and laity began to be held in various parts of the 
diocese, other missionary activities took place, and relevant literature began 
to be published.

Keywords: Missionary Committee, Stundism, missionary courses, 
Yosyp Peretrukhin, priest Oleksandr Kalynovych.
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АРХІЄПИСКОП АВЕРКІЙ (ТАУШЕВ) – НАСТОЯТЕЛЬ 
ПОКРОВСЬКОГО ХРАМУ-ПАМ’ЯТНИКА В УЖГОРОДІ1

Віктор Палош,
протоієрей, голова Місіонерського відділу Мукачівської єпархії УПЦ, 

настоятель храму Святителя Іоанна Шанхайського і 
Сан-Франциського, Ужгород, Україна

E-mail: uzhmolod@gmail.com

Оскільки про життєвий шлях архієпископа Аверкія вже є 
низка публікацій, зупинимо свою увагу на періоді його служіння в 
Покровському храмі-пам’ятці м. Ужгорода, використовуючи при 
цьому архівні матеріали. 

Про ієромонаха Аверкія (Таушева) як штатного священни-
ка храму Покрови Божої Матері в м. Ужгороді стає відомо з 1932 
року. Зокрема, інформація про нього з’являється на шпальтах га-
зети «Руська Земля»: «9 вересня 1932 р. за клопотанням віруючих 
головного міста Підкарпатської Русі Ужгорода призначений по-
мічником настоятеля православного приходу в Ужгород»2. 

З середини 1933 року ієромонах Аверкій вже стане настояте-
лем храму і буде керувати ним аж до кінця 30-х років. Очевидно, 
що новий єпископ Мукачівсько-Пряшівський Дамаскін (Грданіч-
кі), враховуючи поважний вік та заслуги настоятеля протоієрея 
Михайла Мейгеша доручив молодому ієромонаху, без отримання 
державної платні, допомагати на бідному приході пристарілому 
священнику до його смерті у 1933 році3.

У 21-му фонді 16-му описі ДАЗО міститься справа № 128 під наз-
1 Матеріал публікації подається на основі монографії: Палош Віктор, протоієрей. Історія 
Свято-Покровського храму-памятника м. Ужгорода з 1921 по 1945 р. (За матеріалами 
Державного архіву в Закарпасткій області. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2020. 192 с.: фото. 
2 Анашкін Д. Архієпископ Аверкій (Таушев) // Сповідники та подвижники Православної 
Церкви на Закарпатті в ХХ ст. / Авт. кол.: Ю. Данилець, архієпископ Феодор (Мамасуєв), 
арієпископ Антоній (Паканич) та інші. Мукачево, 2011. С. 234.
3 Умеръ протоиерей Михаил Мейгешъ // Русская Земля. 1933. 25 августа. С. 1.
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вою «Особиста справа православного священника Аверкій Єромонаха 
(Тавшев Александр)». Зокрема, у зазначеній справі знаходяться різні 
документи життєвого шляху ієромонаха, а потім ігумена, з 1933 по 1939 
роки, в тому числі власноручно заповнені анкета та біографія, що нада-
ють інформацію до 1933 року. Зокрема, у справі знаходяться і диплом 
Софійського університету1, і Атестат зрілості гімназії у Варні2 тощо. 

Майбутній настоятель Покровського храму прибув на територію 
сучасного Закарпаття на запрошення єпископа Йосифа3. У написаному 
своєю рукою і підписаному документі ієромонах вказав причину запро-
шення «для релігійно-морального виховання православних людей»4.

Зважаючи на клопотання вірян православної громади Ужго-
рода, о. Аверкія надсилають до Покровського храму-пам’ятника 
«тимчасово на посаду помічника настоятеля православного при-
ходу в Ужгороді»5. Після смерті о. Михайла Мейгеша 7 серпня 1933 
року – призначений в.о. настоятеля храму, а 23 серпня наступно-
го року – постійним адміністратором ужгородського храму. Через 
рік, 1 липня 1935 р., ієромонах Аверкій призначений настоятелем 
приходу в Ужгороді з правом отримання державної платні, або 
«конгруа». 7 серпня 1935 р., розпорядженням єпископа Дамаскі-
на, о. Аверкій призначений відповідальним редактором і видавцем 
єпархіального журналу «Православний Карпаторусский Вестник»6. 

Будучи вже на парафії в Ужгороді, він намагався використати 
свою освіченість для користі Православної Церкви Підкарпатської 
Русі. Зокрема, у періодиці того часу знаходимо статтю, що розповідає 
про організовані перші курси для духовенства Мукачівсько-Пряшів-
ської єпархії,7 які проходили у Свято-Миколаївському монастирі с. Іза 
у 1933 році. Одним із лекторів був тоді ієромонах Аверкій, який читав 
лекції з літургіки та пастирської аскетики. Лекції тривали по шість, 
а то й сім годин. Вечорами відбувалось неформальне спілкування8.
1 ДАЗО. Ф. 21. Оп. 16. Спр. 128. Арк. 7.
2 Так само. Арк. 8-8 зв.
3 ДАЗО. Ф. 21. Оп. 16. Спр. 128. Арк. 13.
4 Так само. Арк. 38.
5 Так само. Арк. 36.
6 Анашкін Д. Вказ. праця. С. 235.
7 Курсы для духовенства Мукачевско-Пряшевской епархіи // Русская Земля. 1933. 25 августа. С. 4.
8 Так само.
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На момент призначення о. Аверкія в.о. настоятеля у 1933 році 
майновий стан парафії знаходився у мінусовому сальдо. Держава, у 
свою чергу, надаючи допомогу на будівництво, вимагала детально-
го звіту, саме завдяки якому можна дізнатись про стан парафії у той 
час1. Намагаючись розвивати богослужбове життя храму, а з ним і 
матеріальне покращення стану парафії, ієромонах Аверкій публі-
кує в газеті «Русская Земля» інформацію про розклад богослужінь 
у Покровському храмі-пам’ятнику2. Настоятель намагався служи-
ти часто, не тільки по недільним і святковим дням, але в день ша-
нованих святих. Для цього він пропагував людям активніше брати 
участь у службах3. «„Моліться, щоб не увійти в напасть“, закликав 
нас Христос Спаситель, – писав отець Аверкій, повторюючи тези 
ще не прославленого тоді праведного Іоанна Кронштадтського про 
храм, – „направду є земне небо“ і „рай на землі“»4. Слід зазначи-
ти, що подібні оголошення про розклад богослужінь стануть регу-
лярно друкуватись в газету в. о. настоятеля отцем Аверкієм, однак 
такий експеримент не вдався – люди не відвідували храм в будні5.

За настоятельства о. Аверкія відбувається важлива подія – впер-
ше документально зафіксовано хресний хід на Богоявлення та освя-
чення вод річки Уж, на набережній якої вже стояв храм6. Великопісні 
Богослужіння 1934 року розпочинались в п’ятницю першого тижня 
часами, Літургією Передосвячених Дарів та освяченням колива7. Вве-
чері о 17.00 в цю п’ятницю проходила сповідь, після чого о 18.00 про-
читувалося Правило до Святого Причастя і відбувалась утреня. 
Цікаво, що як і перед святами Різдва та Богоявлення, ранком Богослу-
жіння навіть в будні звершувались о 10.00, а у неділю Православ’я піс-
ля Літургії служився молебень за навернення до віри тих, хто заблукав8.
1 ДАЗО. Ф. 21. Оп. 9. Спр. 270. Арк. 43, 45.
2 Расписаніе богослуженій на августъ – месяцъ 1933 г. // Русская Земля. 1933. 25 августа. С. 4.
3 Новости. Богослуженіе // Русская Земля. 1933. 22 сентября. С. 2.
4 Расписаніе богослуженій на августъ – месяцъ 1933 г. // Русская Земля. 1933. 25 августа. С. 4.
5 Расписаніе богослуженій  въ православномъ храме-памятнике въ Ужгороде за декабрь 
1933 года // Русская Земля. 1933. 1 декабря. С. 4.
6 Богослуженія  въ храме-памятнике // Русская Земля. 1934. 30 декабря. С. 4.
7 Расписаніе богослуженій  въ православномъ храме-памятнике въ Ужгороде за февраль 
1934 года // Русская Земля. 1934. 16 февраля. С. 2.
8 Расписаніе богослуженій  въ православномъ храме-памятнике въ Ужгороде за февраль 
1934 года // Русская Земля. 1934. 16 февраля. С. 2.
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25 березня 1934 року в храмі-пам’ятнику відбулась урочиста 
літургія та панахида, присвячена 5-й річниці смерті «руського ве-
ликого князя Миколи Миколайовича»1. Також у цей період була 
відслужена літургія з панахидою «за вбитого короля, Його Велич-
ність Олександра І»2.

Розпорядок Богослужінь за березень 1934 року фіксує звер-
шення уставних служб ввечері та ранком щодня, починаючи з ве-
чора четверга перед Вербною неділею і до Святої Пасхи3. Можна 
відмітити, що верба освячувалась тільки на бдінні ввечері, а не за 
місцевою традицією вранці у сам день, і що знову, як на першому 
тижні, в Велику Середу ввечері в храмі прочитувалось Правило до 
Святого Причастя4. 

Варто сказати і про регента хору, який співав у Покровському 
храмі-пам’ятнику, – Петра Петровича Милославського5. Дізнатися 
про церковний спів цього часу можна з низки публікацій, у яких 
Милославський розповідає про плачевний стан хорового співу на 
Підкарпатській Русі. Він пропонує не вишукувати твори закордон-
них композиторів, а створювати власні партитури на основі своїх 
наспівів та й взагалі створювати хори6, інформує читачів про «ве-
селий пасхальний вечір», що організовується товариством «Боян» 
поруч з храмом в Руському Народному Домі7, та розповідає про 
низку успішних концертів товариством «Боян»8.

Невідомо, наскільки достеменним є повідомлення, що у «1934 
році на Великдень із дзвіниці церкви вперше пролунали дзвони. 
Вони були позичені. Дзвони мала намір придбати Підкарпат-

1 ДАЗО. Ф. 2. Оп. 2. Спр. 263. Арк. 056.
2 Прим.: біля 40 чоловік взяло участь в панахиді, серед них були такі особи: генерал Мацкієвич, 
окружний гетьман Гошовський, з судової ради Звоников, урядовий заступник Петров, суддя 
Левицький, Гомічко, Гагатко, з міської ради Сова. ДАЗО. Ф. 28. Оп. 9. Спр. 523. Арк. 1.
3 Расписаніе богослуженій  въ православномъ храме-памятнике въ Ужгороде за мартъ 1934 
г. // Русская Земля. 1934. 23 марта. С. 2.
4 Там само.
5 Прим.: він же перший диригент і засновник Заслуженого академічного Закарпатського 
народного хору.
6 О нуждахъ нашего хорового пенія // Русская Земля. 1934. 9 марта. С. 2.
7 Веселый пасхальный вечеръ // Русская Земля. 1934. 23 марта. С. 3.
8 Хоръ Муз. – Драмат. О-ва «Боянъ» // Русская Земля. 1934. 4 мая. С. 3.
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сько-руська козацька станиця, для цього було зібрано 2 500 крон»1. 
Оскільки у 1934 році громада письмово звертається до державних 
органів як з подякою за отримане, так і з проханням про 100 000 
корун, вказуючи на своє скрутне становище і тягар боргів, що не 
дозволяють їй довершити незроблені в храмі підлогу та сходи, а 
також придбати дзвони та богослужбове начиння2.

8 березня 1934 року міський нотаріальний уряд Ужгорода за-
свідчив відповідність вартості будівництва парафіяльного будинку 
(фари) до міських та господарських вимог3. У документі зазначаєть-
ся, що будинок біля храму для проживання священника є тимча-
совою будівлею, але буде з часом зроблений як капітальний4. Варто 
сказати, що і до наших днів зберігся цей будинок біля храму, який 
складається з прохідних між собою чотирьох маленьких примі-
щень, через що очевидно в документі і називається як тимчасовий5.

З чергових оголошень про порядок богослужінь у храмі на по-
чатку 1935 року дізнаємось про ритм служіння та знову зустрічає-
мо заклик про відвідування святкових служб6. Аналізуючи їх зміст 
відмітимо – всі уставні служби наявні, як і було раніше; бдіння вве-
чері стали починатись о 17.30, а на третій день Різдва вечірня ввече-
рі, а утреня вранці; на Різдво молебень після служби, як і напере-
додні пам’яті Василія Великого в північ і в сам день після літургії; 
пам’ять Серафима Саровського вшановувалась бдінням і літургією 
та теж молебнем; на Богоявлення – освячення води на річці Уж7.

Останнє оголошення в газеті «Руська Земля» про анонс Бо-
гослужінь ми знайшли з таким змістом: «У неділю 14 (1) липня 
1935 р. у православному Храмі – Пам’ятнику в Ужгороді під час 
літургії будуть виконані твори Чайковського. Співає хор Товари-
1 Храм Покрова Божої Матері. С. 12.
2 ДАЗО. Ф. 21. Оп. 9. Спр. 270. Арк. 41-41 зв.
3 ДАЗО. Ф. 21. Оп. 9. Спр. 1160. Арк. 21.
4 Там само.
5 Прим.: у 90-ті роки до будиночку було прибудовано приміщення трапезної, а на початку 2000-х 
років поряд було побудовано двоповерхове приміщення для церковної лавки та церковної школи. 
Фасадний декор цього приміщення майстерно виконаний в ідентичному вигляді до храмового.
6 Расписаніе праздничныхъ богослуженій въ православномъ храме-памятнике въ Ужгороде 
// Русская Земля. 1934. 28 декабря. С. 3.
7 Расписаніе праздничныхъ богослуженій въ православномъ храме-памятнике въ Ужгороде 
// Русская Земля. 1934. 28 декабря. С. 3.
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ства «Боян». Початок рівно о 9 год. Літургія буде передаватись по 
радіо кошицькою радіостанцією. Після Літургії буде відслужена 
панахида за померлими декілька днів тому назад професору С. В. 
Завадському (в Празі) і професору А.І. Шестпалові (в Хусті)»1.

Нами знайдено в архіві листівку, на якій А. Ганзеном в кольо-
рах було зображено Покровський храм-пам’ятник руським вої-
нам, вбитим в Першу світову війну. На її звороті передбачалось 
написання відкритого листа і було зазначено: «Видання Право-
славної громади в Ужгороді. Весь збір від продажі цього видання 
піде на внутрішнє влаштування храма-пам’ятника. Ціна Кч. 2»2. До 
речі, на подібних листівках, що випускались іншими видавцями 
у цей період, часто розміщували Покровський храм, як прикрасу 
міста, що видно з фотоархіву старого міста Ужгорода.

З періодичних видань дізнаємось, що 2 серпня 1936 року 
храм переніс «досить потужний землетрус. …У високих будинках 
на четвертих і п’ятих поверхах меблі та образи на стінах хитались, 
місцями вікна розбились…»3.

Цікавими є спостереження про кількість парафіян храму у 
цей період. Станом на середину 30-х років ХХ століття, відповідно 
до інформації, що міститься в посвідченні від 8 липня 1935 року 
ієромонаху Аверкію, кількість парафіян становить 267 осіб4. У ме-
триці храму в 1936-1937 рр. (таблиця даних якої поміщена нами 
в додатках) зафіксовано динаміку росту хрестин та інших треб, 
які відмічались у такій кількості тільки в момент зведення храму, 
але найголовнішим доказом є публікація в тогочасній газеті тако-
го змісту: «У новому 1936-37 навчальному році вперше почалось 
в Ужгороді регулярне викладання Закону Божого в місцевих на-
вчальних закладах для дітей православного віросповідання. До 
цього часу не можливо було вести правильних занять всередині 
стін навчальних закладів через відсутність необхідного шкільними 
законами мінімальної кількості учнів в кожному навчальному за-
кладі окремо, а тому заняття з предмету православного Закону Бо-
1 Богослуженіе // Русская Земля. 1935. 12 июля. С. 2.
2 ДАЗО. Ф. Р-1490. Оп. 4. Спр. 47. Арк. 19-19 зв.
3 Землетрясеніе въ Ужгороде // Русскій Вестникъ. 1936. 9 августа. С. 2.
4 ДАЗО. Ф. 21. Оп. 9. Спр. 1160. Арк. 43.
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жого велись приватно групами і по одинці. В цьому році кількість 
православних учнів виросло настільки, що стало можливим нала-
годити регулярне викладання офіційно в кожному навчальному 
закладі окремо…»1. Далі публікація розповідала, що викладання 
буде здійснюватися настоятелем православного приходу в Ужго-
роді ієромонахом Аверкієм (Таушевим)2. Слід також наголосити, 
що цей процес роботи з молоддю паралельно відбувався і в інших 
населених пунктах на території єпархії. Так, зокрема, у Хусті ще 
роком раніше було 40 учнів у «Православному інтернаті імені Ар-
хімандрита Олексія», який заснований у 1923 році3.

Вважаємо за доцільне вказати, що у 2012 році викладач Ни-
жегородської духовної семінарії О. В. Дьяконов опублікував статтю 
з фотокопіями у журналі даного навчального закладу «Дамаскин», 
присвячену пам’ятній книзі Покровського храму. У ній автор розпо-
відає про історію храму, а також розбирає, власне, записи пам’ятної 
книги, що в основному велись вже в радянський період його буття. 
Наведемо низку уривків: «18 декабря 1938 года игумен Аверкий, по 
существующей русской традиции, завёл в храме «Памятную кни-
гу». В ней с этого времени и вплоть до закрытия храма все прибы-
вавшие сюда паломники и туристы делали памятные записи или 
просто расписывались. Памятная книга состоит из двух больших 
тетрадей, вложенных в деревянный переплёт. На обложке переплё-
та изображён сам Покровский храм-памятник с надписью «Памят-
ная книга Русскаго Православнаго Храма-памятника въ Ужгороде. 
Памятуйте о Россіи!», а на обороте – равноконечный крест, окру-
жённый растительным орнаментом. Оба изображения выполнены 
в технике выжигания по дереву. Сейчас сложно сказать, кто создал 
этот шедевр церковного искусства, но прошедшие почти 75 лет с мо-
мента создания книги почти никак не повлияли на её сохранность.

Записи в книге охватывают период с 1938 по 1960 год. … В 
1961-1963 годах Мукачевско-Ужгородскую кафедру занимал моло-

1 Православный законъ Божій въ учебныхъ заведеніяхъ г. Ужгорода // Русская Земля. 1936. 
10 сентября. С.3.
2 Прим.: у державній реальній гімназії при 33 учнях – 2 години на тиждень, в громадянських 
школах при 11 учнях та народних школах при 23 учнях – 1 годину на тиждень. Там само.
3 Православный интернатъ в Хусте // Русская Земля. 1933. 8 сентября. С. 2.
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дой епископ Николай (Кутепов)1, будущий митрополит Нижего-
родский и Арзамасский (1977-2001). Был ли он свидетелем закры-
тия храма-памятника или же это свершилось до его прибытия на 
Закарпатье, сказать сейчас сложно. Однако, покидая Ужгород, Па-
мятную книгу осквернённой церкви он взял с собой – вероятно, дабы 
сохранить её от уничтожения. Пронеся эту книгу через все свои по-
следующие епархии, владыка Николай привез её в город Горький, 
на место своего последнего архипастырского служения. Благодаря 
этому мы сегодня имеем возможность листать её пожелтевшие 
страницы и читать удивительные записи полувековой давности, 
во всей полноте отражающие ход истории и дух того времени»2.

Автор публікації вказує, що записи в книзі у період з 1938 по 
1944 рік проводилися в основному угорською мовою. На жаль, до 
1946 року не вказано жодного запису, але з наданих автором у кни-
зі фотокопій книги цього періоду, можна дізнатись, що 27 грудня 
1938 року відвідав храм Митрополит Скопський (це і був, влас-
не, перший запис)3. Підпис імені не зрозумілий, але у цей час у 
Скоп’є правлячим архієреєм був Йосиф (Цвієвич), що перед цим 
(1930-1931 рр.) адміністрував у Мукачівській єпархії. Серед розбір-
ливих підписів інших гостей цього періоду видно протоієрея Іллю 
Ілечка4, який служив перед цим у Мукачеві до 1938 року, а потім у 
Воловці та викладав православну релігію у Сваляві5. Ще один ціка-
вий запис у книзі, що стосується періоду нашого дослідження: «По 
поводу первого визита Народной Рады Закарпатской Украины. 
Протоиерей Димитрий Беляков6, управляющий Мукачевско-Пре-
шевской православной епархией. 28 июня 1945 года»7. 

1 Высокопреосвященнейший митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай. Святитель 
[Електронне джерело] // Редакционно-издательский центр Нижегородского епархиального 
управления [сайт]. URL: http://vl-nikol.chat.ru/1.htm (дата звернення 28.03.2019).
2 Дьяконов А. Памятная книга Покровского храма-памятника в Ужгороде. Из архива 
митрополита Николая // Дамаскин. Журнал Нижегородской духовной семинарии. 2012. № 
1 (20). С. 42-48.
3 Дьяконов А. Вказ. праця. С. 44.
4 Там само.
5 ДАЗО. Ф. 21. Оп. 16. Спр. 60. Арк. 183-185.
6 Данилець Ю. Протоієрей Димитрій Беляков [Електронний ресурс] // Хайвей. Портал 
гражданской журналистики [портал]. URL: http://h.ua/story/208457/ (дата звернення 28.03.2019).
7 Дьяконов А. Вказ. праця. С. 45.
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Пам’ятна книга наразі знаходиться в архіві митрополита Ми-
колая (Кутепова) у бібліотеці Нижегородської духовної семінарії1.

Важливо також вказати на те, що під час радянської влади у 
храмі було звершено інвентаризацію майна2. Ці документи відо-
бражають наявні церковні начиння, багато з яких було подаровано 
чи придбано у цей період розбудови.

Не тільки зовнішнім виглядом, особистістю настоятеля та спі-
вом чудового хору виділявся Покровський храм. Храм виділявся се-
ред інших й іконостасом. Навіть сьогодні багато людей відмічають 
велич іконостасу храму, як головної його родзинки. Проте сьогодні 
широкій громадськості не відомо ім’я першого іконописця. Нами 
знайдено публікацію в газеті «Русская Земля» у серпневому випуску 
1934 року під назвою «Розпис Ужгородського храму», що проливає 
світло на таємничість іконостасу. Далі приводимо її текст повністю.

«У православному храмі-пам’ятнику в Ужгороді посильно 
йдуть роботи по облаштуванню іконостасу. Ікони замовляються 
окремими особами і пишуться о. дияконом Георгієм Бобровським 
у строго канонічному православному письмі по традиціях дав-
ньоруських ізографів-іконописців. Ізограф – іконописець, котрий 
пише ікони по давньому православному переданню. …Очевидно, 
ужгородський храм стане зразком строго православного руського 
храму, що особливо важливо для Підкарпатської Русі»3.

З вищевказаного можна зрозуміти, що іконописець був тала-
новитим і навчався у відомих тогочасних іконописців. Неоднора-
зово наголошувалось на слові «канонічний», тобто його іконопис 
відповідав церковним вимогам щодо зображень. 

Варто сказати, що, крім розпису ікон для іконостасу, ми не 
знайшли додаткових підтверджень розпису власне храму або на-
явності ще якогось іконописця. Проте публікація про Покров-
ський храм Людмили Сахарової в електронній газеті «Ментор», 
що вийшла під час написання нашої роботи, свідчить: «…в храмі 
почалися роботи по влаштуванню іконостасу. За давньою росій-

1 Там само. С. 49.
2 ДАЗО. Ф. Р-1490. Оп. 4. Спр. 47. Арк. 24-27.
3 Роспись Ужгородскаго храма // Русская Земля. 1934. 3 августа. С. 4.
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ською традицією вони замовлялися окремими особами за їх кош-
ти, а писав їх диякон Георгій Бобровський (1900-1958), російський 
емігрант, в минулому – доброволець Білої Гвардії, який прибув 
в Ужгород з Праги, учень відомого у всій Росії ізографа П.М. Саф-
ронова. Окремі ікони в храмі написані і російським емігрантом Бо-
рисом Ромбергом, художником за освітою, учнем Л. Бакста, самим 
Коломацьким (ймовірно, вони ж розписували і склепіння храму)»1. 

Не менш цікавими є свідчення особи, яка після закриття хра-
му викладала мозаїчну підлогу по бетонній для відкриття музею-а-
теїзму: «…запаси солі, яку зберігало тут управління громадського 
харчування, дуже пошкодили намальовані на стінах фрески, тому 
їх заштукатурили»2. Вже згадані в роботі дві брошури про храм 
з цього приводу надають таку інформацію: «Розпис Ужгород-
ського храму-пам’ятника частково виконувався ним самим (Коло-
мацьким – протоієрей В.П.) спільно з двома іншими російськими 
емігрантами-художниками Бобровським і Ромбергом. Пензлику 
останнього належали ікони, які були раніше маловідомими закар-
патському жителю: св. Серафима Саровського, Сергія Радонезько-
го, Олександра Невського та ін. Борис Федорович Ромберг закінчив 
художнє училище Імператорського товариства заохочення мис-
тецтва в С.-Петербурзі, був учнем декоратора Бакста»3. «Перший 
проект (іконостасу – протоієрей В.П.), який запропонував о. Все-
волод Коломацький, 14 червня 1933 року розглядався на засіданні 
церковного комітету, де було ухвалено рішення передати його для 
вивчення на комісію з трьох чоловік: о. Аверкія, диякона Бобров-
ського та інженера Є. Куфріна (Храм-пам’ятник… звіт церковно-
го комітету 1934 р. – З приватного архіву). Існувало два варіанти 
іконостасу: великий – між стінами храму і малий (відповідно до 
проекту храму). 19 квітня 1934 року єпископ Дамаскін підтримав 
встановлення малого іконостасу»4. 

На жаль, наводячи дану інформацію з сучасних монографій, 

1 Сахарова Л. «На поле брани убиенным…» [Електронний ресурс] // Ментор. Електронная 
газета [сайт]. URL: https://www.mentoring.su/?p=857 (дата звернення 27.03.2019).
2 Туряниця Ю. Храми полковника Коломацького // РІО. 2018. 14 квітня. С. 6.
3 Луговой А. Сиять во всем великолепии. С. 20.
4 Храм Покрова Божої Матері. С. 12.



Н
А

УК
О

ВІ
 З

А
П

И
С

К
И

 Б
ІН

Д
Ц

 №
8,

 2
02

1

112

ми змушені зауважити, що достовірність наведених фактів у ос-
танніх публікаціях не підтверджена жодними документами, які 
можна було б ідентифікувати. Тим більше, що у червні 1933 року 
Коломацький вже був за межами Підкарпатської Русі. Також слід 
зважати на те, що іконостас все ж був зроблений між стінами хра-
му, хоча й поєднав зі зломом так званий малий з великим. Таким 
чином, вийшов взагалі третій варіант. 

У Пам’ятній книзі Покровського храму гості неодноразово 
відзначали красу стилю храму та його іконостасу1. «Побачив пре-
красний Свято-Покровський Ужгородський храм. Його архітекту-
ру, внутрішнє убранство, благоговійну атмосферу. Від чудесного 
іконостасу не можна відірвати своїх очей. Таке художнє виконання 
розпису ікон можна зустріти тільки в Москві. Хто має щастя по-
бачити цей храм, той, без сумніву, залишить в ньому своє серце»2.

На жаль, після закриття храму, іконостас разом із цінними 
іконами, подарованими на храм, забрали у Закарпатський краєз-
навчий музей3, а звідти майже всі цінні ікони безслідно зникли4. 
Іконостас було відновлено стараннями нинішнього настоятеля 
протоієрея Миколая Кабаці та вже покійним іконописцем Вален-
тином Дроздовим (помер 12.02.2017 р.) до ідентичного первісного 
вигляду. Декілька уцілілих ікон вдалося повернути із Закарпат-
ського краєзнавчого музею, які було реставровано без пошко-
джень оригінального зображення.

Перебуваючи на посаді настоятеля храму, о. Аверкій до-
кладав чимало зусиль задля покращення богослужбового життя 
храму. Але, зважаючи на свою вправність, ерудицію та знання, 
священноначалля єпархії постійно покладало на нього все нові і 
нові послухи. Зокрема, він був штатним викладачем Закону Бо-
жого в Державній реальній гімназії, в руській та чеській школах 
м. Ужгорода, членом Вищого церковного суду Православної Му-
качівсько-Пряшівської Єпархії, завідувачем навчальною частиною 
(інспектором) єпархіальних пастирсько-богословських курсів, ви-
1 Дьяконов А. Вказ. праця. С. 45-49.
2 Там само. С. 48.
3 Туряниця Ю. Храми полковника Коломацького // РІО. 2018. 14 квітня. С. 6.
4 Храм Покрова Божої Матері. С. 14.
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кладачем Літургіки, членом екзаменаційної комісії для випробу-
вання на посаду парафіяльного священника, членом комісії для 
випробувань на звання «професора гімназії по предмету Закону 
Божого»1. 2 травня 1937 р. в день Великодня у храмі-пам’ятнику за 
усердні труди єпископ Дамаскін возвів ієромонаха Аверкія у сан 
ігумена з покладанням золотого наперсного хреста і палиці2.

18 листопада 1938 року у зв’язку з політичною ситуацією, що ви-
никла у країні, переведений з Ужгороду в архієрейську резиденцію в 
Мукачеві з призначенням настоятелем православного Мукачівського 
приходу3. Звісно, якби не політичні події, то ігумен Аверкій міг би 
і далі бути настоятелем Покровського храму-пам’ятнику. 1 жовтня 
1938 року, нічого ще не підозрюючи, настоятель Покровського хра-
му просить владу підвищити йому платню, оскільки він вже три 
роки офіційно на цій посаді4, а через сім днів це саме підтвердять і в 
єпархіальному управлінні5. 12 грудня того ж року єпископ Мукачів-
сько-Пряшівський Володимир (Раїч)6 звернеться до Земського Уряду 
з проханням надати йому належну плату ігумена Аверкія, яка буде 
йому доставлена, оскільки той по вказівці єпископа вже як «бувший 
настоятель православного приходу в Ужгороді …залишився тимча-
сово в Мукачеві, для збереження залишеного та єпархіального майна 
і обслуговування православних в Мукачеві і Ужгороді»7. Указом від 24 
грудня 1938 р. о. Аверкій призначений Адміністратором частини Му-
качівсько-Пряшівської єпархії, що опинилася на території королівства 
Угор щини. Він наділяється правом безпосереднього представництва 
інтересів Право славної Церкви в Угорщині перед державною владою 
в Буда  пешті. Одночасно управляє єпархіальним будинком у Мукаче-
ві, у зв’язку з переїздом єпархіального архієрея на чеську територію. 
1 Храм Покрова Божої Матері. С. 14.
2 Анашкін Д. Вказ. праця. С. 235.
3 Прим.: Німеччина анексує Чехословаччину. Чехія була приєднана до Рейху, Словаччина 
була оголошена незалежною державою, дружньою до Німеччини, а частина колишньої 
Чехословаччини була віддана Угорщині, яка тоді була німецьким сателітом. Мукачівсько-
Пряшівська єпархія виявилася розділеною державними кордонами.
4 ДАЗО. Ф. 21. Оп. 16. Спр. 128. Арк. 66.
5 Там само. Арк. 67.
6 Шестаков А. Владимир [Електронний ресурс] // Православная Энциклопедия [портал]. 
URL: http://www.pravenc.ru/text/159070.html (дата звернення 28.03.2019).
7 ДАЗО. Ф. 21. Оп. 16. Спр. 128. Арк. 66; 72.
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27 квітня 1939 р. ігумен Аверкій призначається першим референтом 
Єпархіального управління із залишенням на посаді настоятеля пра-
вославного приходу в Мукачеві та викладача Закону Божого в Мука-
чівській державній гімназії. 2 липня 1939 р. в Свято-Успенському храмі 
дівочого монастиря в Домбоках єпископом Мукачівсько-Пряшів-
ським Володимиром ігумен Аверкій возведений у сан протосингела1.

З початком Другої світової війни о. Аверкій вимушений по-
кинути Закарпаття. Він переїжджає до Югославії. У подальшому 
проходить пастирське та місіонерське служіння в Австрії, Німеч-
чині, згодом переїздить до Америки. Уже там відбулась його ар-
хієрейська хіротонія, там і проходило його архієрейське служіння, 
там він і відійшов до Господа.

Помер владика Аверкій 13 квітня 1976 року в Свято-Троїць-
кому монастирі в Джорданвіллі і похований у крипті монастир-
ського собору. Він залишив після себе численні статті, проповіді 
та наукові праці2.

РЕЗЮМЕ
Архієпископ Аверкій (Таушев) зіграв ключову роль не тільки 

у розбудові Покровського храму-пам’ятника в Ужгороді, але й у 
розвитку Православ’я в Закарпатському краї загалом. Майже всі 
30-ті роки ХХ ст. в Ужгороді служив реальний подвижник бла-
гочестя. На нашу думку, останнім він зміг стати й не без досвіду 
отриманого у Покровському храмі. Важка політична обстановка, 
економічний тягар над приходом, відсутність прихожан за Бого-
служіннями – все це не тільки не зламало молодого ієромонаха, 
але навпаки загартувало на майбутнє. Сьогодні ім’я Архіпастиря 
розглядається у руському зарубіжжі як претендента на оголошен-
ня святого. Вийшла навіть книга, присвячена цьому, під назвою: 
«Святитель Аверкий Джорданвилльский».

Ключові слова: Аверкій (Таушев), Покровський храм-пам’ятник 
м. Ужгорода, настоятель, Богослужіння, пам’ятна книга, іконостас. 

 

1 Анашкін Д. Вказ. праця. С. 235-236.
2 Анашкін Д. Вказ. праця. С. 236-241.
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SUMMARY
ARCHBISHOP AVERKY (TAUSHEV) - ABBOT OF THE 

INTERCESSION CHURCH-MONUMENT IN UZHHOROD
Archbishop Averky (Taushev) played a key role not only in the 

construction of the Intercession Church-Monument in Uzhhorod, but 
also in the development of Orthodoxy in the Transcarpathian region 
as a whole. Almost all the 30s of the twentieth century. in Uzhhorod 
he served as a real devotee of piety. In our opinion, he was able to 
become the last not without the experience gained in the Church of the 
Intercession. The difficult political situation, the economic burden of 
the parish, the lack of parishioners for worship - all this not only did 
not break the young hieromonk, but on the contrary hardened for the 
future. Today, the name of the Archpastor is considered abroad as a 
candidate for the canonization. There was even a book dedicated to this 
entitled: „Saint Averky of Jordanville.“

Keywords: Averky (Taushev), Pokrovsky temple-monument of Uzhhorod, 
abbot, Worship, memorial book, iconostasis.
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УДК 271-9(477.87-37Хустський)”1938/1939”

РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ ПРАВОСЛАВНИХ ІРШАВЩИНИ 
В ЧАСИ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ

Андрій Світлинець,
директор історико-краєзнавчого музею міського Центру позашкільної 
освіти Іршавської ТГ, науковий співробітник Богословсько-історично-
го науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна), 

Іршава, Україна
Е-mail: andrijsvit@ukr.net

Загибель Карпатської України у березні 1939 року, окупація 
угорцями краю, події Другої світової війни, прихід нової радянської 
влади не сприяли вивченню та аналізу подій короткого історичного 
періоду кінця 1938 – початку 1939 років. Обидві системи, як угорська, 
так і радянська, намагалися знищити будь-які згадки про Карпатську 
Україну. І лише за часи незалежної України почався процес систе-
матичного, цілеспрямованого дослідження, аналіз та оцінка подій.  

Якщо державотворчі та політичні події того часу вивчені доволі до-
бре і мають солідну історіографічну базу1, то питання релігійної ситуації, 
зокрема стан та діяльність православної церкви, і по сьогодні залишаєть-
ся актуальним. Хоча потрібно відмітити, що «білі плями» в цій пробле-
матиці намагалися дослідити Осип Данко2, Микола Вегеш3, Юрій Дани-
лець4. Деякі узагальнюючі моменти висвітлені в працях Петра Стерча5, 

1 Вегеш М. Карпатська Україна. Документи і факти. Ужгород, 2004.; Красне Поле. Частина 
1 / Упорядники: Ю. Зейкан, В. Копейко. Ужгород, 1999; Стерчо П. Карпато-Українська 
держава: З історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919-1939 роках. Торонто, 
1965; Львів: За вільну Україну, 1994.
2 Данко О. Спроба українізації православної церкви на Закарпатті у кінці 1930-х років // 
Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. Вип. V. Ужгород: Патент, 2002. С. 35-40
3 Вегеш М. Карпатська Україна (1938-1939). Ужгород, 1993. 137 с.
4 Данилець Ю. Православна церква в Карпатській Україні (1938-1939рр.) // До 68-ї річниці 
Карпатської України. Наукові читання / КаУ та УУБА. (Ужгород, 14 березня 2007 р.). Данилець 
Ю. Православна церква в Карпатській Україні (1938-1939 рр.)  Інститут суспільних досліджень 
// http://www.ukrterra.com.ua/review/reg1/danylec_cerkva_2.htm; http://h.ua.story/123286/
5 Стерчо П. Карпато-Українська держава. Репринтне видання. Львів:, 1994. С. 85-86.
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ігумена Гавриїла (Кризини)1, збірнику «Карпатська Україна»2. Мало ви-
вченим поки що залишається тема розвитку та діяльності православної 
церкви в регіонах. І тому в даному дослідженні головна увага приділя-
ється колишньому Іршавському району (адміністративно-територіаль-
ні межі станом на початок 2020 року – прим. авт.).

Із часу входження краю до складу Чехословацької республіки 
та нового адміністративного поділу (від 1921 року) територія дослі-
джуваного району була розділена між декількома округами: Му-
качівським (сс. Арданово, Дунковиця, Доробратово, Негрово), Сев-
люшським (Виноградівським) (сс. Гребля, Малий Раковець, Нижнє 
Болотне, Велика Розтока, Великий Раковець, Вільхівка, Заріччя) та 
власне Іршавським округом, який тоді нараховував 39 населених 
пунктів3. Як свідчить офіційна статистика, на 1921 рік в даних посе-
леннях проживало 55595 жителів, з них 6931 вірник (12,46 %) нале-
жали до православного віросповідання. Уже в 1930 році кількість 
православних збільшилася до 14697 чоловік, що становило 23,08 % від 
загальної кількості. На 1941 рік православні налічували 16052 чоло-
вік, хоча у відсотковому відношенні вони становили тільки 21,96 %4.

Із 47 сіл, які входили до колишнього Іршавського району, на 
кінець 1938 – початок 1939 рр. православні общини існували у 18 
селах. Крім того, на даній території діяли два православні монас-
тирі: Свято-Серафимовський скит у селі Заднє (тепер Приборжав-
ське) та Свято-Предтеченський монастир у селі Дубрівка. Майже 
всі приходи юридично підпорядковувалися Мукачівсько-Пряшів-
ській православній єпархії сербської юрисдикції під керівництвом 
єпископа Володимира (Раїч). Крім того, на даній території також 
були прихильники празького архієпископа Савватія (Врабец), ви-
свяченого константинопольським патріархом. Хоча цей рух (так 
званий «савватіївський») був нечисленним, але на території Ір-
шавщини мав авторитетних і серйозних послідовників. Зокрема, 
до них належали духівники вищезгаданих скитів ієромонахи Гер-

1 Гавриил (Кризина). Православная церков на Закарпатье (век ХХ). Киев, 1999. 200 с.
2 Карпатська Україна. Географія – історія – культура. Львів, 1939. Репринтне видання. 
Видання друге. Ню Йорк: Накладом Карпатського союзу в ЗСА, 1972. 160 с.
3 Wiesner F. Seznam obci, statnich uradu, ustavu a podniku zeme Podkarpatoruske. Uzhorod, 1929.
4 Kӧzponti Statisztikai Hivatal. Kárpátalja településeinek vallasi adatai (1880-1941). Budapest, 2000.
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моген (Скунзяк) та Феодосій (Боршош). Також «савватіївськими» 
вважалися православні приходи села Дубрівка, де в 1939–1940-х 
роках служив активіст-«савватієвець» о. Василь Мандзюк1, та села 
Волоське (нині Підгірне)2. 

Процеси, які відбувалися в суспільстві, напряму віддзерка-
лювалися і на церковних справах. Проте надзвичайно короткий 
період діяльності автономного уряду Карпатської України зали-
шив мало свідчень, пов’язаних із стосунками церковних діячів та 
державними структурами, окрім деяких справ, що стосувалися 
визнання новим керівництвом краю двох юрисдикцій однієї пра-
вославної церкви та передвиборчих процесів3. Зрозуміло, з цієї же 
причини залишилося мало документальних свідчень про діяль-
ність православної церкви на периферії. Проте, незважаючи на 
зміну влади і короткочасність її діяльності, церква продовжувала 
жити своїм життям та вирішувати назрілі питання. 

Та все ж серед цих (нечисленних) фактів збереглися свідчен-
ня про політичну діяльність окремих представників духовенства 
Іршавського округу. Одним з таких був духівник Дубрівського 
монастиря ієромонах Феодосій (Боршош Юрій Юрійович)*. Бу-
дучи прихильником празького архієпископа Савватія, він стає 
активним учасником створення незалежної від сербської церкви 
православної єпархії4. Крім того, бере участь у передвиборчій кон-
ференції православного духовенства і мирян до першого Сойму 
Карпатської України, яка відбулася 6 лютого 1939 року в м. Хуст. 
Підсумком конференції стала відозва, в якій, зокрема, було сказа-
но: «…Дорогі браття і сестри, православні християни! Не забудьте, 
що православний – такий самий українець, як і греко-католик… 
У нашому краю ще є обманщики, які шепчуть, що по виборах 
православна віра і Церков не буде мати таких прав, як дотепер. 
Сі шепти є велика брехня! …Наш український уряд уже більше 
разів заявив представникам православної церкви та мирянам про 

1 Архів Мукачівсько-Ужгородської православної єпархії. Списокь приходовь Православной 
Мукачевско-Пряшевской епархіи. 1937 год. С. 3.
2 Там же. С. 2.
3 Данко О. Названа праця…. С. 38-40.
4 Данко О. Названа праця…. С. 38-39.
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те, що віра православна є повноправна на Карпатській Україні! На 
кандидатній листині є і православні, у нашому першому Соймі 
будуть православні посли, які заступлять інтереси православної 
віри і Церкви. …Всі православні віддамо свій голос на єдину листу 
Українського Національного Об’єднання1». Серед 13 священників, 
які підписали цю відозву стояли прізвища ігумена Феодосія (Тео-
дозія) Боршоша та священника Василя Мандзюка2. 

Поодинокими є також документальні свідчення стану та ді-
яльності приходів, монастирів на місцях, але і вони яскраво засвід-
чують про безупинний рух і демократичний розвиток церковних 
общин того часу на периферії. Яскравим прикладом є діяльність 
Свято-Серафимовського скиту, який постав ще в 1933 році старан-
нями іншого представника «савватіївського руху» ієромонаха Гер-
могена (Скунзяк Юрій Іванович)*. Оскільки на кінець 1930-х років 
обитель так і не змогла збільшити кількість чоловіків-насельників, 
це змушує монаха просити дозволу у архієпископа Савватія пе-
редати скит сестрам-монахиням. Лист-відповідь, за № 449, дато-
ваний 29 листопада – 12 грудня 1938 року свідчить: «…На ваше со-
общеніе относительно того, что вы готовы уступить свою пустыню 
сестрамь-инокинямь – даем кь тому Свое согласіе и испрашиваемь 
Божіе благословеніе на это дело.

Даемь согласіе и на то, чтобы вы были строителемь и духов-
никомь. …Что же касается сестерь, то назначаемь монахиню Ев-
фросинію старшей сестрой. Относительно кладбища будемь хода-
тайствовать позже черезь синодальный комитеть.

Молимь Бога, дабы Он даль Свое благословеніе нашему делу, 
дабы изь него получилась польза для Святой Православной Цер-
кви и для народа. Архієпископ Савватій3». 

Крім організаційних справ, ієромонах Гермоген активно пра-
цює на суспільно-політичній ниві. Несучи пастирський послух на 
приходах краю, він добре бачив, яку шкоду православ’ю завдає на-
явність двох ворогуючих юрисдикцій і в міру своїх сил намагається 
1 Данко О. Названа праця…. С. 39.
2 Данко О. Названа праця…. С. 40.
3 Світлинець А., Канайло С. Свято-Серафимівський монастир у селі Приборжавському. 
Ужгород: Мистецька лінія, 2003. С. 16-17.  
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сприяти об’єднанню ворогуючих сторін1. Окрім послань-звернень до 
єпархіального управління веде активну переписку з архієпископом 
Савватієм, де серед інших питань намагається отримати відповідь 
про причини і наслідки юридичного розколу православного руху на 
Підкарпатській Русі. Зокрема, у листі, що надійшов у відповідь з кан-
целярії архієпископа, зазначено, що з часу появи сербської юрисдик-
ції православний рух на Підкарпатській Русі призупинився, а вину 
за такий стан речей несуть малограмотні приходські священники, які 
спокусилися на матеріальні блага та інші привілеї2. 

Як уже було сказано вище, у 1938 році на території району пра-
вославні общини були тільки у 18 селах і складали меншість по відно-
шенню до греко-католиків, римо-католиків та євреїв. Із цих приходів 
тільки у чотирьох з них (сс. Ільниці, Кушниці, Лисичові, Приборжав-
ському) православні вірники складали більшу половину населення 
(статистика подана за 1941 роком – авт.). Крім того, в селах Бронька, 
Дубрівка, Осій, Білки, Луково, Підгірне, Собатин православні також 
творили доволі значні общини, що становило у відсотковому співвід-
ношенні від 49,33 % у Дубрівці до 35,29 % у Собатині3 (див. примітки). 

Як свідчать тогочасні документи, ці приходи були зареєстровані 
і мали статус законної, юридично оформленої релігійної організації, 
що складалася з церковної «двадцятки» на чолі зі священником. Зо-
крема, опис свідчить, що із 18 приходів 12 уже були систематизовані, 
а 6 інших вважалися філіалами, або такими, що формуються. Обслу-
говували приходи ряд священників, зокрема ігумен Николай (Ка-
бацій), ієромонахи Савватій (Керечанин), Філарет (Чобан), Герасим 
(Батько), о.о. Василь Мандзюк, Дмитро Симулик, Іван Густі, Петро 
Спитак, Іван Боднар, Іван Деяк, Георгій Полончак4.   

Отже, підсумовуючи вищенаведений матеріал, можна кон-
статувати, що православна громада на теренах сучасного Іршав-
ського району на час існування Карпатської України знаходилася 
під впливом двох юрисдикцій – сербської та константинополь-
ської. Та, незважаючи на ці фактори, вона продовжувала кількісно 
1 Світлинець А. Названа праця. … С. 77.
2 Особистий архів автора. Лист архієпископа Савватія за № 245 від 6/19 вересня 1938 року.  
3 Wiesner F. … Названа праця.; Kӧzponti Statisztikai… Названа праця.
4 Архів Мукачівсько-Ужгородської православної єпархії. Списокь приходовь…... С. 1–14.
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зростати і послідовно розвиватися – юридично оформлюються та 
систематизуються сільські приходи. Прихильне та лояльне став-
лення обох єпископів до уряду Карпатської України, активна по-
літична діяльність окремого духовенства на виборах до першого 
Сойму Карпатської України привела до позитивних результатів 
– всі православні приходи даного району голосували за виборчий 
список Українського Національного Об’єднання1. Цей факт ще 
раз красномовно засвідчує, що український народ за Карпатами, 
незважаючи на 1000-літню відірваність від України, належність до 
різних держав і міжконфесійний поділ на греко-католиків та пра-
вославних, був свідомий своєї національної ідеї та прагнув бути в 
одній великій українській родині.

*ПРИМІТКИ
с. Білки – загальна кількість 6252 чол., з них 2506 православних (40,08 %)
с. Бронька –                                 2366      –     1.052 (44,46 %)
с. Дубрівка –                                979        –     483  (49,33 %);
с. Ільниця –                                  5607      –      2.989 (53,30 %)
с. Кушниця –                               2919      –     2070 (70,91 %)
с. Лисичого –                               2218      –    1968 (88,72 %)
с. Луково –                                   1195       –     501 (41,92 %)
с. Осій –                                        2345       –    1144 (48,78 %)
с. Підгірне –                                 1019      –    462 (45,33 %)
с. Приборжавське –                    2670      –   2169 (81,23 %)
с. Собатин –                                 289         –    102 (35,29 %)

*Феодосій (в миру Боршош Юрій Юрійович). Народився 20 
січня 1896 року в селі Боржавське (кол. Велика Чингава) Виногра-
дівського району. У 1924 році вступає до Тереблянського монас-
тиря і в цьому ж році архієпископом Савватієм висвячений в сан 
ієромонаха. У 1926 році на околиці села Дубрівка засновує Свя-
то-Івано-Предтеченський скит, ліквідований радянською владою у 
1952 році. Після обслуговує прихід с. Дубрівка. Помер 26 червня 
1977 року і похований на сільському цвинтарі2. 

1 Стерчо П. Названа праця … С. 242–252.
2 Особистий архів автора. З історії Дубрівського монастиря. Рукопис.
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*Гермоген (в миру Скунзяк Юрій Іванович). Народився 27 
квітня 1901 року в селі Приборжавське (кол. Заднє), що на Іршав-
щині. У 1925 році вступає до Тереблянського монастиря. У 1926 
році празьким архієпископом Савватієм висвячений в сан ієро-
монаха. Служив на приходах с. Бронька та Колочава-Горб. У 1933 
році в рідному селі засновує Свято-Серафимовський скит, який 
був ліквідований радянською владою у 1959 році. Після обслугову-
вав прихід села Луково. Помер 5 травня 1968 року і похований на 
сільському цвинтарі1.

 
РЕЗЮМЕ

Питання релігійного життя православного населення Закарпат-
тя часів Карпатської України (1938-1939 рр.) і по сьогодні залишається 
актуальним та мало дослідженим. Угорська та радянська влади нама-
галися знищити будь-які згадки про Карпатську Україну та інформа-
цію про ті суспільно-релігійні процеси, які відбувалися за цей короткий 
період. І якщо загальні процеси на теренах краю ще більш-менш висвіт-
лені, то ситуація на локальному, районному рівні потребує ґрунтов-
них досліджень та вивчення. Саме тому дане дослідження покликане 
заповнити «білу пляму» у цьому інформаційному полі. Вагомий вклад 
у дослідження цієї проблематики внесли наукові розвідки і праці Осипа 
Данка, Миколи Вегеша, Юрія Данильця, Петра Стерча, ігумена Гав-
риїла (Кризини) та ряд наукових збірників. Станом на кінець 1930-х 
рр. на теренах колишнього Іршавського району православні общини іс-
нували у 18 населених пунктах, а православні вірники становили 21,96 
% до загальної кількості всього населення. Більшість приходів юридич-
но підпорядковувалися Мукачівсько-Пряшівській православній єпархії 
сербської юрисдикції, хоча на даній території були також прихильни-
ки празького архієпископа Савватія (Врабец), висвяченого константи-
нопольським патріархом. Політичні процеси, які відбувалися у тодіш-
ньому суспільстві, напряму віддзеркалювалися і на релігійному житті. 
Це проявлялося, зокрема, в активній передвиборчій агітаційній роботі 
місцевого духовенства та зверненні духівників до центральної влади 
про примирення та об’єднання двох ворогуючих юрисдикцій. Загалом 

1 Світлинець А. Названа праця. … С. 91 - 92.



123

SC
IE

N
TI

FI
C

 N
O

TE
S 

№
8,

 2
02

1

можна констатувати, що православна громада на теренах сучасного Ір-
шавського району на час існування Карпатської України продовжувала 
кількісно зростати і послідовно розвиватися. А лояльне ставлення обох 
єпископів до уряду Карпатської України, активна політична діяль-
ність окремого духовенства на виборах до першого Сойму Карпатської 
України привела до позитивних результатів – всі православні приходи 
даного району голосували за виборчий список Українського Національно-
го Об’єднання.

Ключові слова: православні вірники, Карпатська Україна, Сойм, 
Іршавський район, ієромонах Гермоген (Скунзяк), ієромонах Феодосій 
(Боршош). 

SUMMARY
RELIGIOUS LIFE OF THE IRSHAVA REGION ORTHODOX 

IN THE TIMES OF CARPATHIAN UKRAINE
The issue of religious life of the Orthodox population of Transcarpathia 

during the Carpathian Ukraine (1938-1939) still remains relevant and little 
studied. The Hungarian and Soviet authorities tried to destroy any mention of 
Carpathian Ukraine and information about the social religious processes that 
took place during this short period. And if the general developments in the 
region are more or less covered, the situation at the local district level needs 
thorough research and study. That is why this study is designed to fill in the 
‘white spot’ in this information field. Significant contributions to the study of 
this issue were made by scientific researches and works of Osip Danko, Mykola 
Vegesh, Yuriy Danylets, Petro Stercho, Hegumen Gavriil (Kryzyna) and a 
number of scientific digests. As of the end of the 1930s, Orthodox communities 
in the former Irshava district existed in 18 settlements, and Orthodox believers 
accounted for 21.96% of the total population. Most parishes were legally sub-
ordinated to the Mukachevo-Prešov Orthodox Diocese of Serbian jurisdiction, 
although there also were supporters of Savvati (Vrabets), the Archbishop of 
Prague, ordained by the Patriarch of Constantinople. The political processes 
that took place in the society of that time were directly reflected in religious 
life. This was manifested in particular in the active election campaign of the 
local clergy and the appeal of the clergy to the central government to reconcile 
and unite the two warring jurisdictions. In general, it can be stated that the 
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Orthodox community in the modern Irshava district during the existence of 
Carpathian Ukraine continued to develop consistently and grow in number. 
The loyal attitude of both bishops to the government of Carpathian Ukraine, 
the active political activity of some clergy in the elections to the first Sejm of 
Carpathian Ukraine led to positive results – all Orthodox parishes in the area 
voted for the Ukrainian National Union.

Keywords: Orthodox believers, Carpathian Ukraine, Sojm, Irshava dis-
trict, hieromonk Hermogen (Skunziak), hieromonk Feodosii (Borshosh).
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ВИХІД ЖИТЕЛІВ С. УГЛЯ З УНІЇ 
ТА РОЗВИТОК ПРАВОСЛАВНОЇ ПАРАФІЇ У ХХ-ХХІ СТ.

Василій Дьордяй,
протоієрей, магістр історії, настоятель храму 40-ка

Мучеників Севастійських в с. Угля-Груники Тячівського району, Хуст-
ської православної єпархії УПЦ, 

с. Угля, Україна
Е-mail: djordjaj@mail.ru

Унія, укладена в Ужгороді у 1646 р., була ще й інструментом 
денаціоналізації нашого народу. «Нема найменшого сумніву, що 
мадярська політика хотіла використати унію для змадярщення За-
карпаття», – пише греко-католицький історик Атанасій (Пекар)1. 
Тоді терпіння русинів закінчилось і вони почали повертатись до 
своєї «батьківської» віри, до православної. «Наступ мадярів на 
Церкву переконав закарпатців, що настала вже остаточна бороть-
ба за їх існування»2.

Відродження православ’я на Закарпатті почалося наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. Щоб не допустити поширення «старої» 
віри, угорський режим організував судові процеси проти право-
славних вірників сіл Бехерово, Іза, Великі Лучки і т.д.

Після включення Закарпаття до складу Чехословаччини під 
назвою Підкарпатська Русь православна церква отримує визнання 
держави. Православні вірники почали створювати церковні гро-
мади, засновувати монастирі та братства. 19 серпня 1921 р. в с. Іза 
(нині Хустського району Закарпатської області) відбувся Перший 
з’їзд православного духовенства та мирян. Учасники зборів обра-
ли своїм єпископом владику Нішського Досифея (Васіча), причис-

1 Атанасій В. Пекар, ЧСВВ. Нариси історії Церкви Закарпаття. Т. І: Єрархічне оформлення. 
Рим-Львів, 1997. С. 88.
2 Там само. С. 103.
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леного до лику святих Сербською православною церквою (СПЦ) 
в 2000 р. Таким чином, православні громади увійшли до складу 
СПЦ, що проводила місіонерську роботу й на території «клапти-
кової монархії Австро-Угорщини»1.

Православне відродження на Підкарпатській Русі очолив 
преп. Алексій Кабалюк. Не обминув цей рух і с. Угля, яке одним із 
перших перейшло до Православної Церкви. 

Посилаючись на свідчення місцевих євреїв та уніатських свя-
щенників, головний жандарм з Вонігова в 1920 р. у звіті писав: 
«Цей рух неможливо зупинити…». Ініціаторами православного 
руху в Углі, за його словами були: «Іван Стан, Георгій Немеш та 
Богдан Ференц»2.

Багато цікавих фактів з цього періоду дізнаємося з письма гре-
ко-католицького єпископа Степана Папа. Ось уривок з цього тексту:

«Гражданское Правленіе Подкарпатской Руси.
Школьный Отдел въ Ужгороде.

Отъ 7-го Декабря 1920 года, за числомъ 4665. Обширно уве-
домилъ я господина губернатора о тыхъ шизматицко-террорис-
тичныхъ движениях и безпорядкахъ, которіи въ Угле (жупа Ма-
раморошъ) въ следствіе бездушной агитаціи возродилися. За 
распоряженіемъ гражданской власти потом една комиссія ходила 
въ названномъ селе, съ тою целею, чтобы порядокъ зробити, рес-
пективно безпокойныхъ элементовъ въ приспособленіи къ силу 
имеющимъ законамъ обучити.

Что упомянутое намереніе комиссіи успеха не дождалося, 
то доказуют ужасніи обстоятельства, якіи въ Угле симъ часомъ 
господствуютъ.

Гр. кафт. духовникъ, Эмиліянъ Штефанъ словесно доноситъ, 
что гр. кафт. церьковъ съ части террористовъ предъ нимъ заперта, 
и онъ отъ рождественныхъ праздниковъ позадъ шизматицкого на-
сильствія не только въ церкви, но и иначе не можетъ жадну пови-

1 Данилець Ю. Часопис «Русскій православный вѣстникъ 1921-1922» // PRAVOSLÁVIE 
A SÚČASNOSŤ. Zborník príspevkov zo VII. Vedeckej konferencie študentov, absolventov a 
mladých vedeckých pracovníkov (Prešov, 31. marec 2015). Prešov, 2015. С. 44-45.
2 Данилець Ю. Православна Церква на Закарпатті у першій половині XX століття. Ужгород: 
Карпати, 2009. С. 105-106.
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нность священническу исполняти хотяй часто требуютъ его нашіи 
верники новорожденныхъ крестити, больныхъ споведати. И в тое 
самое время шизматицкій духовникъ Кабалюкъ свободно ходитъ 
въ селе, тамъ священническіи действія проводжаетъ, якъ и нано-
вейше на праздникъ водосятія 7 гробов печатавъ и воду святивъ.

До 24 Декабря 1920 г. 445 особъ появилося предъ гр. кафт. ду-
ховником съ тымъ заявленіемъ, что они хотятъ выступити изъ об-
щества гр. кафт. церкви…

…въ Ужгороде, 25-го января, 1921 г. Съ почтеніемъ Антоній 
Папп епископъ Мукачевскій»1.  

Між православними та тими, що ще лишалися в унії, йшли 
спори відносно кам’яних храму та фари, а також іншого церковно-
го майна. Зберігся протокол загальних церковних зборів жителів 
с. Угля в 1921 р. На цих зборах жителі села заявили наступне: 

«Высокопочтытельному
Главнослужному уряду в г. Тячеве.
Крестьян с. Углі.

Заявленіє
Громада села Углі в менувшем 1920 году летом поддержала 

всеобщее парафіальное собраніе в целі возвращенія на православ-
ную веру.

Собраніе одноголосно одобрило следующее: Вера отцевская 
наша есть вера православная (Г. вост.), т. к. «унія» насильственно 
была на нас навязана; тепер же пришла свобода веры и народно-
сти Под-Карпатской руссы; Мы отступаем от «унії» и офіціально 
переходим властиво возвращаемся на веру наших предков право-
славних. Церковь наша которую мы без помощи штата (allama) 
самы збудовалы считаем своею народную Церковью со всеми ея 
имуществамы. Наша церковь с 19-го януваря 1921 г. вступила в дев-
ствіе православного Богослуженія.

Следовательно мы яко верны сыны Под-Карпатской Руси и 
1 ДАЗО. Ф. 29. Оп. 3. Спр. 38. Переписка з єпископом Мукачівської епархії по питанню 
агітації православних священиків (восточників) між греко-католицьким населенням, щоби 
останні переходили на православну віру в Марморошському і Хустському округах в 1921 
р. (14.01.1921-28.12.1921). На 112 арк. 
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Чех. Сл. респ. честь имеем покорно просить адменестративных 
властей Под. Кар. руси взять до ведома наше заявленіе и признать 
наше существованіе. 

Избранный народом церковный комитет из ныже подписав-
шихся следующих лиц:

Председатель           Иван Голубка
Куратор                   Василь Голубка Иванув
Касир                       Голубка Міхаил
Секретар                  Іван Стан
Контроль                  Іван Стойка
Контроль                  Богдан Ференц
Угля дня 26-го декабря 1921 года»1.
З наступного протоколу ми бачимо, як рішуче були настроє-

ні жителі Углі перейти у православну віру:
«Протоколъ

Написанъ 27 января въ Угле. 
Предметъ:

Заявленіе обывательства въ деле православнаго греко-восточ-
наго движения въ приходскомъ доме.

Присутствуютъ:
Д-ръ Евгеній Аугустиновичъ Подгаецкій, церковный рефе-

рентъ авт. Подкарпатской Руси, преп. Эмилиан Стефанъ, гр. ка-
тол. отецъ дух. въ Угле. Емиліян Савкуличъ нотаръ села въ Угле.

По бубнованію.
Появилася толпа мужей (18 людей) именоваться не хотятъ и 

ни не желаютъ. Изъ жаренныхъ словъ народа выбухает незмерная 
ненависть народа къ теперешньому греко-катол. священнику име-
немъ Емиліяна Стефана, въ которымъ они врага мадярскаго, уг-
нетителя мадьярскаго видятъ, который не разъ сказалъ, что лишъ 
бы вывишати дазъ дванадцать людей, ненавидятъ его, и желаютъ 
чтобы сечасъ чемъ скорей одошолъ изъ села. Они никогда не прій-
мутъ уніятскаго попа, ибо они погубили христіянскую веру, свята 
забрали, календаръ одобрали, и не служатъ по правде. Все конечно 
отрекаются от Рима, уніятской (греко-катол. веры) и единодушно 

1 Оригінал документа зберігається у жителя Углі, вчителя Стан Федора Степановича.
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приключаются къ греко-восточной православной церкви. Церковъ 
греко-католическую Углянскую пересвятыли въ день собора Іоанна 
Хрестителя (21 января) по чину православному, никогда ся не от-
кажутъ ни церкви, ни фары (прихода) ни ниякогоже в него именія, 
ибо не епископъ но самъ народъ со своими мозолями выбудовалъ. 
Хотятъ по христіянски жити, но лишъ въ православной церкви. 
Отъ церкви одинъ ключъ отъ побочныхъ дверей у священника, но 
не можетъ ввойти, ибо двери заложены, отъ головныхъ дверей у 
церковника. На воззваніе церковного референта не передаетъ, не 
хочетъ ибо онъ то лишъ сельской громаде передастъ. Одноголосно 
просятъ правительство и надлежащаго власти, чтобы чемъ скорей 
греко-восточнаго православного священника послали, и чтобы те-
перешний греко-катол. отецъ духовный: Емиліянъ Стефанъ боль-
ше до Углянской церкви не пошел богослуженіе кончати, ибо они 
не знаютъ что ся стане, не дбаютъ, хоть кровъ буде ся проливати, 
хоть их всехъ выстриляютъ.

Доходитъ больше людей.
На русское рождество (въ третій денъ) тутъ былъ поджуратъ1 

изъ Тячева, зошло ся народа около 2000 людей, онъ спросилъ до 
третьего разу, хто переходитъ на православіе, единодушно выго-
лосили, что все. Спросился, хто хочет теперешнього священника 
– нихто не проголосился, они прото больше не хотятъ ни не жела-
ютъ знова голосити ся, бо они уже передъ журатом выступили изъ 
уніятского (греко-катол.) вероисповеданія. Подписати ся на это не 
хотятъ ибо ся боятъ, что теперешній отецъ духовный жандаровъ 
приведе на нас, як то уже разъ сделалъ.

Угля 27.1.1921.
Нотаръ: Емиліянъ Савкуличъ цер. реф. Евгеній Луг. Подгае-

цкій. в. р…»2.
Отже, керівний церковний орган та община села Углі заяви-

ли в 1921 р. про повернення у «стару отцевскую веру» – у право-
славну. Крім того, селяни не в силах були платити та виконувати 
повинності греко-католицької церкви – коблину та роковину. Але 

1 Журат (рум.) – присяжний засідатель, суддя.
2 Фотокопія документа зберігається у автора.
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невелика частина жителів ще залишилась в уніатській вірі. Пра-
вославній більшості не вдалося забрати храм, їх відтіснили. За сло-
вами старожилів, коли православні перестали ходити до храму, де 
служив уніатський священник, то він був майже порожнім. Тоді 
православні на місті Угольського монастиря, «на Горах», який сто-
яв у руїнах, поставили хрест та побудували собі каплицю і там по-
чали проводити богослужіння. Монастирська земля встигла стати 
«власністю» єврея, і її довелося викупляти. Ось що написано в книзі 
Василя Пагирі «Монастирі Закарпаття»: «Ще в 1921 р. житель Углі 
Богдан Фиринець купив у єврея Ігнаца Марковича за 2 тисячі крон 
кавалок землі, де колись стояв монастир, і там побудував капличку»1.

Оскільки місце, де колись стояв монастир і куди православні схо-
дилися на молитву, знаходилось за селом, і було важко до нього діста-
ватись, особливо взимку, то в 1935 р. православні віруючі збудували 
для себе дерев’яний храм в центрі села. Іншою причиною могло бути 
те, що єпархіальна влада захотіла відновити Угольський монастир. 

Цікавими є написи на хрестах, які стоять навколо храму в 
селі Угля, а також дзвонах. На кам’яному хресті, який стоїть з пів-
нічної сторони, є такий напис: «Во память у Америці усопшаго 
раба Божєго Васильа Стойка сына Стойка Ивана и Голубка Маріи. 
+1911. Вічная єму память».

На кам’яному хресті біля храму з західної сторони написано: 
«Сей Крест во славу Божію поставил раб Божій Михаил Апшай с 
женою Агафією Волос за отпущеніє гріхов своих и сродников их. 
1909 года». На жаль, у 2016 році нижню частину хреста обмурува-
ли плиткою, і текст вже не видно. На старому кладовищі, яке за-
повнилось у 80-х роках ХХ ст. теж стоїть кам’яний хрест, на якому 
висічено дату – 1907 р.

Другий за величиною дзвін, яким користуються й сьогодні, 
подарували три благочестиві вдови. Про це свідчить напис: «Сей 
звон купили в славу Божію вдови Волос Мигальова, Фєйєр Єлена 
и Немеш Анна (Маріщина) Бокоч Фєрєнцова на Православну во-
сточну Церьков с. Углі. Года 1925». Надпис на дзвоні, який було 

1 Пагиря В. Монастирі Закарпаття. Мукачево: Видання Мукачівсько-Ужгородської 
Православної єпархії, 1994. С. 72.
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передано для храму Малої Угольки, такий: «Сей звон купили вір-
ники православії села Углі. Рока 1928».

У 1939 р. Підкарпатська Русь була захоплена гортиською 
Угорщиною. Греко-католицька церква стояла на проугорських 
позиціях, тому й активізувалась. У 1942 р. православним в Углі 
заборонили хоронити покійників на кладовищі разом з греко-ка-
толиками. Тоді був відкритий новий цвинтар, який ближче до с. 
Колодне. Всього там, за словами куратора Михайла П. Шимона 
(1934 року народження), було поховано в нижній частині 32 право-
славних покійники. Після закінчення війни хоронити стали разом 
на основному кладовищі1. 

У 1921 році кількість мешканців в Углі становила 3199 чоловік. 
Греко-католиків – 1041, православних – 1511, іудеїв – 629.

1930 рік. Кількість мешканців – 3862. Греко-католиків – 278, 
православних – 2964, іудеїв – 600.

1941 рік. Кількість мешканців – 4862. Греко-католиків– 571, 
православних – 3548, іудеїв – 6692.

Після закінчення війни та перемоги над фашизмом греко-като-
лицька церква припинила своє існування. Згадує куратор Михайло 
Петрович Шимон: «Одразу ж після закінчення Другої Світової війни, 
восени, унію скасували. Православні служили в обох храмах почерго-
во. Літом служили у малому, взимку у великому. В 1949 р. кам’яний 
храм нібито із-за аварійності закрили. Десь в кінці 50-тих, на початку 
60-тих років влада хотіла зробити у великому храмі склад, але до ньо-
го не було доброго під’їзду. Тоді віруючі перейшли у старий великий 
храм, а склад комуністи зробили у малому дерев’яному храмі»3. 

Коли в 1964 р. місцева влада забрала малу сільську 
церкву під зерновий склад, то ієромонах Вікентій заби-
рає звідти святий престол до великого храму4. Зараз кам’я-
ний храм посвячений у честь Різдва Пресвятої Богородиці.

1 Записано 4.06.2013.
2 Тячівщина: іст.-краєзн. нариси / [упоряд. М. В. Данилюк; ред. кол.: Данилюк М. В. 
(голова) та ін.]. Ужгород: Карпати, 2012. 302 с. С. 32.
3 Записано 4.06.2013.
4 Сповідники та подвижники Православної Церкви на Закарпатті в ХХ ст. Мукачево: Вид-во 
«ТОВ Скорпіон Т-ЛТД», 2011. С. 88. 
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Після відродження Православної віри у XX ст. в селі Угля1 слу-
жили такі священники за записами похоронної метричної книги: 
священник Сімеон Баган (служив з 1922 р. по 1924 р.), протоієрей 
Іоанн Сидор (1924-1926 рр.), священник Василій Немеш (Кости-
шин, 1926-1931 рр.), священник Михаіл Гангур (1931 р.), священ-
ник Михаіл Мачка (1931-1948 рр.)2, священник Василій Немеш (Ко-
стишин) (1948-1951 рр.), ієромонах Вікентій (Орос, 1951-1952 рр.), 
ієромонах Кіріак (Росоха, 1952 р.), ієромонах Димитрій (Немеш, 
1952 р.), ієромонах Марко (Данча, 1953-1959 рр.), ієромонах, а з 
1976 р. архімандрит Вікентій (Орос, 1959-1981 рр.), преподобний 
Іов (Кундря) Угольський (1960-1961 рр.). У цей період о. Вікентій 
(Орос) по документах перебував на посаді настоятеля Свято-Пре-
ображенського монастиря в с. Теребля. Потім служили священник 
Георгій Ватрала (1981-1983 рр.) та священник Іоанн Цімбота (1958 
р. н.), який служить з 1983 р. і по теперішній час. 

Немало потрудився отець Іоанн Цімбота для благоустрою 
сільського храму. У 90-х роках за підтримки прихожан провели 
реконструкцію церкви. Тоді здійснили настінний розпис, настели-
ли нову підлогу, зробили новий фасад. У 2000-х роках біля храму 
побудували нову дзвіницю, велику трапезну залу, встановили нові 
хрести3. 

1 Деякі священники тільки підміняли, але ми наводимо імена всіх записаних у книзі.
2 «…Все обвиняемые жители Изы жалуются на жестокое с ними обращение со стороны 
жандармов, которые истязали их даже в передней у судебного следователя… Молодой человек 
Михаил Мачка заявляет, что на первом допросе чины пограничной стражи и жандармы избили 
его до потери сознания. Он готов подтвердить это под присягой. Представитель обвинения 
и председатель суда защищают жандармов. Мачка заявляет, что никто его не совращал. Он 
по собственному побуждению отправился в Россию, в Яблочин, желая сделаться духовным 
лицом. Он направился в Россию через Черновицы, где посетил Геровского и с его помощью 
совершил путешествие в Россию. В Яблочине он пробыл 2,5 года. Видел там Бобринского, 
Воробчука, Геровского и Кабалюка, познакомился с русской историей и богослужением. 
В монастыре он произносил молитвы за царя. Бобринский говорил, что мальчики из 
Венгрии должны прилежно учиться и ко времени призыва вернуться на родину. Узнав, 
что в Венгрии призываются 18-летние юноши, свидетель возвратился. Ему посоветовал 
это и настоятель монастыря Серафим. Свидетель охотно бы возвратился в монастырь и 
принял священный сан. Тем не менее, он предан своему отечеству» / Суляк С. Русинский и 
Украинский вопросы накануне Первой Мировой войны // Русин. 2009. № 2 (16). С. 99; 103. 
3 Прихожани храму Різдва Богородиці с. Угля. Незгасаючий вогник віри та надії // Дружба. 
2018. 3 березня. С. 6.
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Останнім греко-католицьким священником, який служив в 
Углі у часи Другої світової війни, був Олександр Медвецький. Ста-
рожили розповідають, як після закінчення війни жителі села віді-
брали у нього ключі від храму. Після розпаду Радянського Союзу 
уніатська церква у селі не відродилася, тому зараз тут немає ані 
храму, ані громади цієї конфесії.

Кількість населення в с. Угля без присілків складає 3102 особи. 
Кількість домогосподарств – 10581.

Отже, на початку ХХ ст. жителі Углі вийшли з Ужгородської 
унії та повернулись у «стару» віру – у православну. Православ-
ній більшості, попри всі намагання, не вдалося забрати кам’яний 
храм, тому що у якійсь мірі на боці греко-католиків стояла ще і 
тодішня чехословацька влада, яка допомагала їм утримувати у 
власності майно. Православні вірники збудували собі каплицю на 
Горах на місці зруйнованого монастиря, де й почали проводити 
богослужіння. У 1935 р. у центрі Углі ними було збудовано новий 
дерев’яний храм, тому що єпархіальна влада захотіла відновити 
монастир. Це було доручено зробити отцю Вікентію (Орос). В Углі 
невелика община греко-католиків ще існувала між двома світови-
ми війнами, але після того, як Закарпаття ввійшло до складу УРСР, 
її було ліквідовано. У великий кам’яний храм православна громада 
перейшла у 1961 р. Духовну опіку над народом здійснювали свя-
щеннослужителі, їх імена та прізвища вдалося з’ясувати завдяки 
похоронній метричній книзі православної церкви, яка зберігаєть-
ся у сільському храмі. У ХХ ст. в Углі значно збільшується кількість 
населення і виникають нові присілки, в яких будуються православ-
ні храми. Але про це мова піде вже у наступних публікаціях.

РЕЗЮМЕ
У статті досліджується релігійне життя населення Углі у ХХ та 

частково ХХІ ст. На основі документальних даних детально прослід-
ковується вихід жителів Углі з унії після закінчення Першої світової 
війни. Показано протистояння жителів села з тодішніми греко-като-
лицькими священником та єпископом, участь у відродженні право-

1 Дані Углянської сільради.
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славної віри у селі преподобного Алексія (Кабалюка) та схиархімандри-
та Вікентія (Ороса). Автор завдяки збереженій похоронній метричній 
книзі наводить імена православних священників, які служили в Углі у 
ХХ ст.

Ключові слова: православ’я, мадяризація, церква, Кабалюк, Вікен-
тій, село.

SUMMARY
EXIT OF THE INHABITANTS OF THE VILLAGE OF UHLIA 

FROM THE UNION AND THE DEVELOPMENT OF THE 
ORTHODOX PARISH IN THE XX-XXI CENTURIES

The article examines the religious life of the population of the village of 
Uglya in the 20th and partly in the 21st century. On the basis of documentary 
data, the withdrawal of the residents of the village of Uhlia from the union 
after the end of the First World War is traced in detail. The confrontation of 
the villagers with the then Greek Catholic priest and bishop, participation in 
the revival of the Orthodox faith in the village of St. Alexius (Kabalyuk) and 
the archimandrite Vikentiy (Oros) is shown. Thanks to the preserved funeral 
metric book, the author cites the names of Orthodox priests who served in the 
village of Uhlia in the twentieth century.

Keywords: Orthodoxy, Madarization, Church, Kabalyuk, Vikentiy, 
village.

ІЛЮСТРАЦІЇ
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Священник Михаїл (Мачка). 
На задньому плані видно сільський храм.
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Отець Василій Немеш (Костишин) на похороні в Углі.

Ієромонах Марко (Данча) з православними віруючими Великої Угольки. 
1960 р.
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Отець Вікентій (Орос) на похороні в Углі (Груники). 1976 р.
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Священник Георгій Ватрала на похороні в Углі. 1982 р.
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Дерев’яний православний храм в центрі Углі в 90-х роках ХХ ст.

Храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці в Углі.
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УДК 94(477.87)«1944/1964»:282

РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА ЗАКАРПАТТЯ 
В УМОВАХ РАДЯНІЗАЦІЇ КРАЮ (1944-1964 РР.)

Клаудія-Штефанія Ферков,
аспірантка кафедри модерної історії України та зарубіжних країн

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна
Е-mail: klaudiia.fekov@uzhnu.edu.ua

Постановка проблеми та актуальність. Римо-католицька Церква 
є однією з найдавніших конфесій Закарпаття, адже перші парафії 
на території краї зафіксовані джерелами вже у першій третині XIV 
ст. Історія цього регіону тісно переплетена з релігійно-культурними 
процесами. Римо-католицька Церква незмінно зберігала своє домі-
нуюче становище до початку Реформації, а згодом із розгортанням 
Контрреформації частково відновила статус панівної конфесії. На 
початку ХІХ ст. римо-католицькі парафії Закарпаття увійшли до но-
воствореної Сату-Марської (Сатмарської) діоцезії. Церква успішно ді-
яла аж до завершення Першої світової війни та підписання Тріанон-
ського договору. Римо-католики Закарпаття (офіційна назва краю у 
складі Чехо-Словацької Республіки – Підкарпатська Русь) увійшли 
під юрисдикцію Апостольської Адміністрації. Міжнародні політичні 
процеси кінця 1930-х років визнали новий статус Римо-католицької 
церкви Закарпаття. Після першого (2.11.1938) та другого (30.08.1940) 
віденських арбітражів сталися зміни кордонів і відновлено Сатмар-
ську римо-католицьку діоцезію, куди ввійшли також парафії закар-
патських територій. Таке становище тривало не довго, адже із осені 
1944 року Закарпаття увійшло у радянську політичну сферу впливу. 
Швидкими темпами відбувалася інтеграція до ідеологічно-політич-
ної системи СРСР. Закарпатських римо-католицьких вірників та 
їхніх духовних лідерів не оминула доля інших «незручних» для ра-
дянської влади конфесій. Отож, метою нашого дослідження є висвіт-
лити становище Римо-католицької Церкви в умовах запровадження 
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радянської системи управління на Закарпатті. Хронологічно виклад 
матеріалу починаємо з перших днів «визволення» Червоною армією 
Закарпаття і завершуємо 1964 роком, коли власне завершується най-
більш активний наступ на права і свободи цієї релігійної конфесії. 

Історіографія. Проблематика церковної історії ХХ ст. і у цьо-
му контексті антицерковних і антирелігійних заходів радянської 
влади на Закарпатті залишається однією з актуальних тем дослі-
джень вітчизняних і зарубіжних вчених, починаючи з 1990-х років. 
Дослідниками виявлено і введено до наукового обігу чимало до-
кументів, дано оцінку радянській релігійній політиці. Втім, низка 
питань потребують доопрацювання, перегляду тощо. Саме цим і 
зумовлена актуальність нашого дослідження. З іншого боку, акту-
альність теми визначається і тим, що без глибокого осмислення 
трагічних подій минулого в історії вірників різних конфесій не-
можливо конструктивно розв’язати сучасні проблеми міжетніч-
них, міжконфесійних взаємовідносин.

Проблематика нашого дослідження має скромну історіогра-
фічну передумову. Якщо історія римо-католицької церкви в Украї-
ні і, зокрема, державно-церковні відносини радянської доби (маємо 
на увазі відносини держави і римо-католицької конфесії) має ґрун-
товну історіографію1, то, власне, до вивчення цих питань стосовно 
1 Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій 
в Україні 1940 – 1960-х років: політологічний дискурс. К.: Світогляд, 2005. 741 с.; 
Бондарчук П. М. Релігійна свідомість віруючих УРСР (1940-1980-і роки): повсякденні 
прояви, трансформації. К.: Ін-т історії України НАН України, 2012. 322 с.; Сторчовий В. 
М., Нестеренко В. А. Римсько-Католицька Церква на Поділлі у 20-ті – 90-ті роки ХХ ст.: 
історико-релігієзнавче дослідження. Коломия: ВПТ «ВІК», 2001. 67 с.; Сергійчук В. У 
боротьбі за рідну віру римо-католики України завжди були несхитні / [упоряд. і авт. прим.] 
В. Сергійчук. К.: Дніпро, 2001. 298 с.; Горбач С.І. Деякі аспекти відносин між Ватиканом та 
СРСР після Другої світової війни (1945 – 1953 рр.) // Український історичний журнал. 1998. 
№ 6. С. 68-76; Войналович В. А. Римо-католицькі громади в Україні у вимірах державної 
релігійної політики (друга половина 40-х – 50-ті роки ХХ ст.) // Історія України: Маловідомі 
імена, події, факти: Збірник статей. Київ: Рідний край, 1999. Вип. 7. С. 151-158; Войналович 
В.А. Обмежувальні заходи влади щодо римо-католицького духовенства в Україні: 
причини, механізм, наслідки (друга половина 40-х – 50-ті роки XX ст.) // Науковий вісник 
Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія «Гуманітарні науки». 
2002. № 2(6). С. 64-71; Войналович В. А. Римо-католицькі громади України в контекстах 
взаємин СРСР і Ватикану перших повоєнних років (1944-1946 рр.) // Сторінки воєнної історії 
України: Зб. наук. ст. К.: Ін-т історії України НАН України, 2004. Вип. 8. Ч. 2. С. 171-183; 
Бондарчук П. Римо-католики  в УРСР: особливості й тенденції змін у релігійності (друга 
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Закарпаття зверталися усього кілька вчених. Проблема становища 
римо-католицької церкви в західноукраїнських областях УРСР після-
воєнної доби висвітлена в дослідженнях В. Байдича1, Я. Стоцького2.

Окремі згадки про політичні переслідування за релігійною 
ознакою, зокрема, і стосовно римо-католицьких священників зна-
ходимо у дослідженнях С. Гордійчука3. Професор Василь Міща-
нин у монографії «Радянізація Закарпаття, 1944-1950 рр.» окремий 
розділ присвятив проблемі конфесійного переділу краю у перші 
повоєнні роки4, однак становище Римо-католицької Церкви та її 
вірників висвітлено скромно. 

Розглядає становище Римо-католицької Церкви на Закарпат-
ті і Лариса Капітан5. У статті «Пристосування: спроби Римо-като-
лицької церкви Закарпаття вижити» дослідниця констатує, що у 
період 1944-1964 рр. простежується виразне прагнення республі-
канської компартійної номенклатури й насамперед апарату Упов-
новаженого Ради у справах релігійних культів по УРСР постійно 
тримати «у тіні» Римо-католицьку церкву Закарпаття, «підсікати» 
її позиції6. 

половина 1940-х – перша половина 1980-х рр) // УІЖ. 20221. № 1. С. 57-72. DOI: 10.15407/
uhj2021.01.057. Докладно про історіографію проблеми див. Гура О.А. Взаємовідносини 
радянської влади і римо-католицької церкви в УРСР в дослідженнях сучасної 
української історіографії // Історична пам’ять. Науковий збірник. № 26. 2011. С. 87-98.
1 Байдич В.Г. Римо-католицька церква в умовах радянської релігійної політики: український 
досвід (середина 1940-х – перша половина 1960-х років) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук 
: 07.00.01. Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський, 2012. 20 с.
2 Стоцький Я. РПЦ у хрущовський період на Львівщині // Україна: культурна спадщина, 
національна свідомість, державність: Збірник наукових праць. Львів: Інститут 
українознавства НАН України ім. І. Крип’якевича, 2008. Вип. 17. С. 450-458.
3 Гордійчук С. Вірники-протестанти Закарпаття під тоталітарним пресом (друга половина 1940 
– 1960-ті роки) // Грані. 2013. № 5. С. 32-39; Гордійчук С. Індивідуальна протидія тоталітарному 
режиму в Закарпатті у 1950-1970 роках // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету: Серія «Історія». 2012. Вип. 29. С. 33-36; Гордійчук С. Судові процеси над 
«ворогами народу» на Закарпатті у 1944-1946 роках // Наукові записки Тернопільського 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія «Історія». 2013. Вип. 2. Ч. 1. С. 85-90. 
4 Міщанин В. Радянізація Закарпаття, 1944 - 1950 рр. Ужгород: Рік-У, 2018. С. 337-353. 
5 Капітан Л.І. Внутрішні трансформації Римо-католицької церкви в повоєнному Закарпатті 
// Наука. Релігія. Суспільство. 2013. № 3. С. 8-15.; Капітан Л.І. Антирелігійний курс 
радянського керівництва щодо Римо-католицької церкви на Закарпатті (1945 - 1955 рр.) // 
Український історичний журнал. 2013. № 5. С. 157-168.
6 Капітан Л. Пристосування: спроби Римо-католицької церкви Закарпаття вижити // 
Чорноморський літопис, 2014. № 10. С. 87-94.
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Поряд із українськими дослідниками до проблеми репре-
сій радянської влади за етнічною і релігійною ознакою на Закар-
патті звертаються вчені близького зарубіжжя та вітчизняні угор-
ськомовні історики. У контексті дослідження долі закарпатських 
угорців у радянських таборах 1944 - 1953 рр. Молнар Д. Ержебет1 
описала становище історичних церков краю у післявоєнні роки, 
перші депортації угорців та німців до трудових таборів, сфабри-
ковані судові справи проти реформатських та римо-католицьких 
церковних лідерів тощо. 

Активно займається дослідженням радянської репресивної 
політики щодо угорців Закарпаття Дьордь Дупка. Він був серед 
перших місцевих громадських діячів та дослідників, які поставили 
ціллю встановити список жертв сталінських репресій та гідно вша-
нувати їхню пам’ять. У контексті вивчення проблематики Д. Дуп-
ка фокусує дослідницьку увагу на специфіці релігійної політики 
радянської влади і, зокрема, стосовно лідерів угорських релігійних 
громад Закарпаття2. 

Незважаючи на посилену увагу до теми радянської репре-
сивної політики щодо історичних церков Закарпаття становище 
Римо-католицької церкви післявоєнних років описано поверхово3. 

1 Molnár D-Erzsébet. Kárpátaljai magyarok a Szovjetunió hadifogoly-és munkatáboraiban (1944 
- 1953). Doktori (PhD) értekezés. Debreceni Egyetem. BTK, 2015. 241 old.
2 Dupka György. Egyetlen bűnünk magyarságunk volt (Emlékkönyv a sztálinizmus kárpátaljai 
áldozatairól 1944-1946). Kárpátaljai Magyar Könyvek, 9. Ungvár-Budapest, 1993, 328 old.; Dupka 
György. „Keressétekfelasírom…” Szolyvaiemlékkönyv. A „malenykij robot” 60. évfordulójára a 
sztálinizmus kárpátaljai magyar áldozatairól 1944 - 2004. Kárpátaljai Magyar Könyvek, 134. Ungvár-
Budapest, Intermix Kiadó, 2004, 107 old.; Dupka György. A mi golgotánk.A kollektívbűnösség 
elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben. (A 4. Ukrán Front Katonai 
Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD jelentések tükrében, 1944 - 1946). (Előszó: dr. Tóth 
Mihály. Utószó: Alekszej Korszun). Szolyvai Emlékparkbizottság – Intermix Kiadó. Kárpátaljai 
Magyar Könyvek, 215. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2012. 376 old.; Dupka György. „Hova 
tűnt a sok virág…” Időutazás az Urálba magyar és németrabok (1941-1955) nyomában. Történelmi 
szociográfia. Kárpátaljai Magyar Könyvek, 221. Ungvár-Budapest, Intermix Kiadó, 2013, 224 old. 
[Електронний ресурс] Режим доступу: http://mek.oszk.hu/11300/11392/; Dupka György. A 
kárpátaljai magyarság, németség elhallgatott tragédiája, 1944–1946. Kárpátaljai Magyar Könyvek 
292. Budapest, Intermix Kiadó, 2020, 550 old. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://kmmi.
org.ua/uploads/attachments/books/books-pdf/2020/DGy-I.pdf
3 Németh Imre. A Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság jogtörténeti áttekintése (3.) // Új Hajtás, 1999. 1. sz. 10. 11. 
old.; Dióssi Géza Kornél, Majnek Antal. A Kárpátaljai római katolikus egyház története // Új Hajtás, 1996, 1-2 
sz., 3 sz. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ujhajtas.net.ua/new/index.php?option=com_
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Чимало архівних документів ще чекають на свого дослідника. На 
часі є написання комплексної наукової праці.

Отже, історіографічний доробок проблеми релігійних репресій 
радянської влади на Закарпатті у перші повоєнні роки, зокрема стосов-
но Римо-католицької Церкви, скромний, залишаються чимало аспектів, 
які потребують ґрунтовного висвітлення. Окрім використання і пере-
гляду архівних документів, необхідно залучати усно-історичні джерела. 

Виклад основного матеріалу. 
Потрясіння Другої світової війни і особливо останніх місяців 

1944 року залишили глибокий слід в історії Римо-католицької Цер-
кви та її вірників на Закарпатті. Невід’ємною складовою радянської 
політики були антицерковна складова та атеїстичне виховання, що, 
у свою чергу, загрожувало нормальному функціонуванню та й на-
віть існуванню історичних церков на території «визволеного» Чер-
воною армією Закарпаття. Переважна більшість населення краю, 
незалежно від етнічного походження та соціального статусу, була 
віруючим. Церква та дотримання церковних законів, релігійних 
свят та обрядів було невід’ємною складовою повсякдення. До часу 
приходу в Закарпаття радянських військ населення краю станови-
ло 851898 чоловік, з яких 461555 осіб ідентифікували себе за віро-
сповідною ознакою як греко-католики, 112653 – юдеї, 108907 – пра-
вославні, 81421 – римо-католики, 77833 – протестанти, 9529 – інші1.

Відповідно до радянської ідеологічної політики вже з кінця 
1944 року нова влада у найрізноманітніші способи обмежувала цер-
ковно-релігійну діяльність, зокрема, заборонена діяльність різних 
церковно-культурних об’єднань та спостерігалося привласнення 
їхнього майна, відокремлено школу від церкви тощо. На терито-
рію Закарпаття поступово поширилася дія радянських законодав-
чо-нормативних актів, які регулювали відносини держави і Церкви. 
Контроль та нагляд над вірниками різних конфесій здійснював спе-
ціальний центральний орган – Рада у справах релігійних культів.

content&view=article&id=566:a-karpataljai-romai-katolikus-egyhaz-toertenete&catid=46:1996-1-2-szam-
i-evfolyam; http://www.ujhajtas.net.ua/new/index.php?option=com_content&view=article&id=591:a-
karpataljai-romai-katolikus-egyhaz-toertenete&catid=47:1996-3-szam-i-evfolyam 
1 Войналович В.А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в 
Україні 1940 - 1960-х років: політологічний дискурс. К.: Світогляд, 2005. С. 390. 
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Радянський терор, який спочатку був спрямований проти ет-
нічних німців та угорців «визволеного» краю, не обійшов церковні 
інституції та лідерів Церков. У такій небезпечній ситуації управля-
ти Римо-католицькою Церквою було дуже складно. Без погоджен-
ня із державними органами, точніше їхньої згоди, було неможливо 
навіть перевести священника на службу в іншу парафію. Зазнава-
ли гонінь парохи за проведення катехизації молоді. Вікарії не мали 
права самостійно, без дозволу контролюючих радянських орга-
нів розпоряджатися майном церковного громади, костьолу тощо.

Отже, незабаром після приходу нової влади виявилося, що Цер-
кві та вірникам навряд чи є сенс чекати підтримки і добродушності 
від держави, адже сама державна ідеологія відкрито проголошува-
ла свої атеїстичні принципи. Радянська адміністрація вдалася до 
політичних репресій проти духовенства Римо-католицької Церкви, 
маскуючи їх позасудовими вироками за кримінальними статтями. 

У доповідній записці начальника 2-го відділу контррозвідки 
«Смерш» 4-го Українського фронту гвардії підполковника Шаба-
ліна від 13 грудня 1944 року зазначено: 

«Римо-католицька церква об’єднує в основному угорське на-
селення, однак тут є невелика кількість чехів і словаків. Богослужін-
ня здійснюється латинською мовою. Римо-католики перебувають 
під покровительством Папи Римського. […] У період угорської 
окупації священники римо-католицької церкви виступали про-
ти комуністів, за зміцнення угорської влади, здійснювали молебні 
“про перемогу над ворогом”. Після приходу радянських військ ду-
хівництво римо-католицької церкви принишкло. Помічено нега-
тивне ставлення римо-католицького духівництва до перспективи 
возз’єднання Закарпатської України з радянською Україною. Свя-
щенник Ужгородського костелу Ярош у бесіді з представником ко-
мандування заявив від імені свого духівництва про бажання існу-
вання автономної Закарпатської України у складі Чехословаччини. 
Він же сказав про те, що не цілком вірить у лояльність радянської 
влади до церкви й побоюється репресій щодо римо-католиків»1.

1 Капітан Л.І. Антирелігійний курс радянського керівництва щодо Римо-католицької 
церкви на Закарпатті (1945-1955 рр.) // Український історичний журнал. 2013. № 5. С. 158.
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Відповідно до інструкцій, що надходили з Риму, єпископ 
Янош Шеффлер змушений був призначити вікарія Закарпаття 
на випадок, якщо кордони знову зміняться. На цю посаду було 
призначено Берегівського архідиякона Ференца Пастора. Оскіль-
ки існувала небезпека арешту новопризначеного вікарія, єпископ 
призначив ще двох інших кліриків, які при потребі один за одним 
зможуть управляти Церквою. Цими двома священниками були 
доктор Бернат Буяло та Єно Сеґеді1.

Відомо, що наприкінці 1944 року радянська влада відкрито 
не забороняла вільне віросповідання. 29 жовтня єпископ Ференц 
Пастор звернувся до вірників та заспокоїв їх тим, що всі заходи 
проходитимуть у звичайному порядку без суттєвих змін. Під час 
своїх проповідей лідер Церкви просив вірників коритися указам і 
настановам нової влади2. 

Запобіжний захід не виявився марним. Після захоплення ко-
муністами влади стало очевидним, що церкви навряд чи можуть 
розраховувати на добру волю держави, державна ідеологія відкри-
то ґрунтується на атеїстичних принципах.

Методи боротьби з Римо-католицькою Церквою вже відпра-
цьовувалися в СРСР і були спрямовані на підрив Церкви з сере-
дини. Впродовж 1944 - 1945 рр. Рада з релігійних культів зосере-
дилася на «вивченні питання про можливість створити з вищого 
керівництва групу, яка могла б не тільки декларативно заявити 
про свою підтримку радянської влади і готовність співпрацювати 
з нею, а й розірвати відносини з Ватиканом, ставши на шлях ство-
рення автокефальної католицької церкви в СРСР»3. 

Однак вже наприкінці 1945 р. у доповідній записці на ім’я В. 
Молотова голова Ради у справах релігійних культів І. Полянський 

1 Németh Imre OFM. A Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság jogtörténeti áttekintése // Új Hajtás, 
1999. 1. sz. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://ujhajtas.net.ua/a-karpataljai-apostoli-
kormanyzosag-jogtoerteneti-attekintese-3 
2 Szendrey Anita. A beregszászi római katolikus egyház viszontagságai a szovjet csapatok 
bejövetelétől Pásztor Ferenc elhurcoltatásáig (1944 - 1949) // Együtt. 13. Évf. 3 . sz. 2011. 99 old. 
3 Бистрицька Е. В. Еволюція політики радянської влади щодо римо-католицької і греко-
католицької церков у 1939-1948 рр. // Історія релігій в Україні і світі: зб. наук. праць. Серія 
«Історичне релігієзнавство». Острог: Вид-во Національного університету «Острозька 
академія», 2011. Вип. 4. С. 38. 
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доповідав про неможливість створення такої групи серед керівни-
ків римо-католицької церкви. Рада рекомендувала зберегти існую-
че становище римо-католицької церкви в СРСР.

У 1945 році початкове помірковане ставлення до Церкви швид-
ким темпом переросло у заборони і жорстокі переслідування по 
усіх західних областях УРСР. Було скорочено майже наполовину 
кількість літургій, спрощено деякі релігійні обряди (освячення жит-
лових будинків, колодязів, паски), а за відсутності священника віру-
ючі могли здійснювати їх самі, використовуючи освячену ксьондзом 
воду. Священники могли вінчати осіб різного віросповідання, спілку-
ватися з віруючими їхньою рідною мовою під час сповіді, хрещення 
та вінчання. Запроваджувалися й інші зміни задля порятунку РКЦ 
в Україні. Влада, стурбована такою живучістю культу, намагалася 
обмежити кількість ксьондзів, дискредитувати їх у очах віруючих1. 

Політичні репресії проти римо-католицького кліру на За-
карпатті «маскували» позасудовими вироками за кримінальними 
статтями. Якщо зважити, що станом на 1944 р. у краї налічувало-
ся 48 священнослужителів Римо-католицької Церкви, то в 1945 р. 
(після переселення частини до Угорщини) залишилося 35 духов-
них осіб цієї конфесії2.

Першими жертвами репресивної радянської машини на 
Закарпатті, спрямованої проти римо-католицького духовенства, 
були Іштван Лорінц, Ерно Тіндіра та Йожеф Товт, арештовані 10 
жовтня 1945 року3. 

Іштван Лорінц був вікарій у селі Сторожниця (Őrdarma). На-
родився майбутній священник 19 серпня 1889 року у Нодькаролі 
Сатмарського комітату (суч. Careі, Румунія). Після завершення се-
редньої школи у Сату-Маре розпочав теологічне навчання4. 1912 
року Іштван Лорінц висвячений на священника, почав працювати 
помічним священником у різних парафіях Закарпаття: Середньо-
1 Бондарчук П.М., Даниленко В.М. Особливості релігійної ситуації в УРСР (середина 1950-
х – перша половина 1960-х років). С. 160-161.
2 Капітан Л.І. Антирелігійний курс радянського керівництва щодо Римо-католицької 
церкви на Закарпатті (1945-1955 рр.) // Український історичний журнал. 2013. № 5. С. 160.
3 Majnek Antal. A Kárpátaljai római katolikus egyház története. 55 old.
4 Egyházüldözés Kárpátalján. 1944 - 1991. (Az állandó kiállitás katalógusa).Összeállitotta Dupka 
György. Ungvár–Budapest, 2017. 25 old.
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му, Тибаві, Ужгороді. З 1915 року Лорінц помічник, а пізніше віка-
рій у Сторожниці. У 1930-і роки Іштван Лорінц спільно з поетом 
Ласло Мечом та греко-католицьким дияконом Міклошом Монді 
проводили літературні вечори в різних селах краю, це надало яскра-
вого забарвлення і так жвавому культурному розвитку населення. 

У 1941 році Іштвана Лорінца призначено дияконом Верхньо-
ужанського округу Сатмарської єпархії, але він не залишив свою 
парафію і аж самого ув’язнення служив у Сторожниці. 

На цей час на Закарпатті працювало 48 римо-католицьких 
священників. Отже, у 1945 році заарештовані Ернест Тіндіра (ві-
карій Барбова, Мукачівщина), др. Йожеф Тот (вікарій Середнього, 
Ужгородщина) та Іштван Лорінц. У розпорядженні дослідників є 
лист із цього року, з переписки Сатмарської єпархії, у якому Ло-
рінц згаданий вже як покійний1. Відомим є лист єпископа Яноша 
Шеффлера від 9 листопада, адресований берегівському диякону 
Ференцу Пастору, у якому єпископ пише: «Дуже шкода мені бід-
ного Іштвана Лорінца, і тепер вже тільки за ради нього провожу 
oratio pro captivis (молитву за в’язнів)». Тобто у Сатмарській єпар-
хії знали про його сумну долю, тобто ув’язнення. 

29 січня 1946 року Іштвану Лорінцу оголошено вирок – три роки 
позбавлення волі та відбуття покарання у виправно-трудових табо-
рах, згодом цей строк було продовжено на сім років. Подібно сотень 
інших ув’язнених закарпатців він відбував покарання на безмежних 
просторах Сибіру, мав особливо «важливу» роботу – був вівчарем2. 

Після смерті Сталіна Лорінц кілька разів просив свого звільнен-
ня, але зміг повернутися на рідну землю тільки у 1958 р. Лорінц не 
зміг повернутися до свого приходу, бо на той час римо-католицьку 
церкву Сторожниці було закрито. Отож поселився у селі Холмок, 
де була невеличка римо-католицька церква. Не має даних про об-
ставини та процедуру отримання дозволу на діяльність. Ймовірно, 
крім Холмока, проводив служби і в інших парафіях Ужгородщини. 

1 Fischer Zsolt. Aki Szibériában juhokat őrzött. Meghurcolt lelkipásztoraink // Kárpátalja. 2009, 
április 3. [Електронний ресурс] Режим доступу до статті https://karpataljalap.net/2009/04/03/
aki-sziberiaban-juhokat-orzott 
2 Egyházüldözés Kárpátalján. 1944 - 1991. (Az állandó kiállitás katalógusa). Összeállitotta Dupka 
György. Ungvár–Budapest,2017. 25. old.
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Звісно, органи нагляду пильно стежили за літнім священни-
ком. Сімдесятирічний священник проводив доволі активну ро-
боту серед вірників. Відомо, зокрема, що спільно з архідияконом 
Ужгородським і Виноградівським, дияконами Хустським і Мука-
чівським написали листа папі римському, це було своєрідне звер-
нення, як вони назвали «лист сумління». 

У 1960 р. Лорінц був лідером групи священників, які у Бере-
гові проводили консультації з вірниками у найрізноманітніших 
справах функціонування релігійних громад1. Лорінц був активним 
діячем до самої смерті (24 червня 1978 р., Холмок). 12 червня 1990 
року був реабілітований.

Радянська влада робила все, щоб скоротити мережу римо-ка-
толицьких громад. Здійснена в 1945-1947 рр. робота носила лише 
підготовчий характер і мала забезпечити підґрунтя для більш 
масштабного знищення духовної опозиції. Про що свідчить інфор-
маційний лист Уповноваженого ради у справах релігійних культів 
при Раді Міністрів СРСР по УРСР за IV квартал, де визначалися: 

1) реєстрація римо-католицької церкви в Україні, вивчення 
соціально-політичного обличчя і політичних настроїв ксьондзів та 
активу віруючих католиків;

2) постійний нагляд і боротьба з націоналістичними проява-
ми в релігійних громадах; 

3) вивчення ксьондзів римо-католицької церкви в площині 
виявлення осіб для організації автокефальної римо-католицької 
церкви в Україні2..

31 грудня 1946 р. у звіті за IV квартал уповноважений у справах 
релігійних культів по Закарпатській області С.М. Лямін-Агафонов 
подав стислу характеристику стану католицької церкви в регіоні:

«Римо-католицька церква. Костелів – 57, священників – 32, ві-
руючих – понад 40 тис. (мадяри). Церкву розбито на 4 архідияко-
нати: Ужгородський, Виноградівський, Берегівський і Хустський. 
На чолі римо-католиків стоїть єпископальний вікарій, архідиякон 
1 A Kárpátaljai Római Katolikus Apostoli Kormányzóság Névtára. Szerkesztette: Németh Imre 
OFM. Munkács, 2000. 22. оld.
2 Капітан Л.І. Антирелігійний курс радянського керівництва щодо Римо-католицької церкви 
на Закарпатті (1945-1955 рр.) // Український історичний журнал. 2013. № 5. С. 158-159.
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прелат Пастор Федір Іванович, 1880 р. народження, мадяр, освіта 
вища – закінчив теологічну академію у Сату-Маре (Румунія). По-
свячений у перший духовний сан 1903 р.»1.

Звичною була практика більшовицького адміністрування у 
«релігійному питанні» – зокрема, зачинення культових споруд, 
їхнє перенесення з центру на околиці міст, визнання храмів «ава-
рійними» чи збудованими без санкції адміністрації тощо. Секуля-
ризована римо-католицька церква в Рахові2, Бегані та Ботрадї Бе-
регівського округу, селі Мокре Тячівського округів3 тощо.

Незважаючи на всі пропагандистсько-репресивні зусилля 
радянської адміністрації, Римо-католицька церква продовжувала 
зберігати міцні позиції у Закарпатті. Уповноважений у справах 
релігійних культів по Закарпатській області М.Ф. Распутько допо-
відав своєму керівництву в Києві та Москві про зменшення кіль-
кості віруючих РКЦ і вилучення від Церкви католицьких храмів 
та маєтків, конфіскацію цінного майна, однак це було видаванням 
бажаного за дійсне4. 

Друга, жорстокіша хвиля репресій розпочалася у 1948 році. 
Вже наступного, 1949 року арештовано та засуджено 5 римо-ка-
толицьких священників, 1950-го – 6, 1951-го – трьох. Більшість за-
суджено на тривалі строки ув’язнення5. Йожефа Чаті (у середині 
1980-х рр. стане вікарієм – автор) засудили до смертної кари, але 
страту не було виконано.

Прикладом непокори і опору радянській владі та жорстокої 
розправи з ворогами режиму може служити історія апостольсько-
го адміністратора римо-католицької церкви Закарпаття Ференца 
Пастора, якого арештовано та засуджено у 1949 р.

Ференц Пастор народився 14 січня 1880 року в Ужгороді. Піс-
ля завершення теологічного навчання у 1911 році був висвячений. 
Невдовзі повернувся на рідну Ужгородщину і аж до 1932 року слу-
1 Там само.
2 ДАЗО. Ф.Р-195. Оп. 14. Спр. 494. Арк.192-193.
3 ДАЗО. Ф.Р-195. Оп. 14. Спр. 334. Арк.20-22.
4 Капітан Л.І. Антирелігійний курс радянського керівництва щодо Римо-католицької 
церкви на Закарпатті (1945-1955 рр.) // Український історичний журнал. 2013. № 5. С. 162.
5 Szendrey Anita. A beregszászi római katolikus egyház viszontagságai a szovjet csapatok 
bejövetelétől Pásztor Ferenc elhurcoltatásáig (1944–1949) // Együtt. 13. Évf. 3 . sz. 2011. 103 old.
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жив тут у різних приходах1 (зокрема, у Доборуській). У 1932 році 
Пастор призначений вікарієм Берегівської римо-католицької цер-
кви, завжди був надзвичайно активним захисником римо-като-
лицької громади міста.

Яскраво демонструє ставлення отця Пастора до влади і спро-
би захистити Церкву випадок про передачу метрик до органів вла-
ди. 18 лютого 1947 року Адміністрація римо-католицької церкви 
отримала «інструкцію» про передачу до відділів РАГСу усіх цер-
ковних метрик2. Виконати завдання потрібно було до 25 лютого 
того ж року. Пастор, відповідаючи на цей лист, пояснив, що він є 
тільки охоронцем, а не власником метрик і не має права нікому їх 
передавати. 

У розлогому листі єпископ стає на захист прав своєї грома-
ди, навіть процитував 124-ту статтю радянської конституції про 
забезпечення права на вільне віросповідування і «просить скасува-
ти виконання інструкції» до часу отримання відповіді з Москви на 
оскаржене ним рішення місцевої влади3. 

Влада дала незначне відтермінування, але вже 5 квітня Лямін 
Агафонов «просить Міністерство культів надати відповідні розпо-
рядження Ференцу Пастору, щоб той передав церковні метрики». 
Тоді Пастор знову просить ще часу на виготовлення копій і купів-
лю паперу для цього. Дивом або хитрістю Пастору вдалося переда-
ти владі не усі метрики (усього 7), а з давніх метрик зроблені копії. 

У березні 1949 року Ференца Пастора арештовано. Після кіль-
камісячних допитів його засуджено на 25 років трудових таборів. 
Суд вважав, що священник перебуває у задовільному фізичному 
стані для виконання трудових робіт. Пастору на той час було 69 
років. Єпископ не витримав жорстокого режиму і 15 жовтня 1951 
року помер4 у сибірському Тайшеті (Іркутська область Росії).
1 Pásztor Ferenc mártirra beregszászi plébánosra elmékeztek // Kárpátalja, 2012, március 9 
[Електронний ресурс] Режим доступу до статті http://www.karpataljalap.net/?q=2012/03/09/
pasztor-ferenc-martir-beregszaszi-plebanosra-emlekeztunk   
2 Szendrey Anita. A beregszászi római katolikus egyház helyzete a szovjet rendszer kiépitésénak 
kezdetén (1944-1949) // Acta Beregszasiensis, 2011, 1. 131 оld.
3 Там само.
4 Szendrey Anita. A beregszászi római katolikus egyház viszontagságai a szovjet csapatok 
bejövetelétől Pásztor Ferenc elhurcoltatásáig (1944 - 1949) // Együtt. 13. Évf. 3 . sz. 2011. 103 old.
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У тому ж році арештовано вікарія села Ратівці Шандора Га-
кліка (1893-1949). Народився в Підвиноградові 19 грудня 1893 року, 
навчався в Сату-Маре, висвячений у 1916 р. У чехословацьку добу 
працював вікарієм у різних населених пунктах краю, у тому числі 
Берегові, Мукачеві. У 1930-1949 рр. був вікарієм у селі Ратівці на 
Ужгородщині. 13 липня 1949 р. оперативники НКВС забрали важ-
кохворого, майже паралізованого священника Шандора Гакліка 
прямо з церкви1. Був засуджений на 25 років. Вина пароха була у 
тому, що не погоджувався на роздачу церковних земель селянам. 
У праці польського вченого Павела Вісковського коротко описав 
обставини смерті Гакліка. Автор пише, що отець відмовився від-
дати золотий натільний хрестик своєму охоронцю і той застрелив 
Гакліка2. Помер отець Шандор Гаклік у київській тюрмі у 1949 або 
1950 році.

Хвиля арештів завершилася 29 травня 1952 року засудженням 
на 10 років ув’язнення Берната Буяло3. 

За період 1944-1952 рр. радянською владою було засуджено 
19 священників Римо-католицької Церкви на Закарпатті. Двоє (Ф. 
Пастор та Ш. Галкік) померли, інші 17 повернулися у різні часи до 
рідного краю. 

Влада залишила лише мінімальну свободу дій для Церкви. 
Крім Святої Меси4 і похоронів, священникам не дозволялася ніяка 
інша діяльність. Навіть ведення метричних книг було заборонено 
(реєстрацію актів цивільного стану могли здійснювати виключно 
відповідні радянські органи). Суворо заборонялося релігійне ви-
ховання молоді. Серед перших заходів радянської влади було від-
лучення школи від Церкви. Ліквідовано усі без винятку церковні 
школи (до 1944 р. існували церковні школи кожної конфесії – ав-
тор). Катехизація дітей проводилася в таємниці. Майно церков-
них шкіл підлягало секуляризації. 
1 A Szatmári Egyházmegye Jubileumi Sematizmusa. Összeállitotta: Ilyés Csaba. – Szatmárnémeti, 
Kiadja a Szatmári Római Katolikus Püspökség, 2006. 323 оld.
2 Wyszkowski Pavel OMI. Katolikus üldözés Ukrajnában és Kárpátalján. Esztergom, 2013. 241 оld.
3 Szendrey Anita. A beregszászi római katolikus egyház viszontagságai a szovjet csapatok 
bejövetelétől Pásztor Ferenc elhurcoltatásáig (1944 - 1949) // Együtt. 13. Évf. 3 . sz. 2011. 103 old.
4 Свята Меса – традиційна назва богослужіння в римо-католицькій церкві, найвища 
літургічна служба.
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Нищення радянською владою релігії й Церкви призвело до 
вагомих зрушень у менталітеті народу. Як зазначив відомий укра-
їнський історик С. Білокінь: «Найважливіше враження від історич-
ного процесу ХХ століття – злам історичної традиції. Зв’язок часів 
перервався, багато рис нашого часу не випливають з попередньої 
культури українського народу. Вони не гомогенні»; «Коріння обру-
бано, душу нації поґвалтовано». Наслідки цих дій зберігають свій 
вплив упродовж багатьох десятиліть, якщо не більше1. 

У 1956 році державні органи без узгодження з лідерами Ри-
мо-католицької Церкви призначили вікаріями ужгородських па-
рохів Мейсарош Яноша та др. Заводнік Тібора. Хоча Бернат Буяло 
вже повернувся із ув’язнення, через слабке здоров’я відмовився від 
управління. А призначеного нового вікарія паланківського пароха 
Єнея Сегеді не затвердили державні органи2.

У період правління М. Хрущова в країні сталися певні зміни в 
релігійній політиці. Влада відмовилася від виваженої критики ре-
лігії і примиренського ставлення до існування церковних інститу-
цій та духовенства. Натомість релігійні конфесії і духовенство ста-
ли об’єктом жорсткого тиску з боку держави й чиновників. Церква 
в умовах «близької перемоги комунізму» трактувалася як пережи-
ток, що є однією з головних перешкод на шляху до цієї «перемо-
ги». Посилювалася антирелігійна пропаганда, закривалися храми, 
монастирі. Наступ на церкву, можливо, виглядав би менш жор-
стким, якби не чинився на фоні певної лібералізації культурного 
життя суспільства. Релігійні об’єднання за обставин жорсткої ан-
тирелігійної політики змушені були змінювати форми й тактику 
своєї діяльності, аби пристосуватися до нових умов.

Антирелігійні дії радянської влади негативно позначилися на 
мережі релігійних громад та культових споруд, чимало храмів та 
молитовних будинків були закриті. 

Десятки архівних документів фондів ДАЗО стосуються проце-

1 Бондарчук П. М., Даниленко В. М. Особливості релігійної ситуації в УРСР (середина 
1950-х – перша половина 1960-х років) // Науковий вісник Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. 2013. Вип. 3(34). С. 168.
2 Мукачівська дієцезія. Короткий перегляд історії [Електронний ресурс] Режим доступу до 
статті http://munkacs-diocese.org/ua/istoriya-diyetseziyi/ 
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су ліквідації (обмеження в реєстрації) римо-католицьких громад і 
закриття церков. З переписки з уповноваженим Ради у Справах 
Релігійних Культів та місцевих радянських органів упродовж 1950 
р. бачимо, що вищі органи «дали зрозуміти» місцевій владі стра-
тегію на скорочення мережі релігійних громад і унеможливлюва-
ли вільну діяльність священників. Так, наприклад, відповідаючи на 
заяву куратора римо-католицької церкви села Малі Ратовці Ужго-
родського району, М. Распутько не дозволяє священнику Гомолі 
проводили літургію в Малих Ратовцях, «бо Гомоля є служителем 
культу римо-католицької громади с. Струмковка»1.

 Того ж 1950 року правління римо-католицької церкви села 
Холмці (Ужгородщина) просить уповноваженого Ради у Спра-
вах Релігійних Культів «дозволити 12 лютого 1950 і 2 березня 1950 
р. провести службу в римо-католицькій церкві села священнику 
Адальберту Васько»2. З матеріалів справи невідомо, чи дав дозвіл 
уповноважений. Скоріше усього ні, бо на схожу заяву священни-
ка села Середнє «дозволити 7 травня 1950 р. священнику Васько 
з села Вел. Геївці замінити» Кізмана Міхаїла через хворобу остан-
нього, Распутько дозволу не дав3. 

Подібні заяви і негативні відповіді на них потрапляють до рук 
дослідника з усього 1950-го десятиріччя.

Атеїстична пропаганда досягнула вагомих результатів щодо 
зменшення кількості віруючих. Чисельність активних віруючих 
значно скоротилася впродовж хрущовської доби, переважала 
частка літніх людей, жінок. Натомість знизилася частка чоловіків 
та молодих людей. Більшість віруючих становили неписьменні або 
особи з початковою та незакінченою середньою освітою. Це допо-
магало владі насаджувати погляди, що релігійна віра є наслідок 
низького культурно-освітнього рівня і в процесі його підвищення 
вона поступово зникатиме4.

1 ДАЗО. Ф.Р-1490. Оп. 1. Спр. 47. Арк. 7.
2 ДАЗО. Ф.Р-1490. Оп. 1. Спр. 47. Арк. 10.
3 ДАЗО. Ф.Р-1490. Оп. 1. Спр. 47. Арк. 12-13.
4 Бондарчук П. М.,Даниленко В. М. Особливості релігійної ситуації в УРСР (середина 
1950-х – перша половина 1960-х років) // Науковий вісник Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. 2013. Вип. 3. С.168.
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Окрім політичних репресій, дещо завуальованою залиша-
лися майнові утиски Церкви з боку радянських функціонерів: во-
лодіючи монастирями, молитовними будинками і неабиякими 
земельними наділами, вона ставала ласим шматочком для нової 
влади, яка за будь-яку ціну намагалася «вирішувати» господарські 
та культурно-освітні проблеми шляхом експропріації церковного 
та монастирського майна. 

Тут у нагоді й ставав «досвід роботи» обласних кураторів ре-
лігійних питань щодо реєстрації та обліку майна як церков, так і 
священників. 

Сформульовані XXI та XXII з’їздами КПРС рішення з викорі-
нення релігії обумовили перебіг антицерковної кампанії на зламі 
1950-1960-х рр., яка стала останньою спробою радянського політич-
ного керівництва радикально розв’язати релігійне питання в СРСР. 

Відмінністю кампанії 1958-1964 рр. від попередніх сталінських 
антирелігійних кампаній стало безпрецедентне використання вла-
дою жорстких адміністративних методів для нищення релігійного 
життя в країні, яке помітно пожвавилося на середину 1950-х рр. і 
мало позитивну динаміку розвитку. Кампанія була позначена ін-
тенсивним продукуванням радянськими органами влади різних 
гілок і рівнів великої кількості підзаконних актів, відомчих інструк-
цій і вказівок, що мали надавати вигляду законності новим фор-
мам і методам наступу на релігію і церкву в СРСР1.

У директивно-розпорядчих документах центральних органів вла-
ди містилася і певна пересторога, молитовні будівлі передавалися ви-
ключно для розміщення шкіл, музеїв, бібліотек, книжкових фондів-кни-
гозбірень, залів-лекторіїв, архівів, але не для потреб клубних установ2. 

Якщо надавання церковних приміщень для потреб шкіль-
ництва і було до певної міри виправданим, то атеїстична влада 
добре усвідомлювала цілком ймовірний резонанс у разі реаліза-
ції владного сценарію у справі передачі молитовних будівель для 
проведення сільських клубних розважальних заходів.
1 Антирелігійна кампанія радянської влади у 1958 - 1964 рр. і римо-католицька церква 
в Україні. [Електронний ресурс] Режим доступу до статті http://catholicnews.org.ua/
antireligiyna-kampaniya-radyanskoyi-vladi-u-1958-1964-rr-i-rimo-katolicka-cerkva-v-ukrayini  
2 ДАЗО. Ф. Р-1490. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 20.
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Часто практикованою справою радянської влади було пере-
несення чи навіть зниження міських хрестів. Так, наприклад, у 1959 
році в Ужгороді з вулиць Радянської та Минайської перенесли хре-
сти на цвинтарі міста1. 

На кінець 1950 – початок 1960-х рр. по Закарпатській області 
суттєво скоротилася кількість діючих римо-католицьких церков. 
На 1961 р. в Ужгородському районі було 8 римо-католицьких гро-
мад, 5 священників і 1070 віруючих2. Розлога переписка з Радою 
СРК і місцевих органів радянської влади 1960 року репрезентує 
наступ влади на права релігійних громад, зокрема у відправлен-
ні обрядів і таїнств. На початку 1960 р. римо-католики села Хол-
мці просили у РСРК дозволу проводити богослужіння у закритій 
раніше церкві. М. Саламатін просить повідомити віруючих, що 
в проханні відмовлено. І далі: «В закрытой церкви богослужение 
проводить нельзя»3.

Свої релігійні потреби віруючі можуть задовольнити «в мо-
литовних будинках сусідніх сіл». Подібні прохання надходили з сіл 
Великі Геївці, Цеглівка та інші. Релігійні громади, де було небагато 
віруючих або священники викликали підозру влади, були зняті з 
реєстрації, а церкви закриті, передані для потреб місцевої влади, 
шкіл, колгоспів тощо. 

Отже, із впровадженням державно-політичних змін середи-
ни 1940-х рр. нова влада хотіла позбутися тих священників, які 
мали вплив на вірників та своїм авторитетом могли перешкодити 
атеїстичним планам влади. Репресії проти римо-католицьких свя-
щенників відбувалися у три етапи: у 1945 році, 1947-1949 рр. та в 
1952 році здійснено останній арешт. Римо-католицька Церква на 
Закарпатті мала значно менше вірників та чисельність священни-
ків також була меншою ніж у реформатів-кальвіністів. Тож «ізоля-
ція», «паралізація» їх владою пройшла швидше. На початок 1950 
рр. було ліквідовано усі римо-католицькі чернечі ордени, релігійні 
товариства, школи тощо. Зі зміною кордонів та політичного ста-

1 ДАЗО. Ф. Р-1490. Оп. 2. Спр. 18. Арк. 10.
2 ДАЗО. Ф.Р-1490. Оп. 4д. Спр. 50. Арк. 133.
3 ДАЗО. Ф.Р-1490. Оп. 2. Спр. 26. Арк. 9.
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тусу Закарпаття римо-католицькі парафії були відірвані від єпар-
хіального центру (м. Сату-Маре). Єпископ Янош Шеффлер у 1945 
році провів останню візитацію у кількох парафіях на Закарпатті. 
Після цього римо-католики Закарпаття мали тільки головного 
вікарія (Ференц Пастор, Бернат Буяло, Янош Мейсарош, Тібор 
Заводнік). На початку 1960- х рр. було проведено чергові заходи 
влади для обмеження вільного функціонування громад римо-ка-
толиків Закарпаття – закрито і націоналізовано більшість культо-
вих споруд. Чимало з них були і фізично знищені.

Додаток 1
Список репресованих радянською владою священників 

Римо-католицької Церкви Закарпаття1

1 Egyházüldözés Kárpátalján. 1944 - 1991. (Az állandó kiállitás katalógusa). Összeállitotta Dupka 
György. Ungvár–Budapest, 2017. 9 old.

№ Прізвище 
та ім’я 

священника

Дата і місце 
народження

Дата 
висвячення

Місце 
служби

Дата 
арешту/

засудження 
та строк 

ув’язнення

Дата і місце 
смерті

1 Арваї Дежо Сату-Маре
1.05.1904 р.

1926 р. Вілок 1950 р. 

6 років

Вілок 

25.08. 1962 р.

2. Бако Золтан Зволен
1.05.1911 р.

1938 р. Малі 
Селменці

1950 р.

25 років

Мукачево

1966 р.

3 Батрфаї 
Калман

Пряшів 
15.07.1886 р.

1909 р. Севлюш, 
Перечин

1949 р.

25 років

Ужгород

22.06. 1964 р.

4 Буяло 
Бернат

Ратовці
22.08.1901 р.

1925 р. Ужгород 1952 р.

10 років

Ратовці

12.02.1979 р.

5 Чаті Йожеф Капушани

26.01.1912 р.

1939 р. Середнє, 
Мукачево

1951 р.

5 років

Мукачево

01.03.1993 р.

6 Ґаламбош 
Йожеф

Сентготхард

03.03.1913 р.

1939 р. Бене, 
Солотвино, 

Хуст

1950 р.

25 років

Хуст

02.12.1985 р. 

7 Гаклік 
Шандор

Берегово

19.12.1893 р.

1916 р. Ратовці, 
Вілок

1949 р.

25 років

Київ

1949 р. 

8 Гевелі 
Антал

Каплонь

21.08.1916 р.

1939 р. Солотвино, 
Свалява

1950 р.

25 років

Свалява

21.07.1999 р. 

9 Гомоля 
Петер

Келечин

23.12.1903 р.

1927 р. Ясіня, 
Оноківці, 
Берегово

1951 р.

25 років

Берегово

22.11.1981 р. 
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10 Горват 
Аґоштон

Тур’я-
Ремети

12.05.1914 р.

1941 р. Середнє, 
Перечин, 
Ужгород

1947 р.

10 років

Ужгород

10.12.1990 р.

11 Гурда 
Лайош

Лалово

19.03.1919 р.

1947 р. Хуст, Солотвино, 
Мукачево

1949 р.

25 років

Мукачево

10.12.1995 р. 

12 Леврінц 
Іштван

Нодькароль

19.08.1889 р.

1912 р. Сторожниця, 
Холмок

1945 р.

3 роки

Холмок

24.06.1978 р.

13 Пастор 
(Абрагам) 
Ференц

Ужгород

14.01.1880 р.

1911 р. Доборуська, 
Берегово

1949 р.

25 років

Тайшет 

15.10.1951

14 Шорош 
Янош

Сенна

03.07.1892 р.

1915 р. Мукачево, 
Березна

1951 р

25 років

Мукачево

1958 р.

15 Темпфлі 
Іштван

Чаналош

18.07.1908 р.

1930 р. Неветленфалу, 
Ясіня, Рахів

1951 р.

25 років

Рахів

14.04.1988 р.

16 Тіндіра 
Ерно

Латруба 
(США) 1892 
р.

1916 р. Бардово 1951 р.

25 років

Ужгород

19.01.1972 р.

17 Товт 
Йожеф

Берегово

12.01.1903 р.

1925 р. Середнє 1946 р.

3 роки

Середнє 

1973 р.

18 Текеш 
Дьордь

Зайта

25.02.1891 р.

1915 р. Хуст 1950 р. 

25 років

Хуст

1973/75 р.
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РЕЗЮМЕ
Римо-католицька Церква Закарпаття у 1944-1964 роках пере-

живала найскладніший період своїх історії. Радянська влада, керуючись 
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атеїстичною ідеологією, усіляко обмежувала вільне віросповідання. То-
талітарна система загрожувала існуванню історичних Церков краю, 
зокрема Римо-католицькій. Автор намагається описати характер 
відносин лідерів Римо-католицької Церкви та представників радян-
ської влади. Зазначено, що попри згортання можливостей легальної ре-
лігійної практики, кардинального на зниження активності віруючих, 
на що розраховували владні структури, не сталося. У статті розкри-
то особливості політики радянської адміністрації у післявоєнні роки 
щодо Римо-католицької Церкви на Закарпатті, яка виконувала функ-
цію важливого консолідуючого чинника для угорців краю і була серйоз-
ним противником атеїстичних планів влади. 

Ключові слова: угорці, Закарпаття, Римо-католицька Церква, 
партійно-державна політика, репресії, депортації.

SUMMARY
ROMAN CATHOLIC CHURCH OF TRANSCARPATHIA IN THE 
BACKGROUND OF THE REGION SOVIETIZATION (1944-1964)

In 1944-1964, the Roman Catholic Church in Transcarpathia went 
through the most difficult period of its history. The Soviet authorities, guided 
by atheistic ideology, restricted free worship in every possible way. Totalitar-
ian system threatened the existence of the historical churches of the region, 
particularly the Roman Catholic Church. The author attempts to describe the 
nature of the relationship between the leaders of the Roman Catholic Church 
and representatives of the Soviet authorities. It is noted that in spite of the re-
duction of possibilities for legal religious practice, the activity of believers did 
not decrease drastically, contrary to the expectations of the power structures. 
The article reveals the peculiarities of Soviet administration policy in the post-
war years in relation to the Roman Catholic Church in Transcarpathia, which 
served as an important consolidating factor for the Hungarian communities of 
the region and was a serious opponent of the atheistic plans of the authorities.

Keywords: hungarians, Transcarpathia, Roman Catholic Church, par-
ty-state policy, repressions, deportations.
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NĚKOLIK DOKUMENTŮ KE KANONIZACI 
SV. NOVOMUČEDNÍKA GORAZDA II. (PAVLÍKA)

Prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D.,
emeritní profesor Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci, Olomouc, Česká republika
E-mail: pavel.marek@upol.cz

                                                            
Úvod

Biskupa české pravoslavné eparchie Gorazda (Pavlík, 1879–1942) 
působícího v jurisdikci Srbské pravoslavné církve považujeme za za-
kladatelskou a určitě nejvýznamnější postavu českého pravoslaví prv-
ní poloviny 20. století, přičemž dopad jeho životního díla ovlivňoval 
církev zásadním způsobem řadu let i po jeho tragické smrti v období 
tzv. heydrichiády v letech druhé světové války. Tuto skutečnost správ-
ně reflektovali a vyhodnotili jeho spolubratři a následovníci a dali ji 
najevo mj. také akty kanonizace. Nejprve vyhlásila jeho svatořečení v r. 
1961 Srbská pravoslavná církev a zařadila ho mezi své novomučedníky 
a po čtvrtstoletí v r. 1987 ji následovala Pravoslavná církev v českých 
zemích a na Slovensku. Musíme dát zapravdu konstatování Dmitry 
Vydrina, autora práce, která se jako jediné pojednání relativně na vět-
ším prostoru věnuje okolnostem Gorazdovy kanonizace1, že celý akt 
měl téměř výhradně ráz vnitrocírkevní slavnosti a širší veřejnost, jak 
do jisté míry církevní, tak především laická, ho takřka nezaznamenala2. 
Analýza dobové politické situace ukazuje, že se nejednalo o skutečnost 
příliš překvapivou. Církevní politika tehdejšího socialistického režimu 
1 VYDRIN, Dmitry: Kanonizace biskupa Gorazda a knížete Rostislava Pravoslavnou církví 
v českých zemích a na Slovensku. Praha 2011, rkp. bakalářské diplomové práce na Fakultě 
humanitních studií Univerzity Kalovy v Praze. 
2 Překvapivě málo pozornosti akci věnoval i Hlas pravoslaví. Poprvé o ní referoval KŘIVKA, Jan: 
Svatořečení vladyky mučedníka Gorazda // Hlas pravoslaví, 42, 1987, č. 9, s. 205–206. Obsažněji 
se k ní vrátil až v 2. čísle z roku 1988 jedině Čestmír Kráčmar (1934–2007), syn prvního 
olomoucko-brněnského biskupa pravoslavné církve, v popisu slavnosti. KRÁČMAR, Čestmír: 
Naše moravská pouť // Hlas pravoslaví, 43, 1988, č. 2, s. 31–36.
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zůstávala bez ohledu na určité posuny související s československo-
-vatikánskými vztahy nadále rigidní1 a na veřejné projevy církví aler-
gická2. Vše nasvědčuje tomu, že situaci nezvrátilo ani loajální chování 
elit stojících v čele pravoslavné církve v letech tzv. normalizace,3 které 
vládní kurz nejen podporovaly, ale v inkriminovaném případě pokra-
čovaly v hodně jednostranném budování a prohlubování kultu bisku-
pa Gorazda jako bojovníka proti německému nacismu4. V důsledku 
těchto okolností považujeme téma kanonizace biskupa sv. Gorazda II. 
(Pavlíka) za téměř neznámé a s ohledem na význam této osobnosti za 
potřebné pro zpracování jak v rámci dějin české pravoslavné církve, ale 
1 Srov. např. BALÍK, Stanislav – HANUŠ, Jiří: Katolická církev v Československu 1945–1989. 
Brno, CDK 2007, s. 53–59; HALAS, František, X.: Fenomén Vatikán. Idea, dějiny a současnost 
papežství. Diplomacie Svatého stolce. České země a Vatikán. 2. vyd. Brno, CDK 2013, s. 669–675.
2 Proto Vydrinova interpretace Gorazdovy kanonizace jako aktu „velkého přelomu k uvolnění 
režimu“, průkopnické akce inspirující ostatní církve k podobným činům, „taktické chyby“ 
komunistů s „dalekosáhlými důsledky“, tedy v podstatě disidentské akce zapadající do mozaiky 
událostí směřujících k „sametové revoluci“ roku 1989, je spekulací bez opory v pramenech. Autor 
vyvozuje závěry pouze z rozhovoru s jedním tehdejším vysokým funkcionářem pravoslavné církve. 
Respondent prý tvrdil, že kanonizaci umožnila „příznivá politická situace“, „politické uvolnění“ 
v ČSSR navozené perestrojkou a „velká diplomacie“ elit pravoslavné církve, které představitele 
státu v této „pro režim tak choulostivé otázce“ přesvědčily k souhlasu poukazy na Gorazdovo 
celoživotní úsilí o zajištění míru ve světě a na jeho „obětavost v období nacistické agrese“. Srov. 
VYDRIN, D.: Kanonizace biskupa Gorazda, s. 36–37, 43. – Tato tvrzení je třeba brát s rezervou. 
Tehdejší metropolitní protopresbyter Jaroslav Šuvarský k případu uvádí: „Československá 
pravoslavná církev jako důvody svatořečení vladyky uváděla jeho celoživotní boj za mír a jeho 
obětavost během nacistické agrese. Tyto důvody nebyly zdaleka vyčerpávající, jelikož vladyka 
Gorazd měl mnohem více zásluh, jež se navíc hodily tehdejšímu režimu a nevyvolávaly zbytečné 
podezření.“ VYDRIN, D.: Kanonizace biskupa Gorazda, s. 37. K osobnosti srov. https://www.
idnes.cz/zpravy/domaci/pravoslavny-knez-stb-soud.A170622_161057_domaci_pku [cit. 8. 9. 
2021]. – Archiválie uložené ve fondech Národního archivu v Praze, vztahující se k aktivitám 
pravoslavné církve v r. 1987, tedy i ke kanonizaci biskupa Gorazda, jsou pouze torzem po zřejmě 
živelně provedené skartaci učiněné pravděpodobně samotnými úředníky těsně po změně režimu, 
proto celkové vyhodnocení okolností kanonizace umožní až zpřístupnění dokumentů ze spisoven 
příslušných eparchií, pokud se dochovaly. Na přelomu srpna a září 2021 jsme se pokusili o 
možnost zmíněné materiály prohlédnout a využít je pro naši práci, bohužel nám nebylo vyhověno.
3 Viz např. TRUSINA, Šimon: Ovládnutí normalizační „církevní politiky“ Státní bezpečností? https:// 
is.muni.cz/publication/1331686/Trusina_Ovladnuti_cirkevni-redig_FINAL.pdf – cit. 14. 8. 2021
4 MAREK, Pavel: Přirozená úcta nebo kult osobnosti? K „druhému životu“ biskupa sv. Gorazda 
II. V pravoslavné církvi. Kultúrne dejiny, 11, 2020, supplementum, s.  294–306. – Kromě toho 
reflexe zápisů z jednání eparchiálních rad a dochovaná dokumentace k činnosti církve z r. 1987 
naznačuje, že samotná kanonizace biskupa Gorazda nepatřila k nijak výjimečným a sledovaném 
akcím v životě církve, která prvořadě řešila problematiku soužití s řeckokatolickou církví a dopadů 
vyplývajících ze složitých interpersonálních vztahů ve vedení organizace. Srov. NA Praha, f. Úřad 
předsednictva vlády ČSSR – Sekretariát pro věci církevní vlády ČSSR, k. 3a.
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i českých církevních a národních dějin, pokud zvláště nezdůrazníme 
důležitost personální roviny této reflexe.

Cílem naší studie není celkové zachycení a zhodnocení Gorazdo-
vy kanonizace, ale jejím jádrem je zveřejnění a kritický pohled na ně-
kolik dokumentů, které s tímto aktem souvisejí. Z formálního hledis-
ka má náš příspěvek dvě části. První oddíl chápeme jako expozici a 
podáváme v něm v koncentrované podobě věcný pohled profánního 
historika na význam a roli Gorazdovy osobnosti v českých církevních 
dějinách se snahou vystříhat se jakékoliv adorace nebo hyperboly1. 
Druhý oddíl obsahuje přetisk několika archivních dokumentů vážících 
se k události ze zatím neuspořádaných fondů spisovny Olomoucko-br-
něnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku s 
našimi poznámkami a komentáři a ze zmíněné Vydrinovy práce.

Tři poznámky k životním osudům biskupa Gorazda (Pavlíka)
Původně katolického duchovního Matěje Pavlíka, pozdějšího pra-

voslavného biskupa Gorazda, vnímáme ve třech rovinách.
1) Tou první je obraz Pavlíka jako „cyrilometodějského kněze“, 

jednoho z řady moravských duchovních v časovém období na přelomu 
19. a 20. století, kteří se nadchli cyrilometodějskou tradicí interpretova-
nou v duchu Sušilova2 obrozeneckého odkazu a toužili dále ji rozvíjet 
pod vedením spolutvůrce velehradského kultu a unionistického hnu-

1 Kanonizace je samozřejmě záležitostí příslušné církve a jejího výsostného rozhodnutí. S ohledem 
na rozsah studie v této části upouštíme od uvádění odkazů na prameny a literaturu a badatele a 
čtenáře orientujeme na naši monografii věnovanou Gorazdově postavě, kde jsou zdroje podrobně 
vyčísleny. MAREK, Pavel: Biskup Gorazd (Pavlík). Životní příběh hledání ideální církve pro 
20. století. Olomouc, Univerzita Palackého 2019. 698 s. Rec. Данилец Юрий, in: Наукові 
записки Богословсько-історичного науково-дослідного центру ім. архімандрита Василія 
(Проніна). Ужгород, Всеукраїнське державне видавництво «Карпати» 2020, No. 7, s. 412–
418; БУРЕГА, В.: Епископ Горазд (Павлик): жизненный путь православного реформатора. 
Рец. на кн.: Marek Pavel. Biskup Gorazd (Pavlík). Životní příběh hledání ideální církve pro 20. 
století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 698 s. In: Вестник Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Серия II: История. История Русской 
Православной Церкви, 2020, Вып. 95, c. 165–172.
2 František Sušil (1804–1868), katolický kněz, jedna z vůdčích postav moravského národního 
obrození a obnovitel cyrilometodějské tradice, spoluzakladatel časopisu Cyril a metod v 
Olomouci (1849), Dědictví sv. Cyrila a Metoděje v Brně (1850), jeden z iniciátorů oslav příchodu 
soluňských bratří na Moravu (1863). K jeho myšlenkám a odkazu se  hlásila tzv. Sušilova škola.
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tí Antonína Cyrila Stojana1. Pavlíkovy aktivity na tomto poli můžeme 
stopovat už od let jeho bohosloveckých studií a nespočívaly pouze v 
četbě a horlivém studiu odborné literatury, ale současně organizoval, 
psal články a přednášel. Za trvalý zisk vycházející z tohoto Pavlíkova 
zájmu považujeme jeho přesvědčení o potřebě bohoslužeb v národním 
jazyce, v obecném měřítku akceptované 2. vatikánským koncilem, kte-
ré přenesl nejen do Církve československé, ale zejména v pravoslavné 
církvi mají jeho aktivity v liturgické oblasti rozvíjené v tomto duchu 
zásadní význam. Domnívám se, že cyrilometodějská tradice tvořila je-
den ze zdrojů Pavlíkova slovanství, zájmu o pravoslavné Rusko a vý-
chodní křesťanství, který však byl „platonický“ a směřoval k vyrovná-
ní znalostních deficitů způsobených redukovaným obsahem výuky na 
tehdejších katolických teologických učilištích a v této době nesouvisel 
ani s touhami po odklonu od katolicismu, ani ho nelze interpretovat 
jako podvědomé impulzy směřující k pravoslaví. Tematicky se k to-
muto oddílu cyrilometodějství váže Gorazdovo ztotožnění „prvotní 
církve“ s dílem slovanských věrozvěstů na Velké Moravě. Tato teze se 
však objevuje až na půdě pravoslavné církve jako účelové zdůvodnění 
smyslu reformy katolicismu a jeho budovatelského úsilí v české pravo-
slavné eparchii.

2) Druhá rovina vidění. Pavlík je pro nás nejen knězem s hlubo-
kým zájmem o moravskou cyrilometodějskou tradici, který misi slo-
vanských apoštolů Cyrila a Metoděje jako pravoslavný biskup trans-
formoval v základní pilíř českého pravoslaví, ale současně ho vnímáme 
jako „produkt“ fenoménu katolického reformního hnutí, s nímž se v 
českém prostředí katolická církev potýkala takřka 80 let, od 40. let 19. 
do 20. let 20. století.

Katolický modernismus z ideového pohledu byl v českém pro-
středí „ohlasovým“ hnutím; z hlediska geneze se nejednalo o výsledek 
českého teologického nebo filozofického myšlení2. Měl západoevrop-

1 Antonín Cyril Stojan (1851–1923), katolický kněz, v l. 1921–1923 arcibiskup olomoucký a 
metropolita moravský. Obnovitel kultu Velehradu jako kolébky víry českého národa, organizátor 
cyrilometodějských slavností a propagátor unionismu jako předchůdce dnešního ekumenismu. 
Zakladatel Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje.
2 MAREK, Pavel: Katolický modernismus v českých zemích a jeho vyústění. In: MAREK, Pavel 
a kol.: Jan Šrámek a jeho doba. Brno, CDK 2011, s. 81–133.
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ské a americké kořeny a jisté skupiny katolíků jeho prostřednictvím re-
agovaly na nástup moderní industriální společnosti a na nové podněty 
spojené s expanzí idejí osvícenství, liberalismu, nacionalismu, sociali-
smu atd., vyzývající mj. K demokratizaci společnosti a její sekulariza-
ci, k racionálnímu vnímání světa, k zájmu o pozemské bytí člověka a 
zkvalitňování jeho života v důrazem na materiální hodnoty. Vatikán 
na zmíněnou proměnu společnosti reagoval opatřeními označovanými 
dnes jako politika ultramontanismu. Jejím cílem bylo katolický tábor 
semknout, stmelit a sjednotit, chránit ho a izolovat před negativy, jež 
nástup moderní společnost skutečně nebo domněle provázela. Kato-
lické reformní hnutí se proti politice ultramonatanismu vymezovalo. 
Nebylo subjektivně proticírkevní, ale jeho protagonisté odmítali vidět 
řešení problému v prohloubení ortodoxie. Naopak sledovali myšlenku 
uvolnění, odstranění všeho, co se mohlo zdát jako přežilé a zastaralé. 
V duchu nacionalismu nakonec viděli jako svazující těsnou vazbu na 
Řím, k níž vytyčili alternativu v podobě konstituování národní církve. 
Chtěli se s moderní dobou vyrovnat přizpůsobením a převzetím těch 
výdobytků moderní doby, jež měly církvi pomoci nově oslovovat spo-
lečnost budovanou na principech charakterizujících moderní dobu.1

Pavlík jako olomoucký bohoslovec a mladý kněz, začínající svou 
pastoraci na území silně národnostně promísené severní Moravy, „za-

1 Handbuch der Dogmen – und Theologiegeschichte, 3. Hrsg. von Carl ANDERSEN. Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht 1989, s. 331‒337; Handbuch der Kirchengeschichte, 6, 2. Kirche in 
der Gegenwart. Die Kirche zwischen Anpassung und Widerstand. Hrsg. von Hubert JEDIN. 
Freiburg ‒ Basel ‒ Wien, Herder 1973, s. 435‒474; Die Geschichte des Christentums. Religion, 
Politik, Kultur. Bd. 11. Liberalismus. Industrialisierung, Expansion Europas (1830‒1914). Hrsg. 
von Martin GRESCHAT. Freiburg ‒ Basel ‒ Wien, Herder 1997, s. 425‒433; Ökumenische 
Kirchengeschichte, 3. Von der Französischen Revolution bis 1989. Hrsg. von Hubert WOLF. 
Darmstadt, WBG 2007, s. 170‒175; „Ich wilder, zügelloser Jagd nach Neunem“. 100 Jahre 
Modernismus und Antimodernismus in der katholischen Kirche. Hrsg. Hubert WOLF und 
Judith SCHEPERS. Paderborn ‒ Müchen ‒ Wien ‒ Zürich, Ferdinand Schöningh 2009. 705 s.; 
WEIβ, Otto: Der katholische Modernismus. In: Otto Weiβ: Kulturen. Mentalitäten. Mythen. Zur 
Theologie – und Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Hrsg. von Manfred WEITLAUFF 
‒ Hubert WOLF ‒ Claus ARNOLD. Paderborn ‒ Müchen ‒ Wien ‒ Zürich, Ferdinand Schöningh 
2004, s. 339‒383; NEUNER, Peter: Der Streit um den katholischen Modernismus. Frankfurt 
am Main ‒ Leipzig, Verlag der Weltreligionen 2009. 437 s.; WEIGEL, G.: Amerikanismus. In: 
Lexikon für Theologie und Kirche. 2. Aufl. Hrsg. von Josef HÖFER ‒ Karl RAHNER. Freiburg 
i. B., Verlag Herder 1957, s. 434‒435; RENDINA, Claudio: Příběhy papežů. Dějiny a tajemství. 
Praha, Volvox Globatar 2005, s. 620‒628.
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stihl“ ještě díky svým stykům s Karlem Dostálem-Lutinovem1 českou 
Katolickou modernu jako relativně nejrozvinutější formu a vrchol 
předválečného reformního hnutí před jeho zákazem v r. 1907 encyk-
likou Pascendi dominici gregis, v poslední fázi její existence. K tomu, 
aby byl schopen do její historie významněji zasáhnout, byl příliš mla-
dý. Tento hendikep však vyrovnal díky studiu díla reformistů gene-
rací, jež Katolickou modernu předcházely. Hlubší pozornost věnoval 
zejména kruhu bolzanistů2, v němž našel postavu blízkou svému srdci. 
Ztělesňoval mu ji kněz a filozof Vincenc Zahradník3. O jeho životě a 
díle, ale také o jeho generačních druzích připravoval monografii a sbí-
ral si k tomu studijní materiál.   

O Pavlíkově ovlivnění ideami katolického modernismu nelze po-
chybovat. Odnášel si z něj racionalistický, osvícenský pohled na církev 
a smysl pro reformu, který ho provázel po celý život, ať už byl katolí-
kem nebo proselytou. Ve všech prostředích, jimiž prošel, je patrná jeho 
snaha udělat krok dopředu, měnit ve jménu pokroku a přijetí nového. 
Obrazně a s nadsázkou řečeno, byl vyznavačem permanentní revoluce. 
Na přerovském sjezdu České katolické moderny v r. 1906 jako přímý 
účastník jednání se ztotožnil s jejím programem. Badatelský problém 
však podle našeho názoru reprezentuje otázka, které jeho části chtěl 
jako člověk vybavený kritickým myšlením pracovně sledovat, čemu 
konkrétně se chtěl věnovat. Potíž spočívá v tom, že do konce války ve 
sféře jeho literární činnosti nenacházíme důkazy pro doložení jeho kri-
tického vztahu ke katolické církvi. Z tábora modernistů nesporně pře-
vzal pohled na postavení a roli kněze v církvi, který odmítal redukci 
činnosti duchovního na „pouhý“ výkon pastorace a nárokoval pro něj 
možnost zapojení do všech aktivit občanské společnosti, pokud nejsou 
v rozporu se zásadami katolicismu. Z modernistického hnutí si odnesl 
požadavek změny systému vzdělávání a výchovy bohoslovců. Ve sféře 
vzdělání jim chtěl umožnit přístup ke všem poznatkům současné vědy 

1 Karel Dostál-Lutinov (1871–1923), katolický kněz, literát, redaktor modernistických časopisů (např. 
Nového život, Rozkvětu, Mane aj.), zakladatel a nejvýznamnější organizátor České katolické moderny.
2 Bernard Bolzano (1781–1848), katolický kněz, geniální matematik a filozof, jedna z klíčových 
postav českého osvicenství, která ovlivnila celou plejádu nejvýznamnějších českých myslitelů 
19. století.
3 Vincenc Zahradník (1790–1836), katolický kněz, autor náboženských a filozofických spisů.
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a v oblasti výchovy odmítal dobovou tendenci jejich izolace od profán-
ní společnosti, která je měla chránit před nástrahami moderního světa. 
Jako mladý kněz v pozici deficienta věnujícího se profesně žurnalistice 
měl smysl pro apoštolát tisku. Na toto „dědictví“ české katolické mo-
derny Pavlík navazoval a rozvíjel je jako biskup pravoslavné církve.

3) Náš třetí pohled na Pavlíkovu osobnost je spojen s interpreta-
cí jeho proselytismu. Do roku 1918 měl kněz Pavlík v katolické církvi 
pověst vzorného a horlivého duchovního. Své povinnosti v katolické 
Kroměříži, ve druhém „letním“ sídle olomouckého arcibiskupa, kde 
působil, plnil možná více než vzorně, ať už se jednalo o novátorsky po-
jatou pastoraci v postavení duchovního správce v místní léčebně men-
tálně postižených, nebo angažovanost na půdě katolického politického 
tábora v oblasti tisku či spolkové činnosti. Olomoucká konzistoř mu 
sice zazlívala sklony k modernismu a poněkud „horkokrevnou“ pova-
hu zděděnou po předcích z Moravského Slovácka, ale díky ochranné 
ruce, kterou nad ním drželi protagonisté moravského politického ka-
tolicismu Antonín Cyril Stojan, Mořic Hruban1 a Jan Šrámek2, patřil do 
okruhu nadějných kněží s perspektivou dobrého budoucího uplatnění 
tam, kde církev bude potřebovat schopného, pracovitého, intelektuál-
ně i organizačně schopného duchovního.

Proto Pavlíkův vstup do reformního hnutí katolického duchoven-
stva prostřednictvím periodika nazvaného Právo národa a určeného 
kněžím, kritizujícího katolickou církev a horlícího pro její reformu, a 
jeho radikálně orientovaná angažovanost na půdě Jednoty katolického 
duchovenstva v Praze, do jejíchž struktur se pracovně přesunul, mů-
žeme z hlediska účinků a dopadů na jeho okolí obrazně přirovnat k 
výbuchu bomby. Bylo to naprosto nečekané a překvapující, tím více, 
že se nejednalo o „řadového kněze“, ale svým způsobem o prominen-
ta. Toto směřování Pavlík dovršil v polovině roku 1920 vstupem do 
„schismatické“ Církve československé, která odpoutala během poměr-
1 Mořic Hruban (1862–1945), advokát působící v Olomouci, předseda předválečné Národní strany 
katolické na Moravě, poslanec vídeňské říšské rady a moravského zemského sněmu. Po vzniku 
Československé republiky poslanec a senátor za Československou stranu lidovou.
2 Jan Šrámek (1870–1956), katolický kněz, zakladatelská a vůdčí postava moravského křesťansko-
sociálního hnutí, v meziválečném období předseda Československé strany lidové, ministr mnoha 
vlád, v londýnském exilu v letech 2. světové války předseda exilové čs. vlády. Po komunistickém 
převratu v r. 1948 vězněn.
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ně krátké doby od katolické církve až jeden a půl milionu lidí. Důvody 
tohoto zvratu tvoří podle našeho názoru Pavlíkovu „13. komnatu“. On 
sám ho vysvětloval hlubokou „duchovní krizí“, kterou prošel v letech 
první světové války. Toto zdůvodnění však zůstalo v této poměrně 
obecné rovině poukazující na chování elit katolického tábora, které 
selhaly a nevymezily se podle jeho názoru vůči válečné apokalypse 
dost důrazně. Vadil mu austrokatolicismus a loajalita katolické církve 
vůči habsburské monarchii do posledních chvil její existence. V jeho 
„politickém“ hodnocení situace je nepochybně kus pravdy, přesto si 
však klademe otázku, zda to může být pro kněze opravdu důvod pro 
změnu konfese? Nezůstalo zde přece jen něco nevysloveného?

V Pavlíkově relativně krátkém působení v Církvi československé 
v letech 1920–1924 vidím dvě odlišné fáze. 

Tu první můžeme označit za radikálně-modernistickou a druhou 
za pravoslavnou. Fyzicky se Pavlík na založení církve (v lednu 1920) 
nepodílel a vstoupil do ní až půl roku po jejím vzniku. Důvody jsou 
dva: celý život se potýkal s onemocněním očí a ve druhé polovině roku 
1919 se jeho choroba natolik zhoršila, že mu hrozilo oslepnutí. Proto 
se léčil a byl v sanatoriu na severu Moravy. Druhým důvodem byla 
unáhlenost postupu, s jakou Karel Farský1 a jeho spolupracovníci při-
pravili založení církve. Pavlík oprávněně poukazoval na nepřiprave-
nost tohoto kroku a jeho nedomyšlenost především v oblasti věrouky 
církve. Zakládali novou církev na bázi revize katolické věrouky. Proto 
půl roku váhal, zda se zapojí do její činnosti. Když tak učinil, v zápase 
o teologickou orientaci CČS, kterým začala církev procházet, se pre-
zentoval víceméně jako umírněný radikál. Ostře odmítl koncept unijní 
katolické církve spojené s Římem, který počítal s kosmetickou inovací 
katolické věrouky. Sondoval možnosti sblížení se starokatolíky, ang-
likány a některými protestantskými denominacemi (Českými bratry, 
1 Karel Farský (1880–1927), původně katolický kněz působící převážně jako katecheta. V letech 
války se s katolickou církví vnitřně rozešel a po zformování reformní Jednoty katolického 
duchovenstva patřil k jejímu radikálnímu křídlu. Od poloviny roku 1919 stál v čele frakce 
označované za reformní klub Jednoty a na její půdě de facto připravil (se spolupracovníky) 
založení Církve československé a stal se jejím vůdčím činitelem. Srov. MAREK, Pavel: Orthodox 
Church on Karel Farský. On the Battle of Theological Orientation of the Czechoslovak Church 
(Hussite) in the 1920s. In: Науковий вісник Ужгородського університету, серія Історія, вип. 
1 (42), 2020, c. 186–193.
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episkopální církví). Pravoslaví sice výslovně neodmítl, avšak jeho při-
jetí podmiňoval provedením zásadních reforem. Celkově však přece 
jen tíhl ke skupině duchovních kolem Farského, která vytyčila vizi 
skrytou do hesla „české reformace 20. století“ a slibovala vybudování 
nové, moderní církve, jejíž věroučná soustava a organizace by byla v 
souladu se stavem lidského poznání na prahu 20. století1.

V tomto kontextu lze Pavlíkův přechod na pozice pravoslaví, po-
kud se vrátíme k rétorice líčení předchozího odvratu od katolicismu, 
označit obrazně za další nový výbuch bomby s tím rozdílem, že tento-
krát měla jen menší tonáž. Z vnějšího pohledu jeho přerod z moderni-
sty v protagonistu konceptu přeměny Církve československé v pravo-
slavnou a ztotožnění se se společenstvím východních církví proběhl 
velmi rychle, fakticky během několika málo měsíců roku 1921. Důvody 
Pavlíkova počínání jsou tentokrát transparentnější. Za prvé za ním stojí 
jeho vystřízlivění z vize „české reformace 20. století“, které sice nikdy 
příliš nevěřil, ovšem reflexe jejího „uvádění do života“ ho dovedla k 
závěru, že se jedná o plán mimo veškerou realitu. Za druhý důvod 
považujeme transformaci, resp. posuny v jeho pohledu na pravoslaví. 
Vznikly jednak v důsledku jeho úvah křesťana, jenž si uchoval víru v 
Boha a východní církev vnímal jako sestru západní církve, jednak jako 
důsledek rozhovorů s vladykou srbské pravoslavné církve Dositejem 
(Vasić)2. Pavlíkův dialog s tímto obdobně reformě naladěným a vzděla-
ným biskupem vnímáme jako bod obratu, jako krok stojící na počátku 
vytváření konceptu českého pravoslaví. Vladyka Dositej nabídl (akcep-
toval) nový model spolupráce srbské a československé církve. České 
národní církvi garantoval na bázi unie možnost jejího budoucího „svo-

1 Srov. MAREK, Pavel: Česká reformace 20. století? K zápasu Církve československé (husitské) o 
vizi moderního českého křesťanství v letech 1920–1924. Olomouc, Univerzita Palackého 2015. 386 s. 
2 Vladyka Srbské pravoslavné církve Dositej (Vasić, 1878–1945) působil v Niši a Záhřebu a 
v meziválečném období patřil mezi nejvýraznější archijereje této církve. S prostředím v 
Československu ho spojila jeho pravoslavná mise probíhající ve 20. letech 20. století. Srov. 
MAREK, Pavel: „Obtížný cizinec“. Vladyka srbské pravoslavné církve Dositej (Vasić) a 
meziválečné Československo (1920-1939). Olomouc, Univerzita Palackého 2020. 388 s.; 
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; 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, No. 2, pp. 197–227.
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bodného směřování“. Když tuto dohodu Srbská pravoslavná církev v 
září 1921 „posvětila“ Pavlíkovou biskupskou chirotonií, jeho konfesní 
přerod byl v podstatě dovršen, čemuž však nesmíme rozumět tak, že 
byl definitivně ukončen. Jeho reformě naladěná a neklidná duše v hle-
dání „optimálního modelu“ křesťanské církve pokračovala i v dalších 
letech.

Pavlíkovu konfesní metamorfózu kněze vnímáme jako jeden ze 
základních znaků charakterizujících pátou generaci českého katolické-
ho reformního hnutí1, do níž tento duchovní patří jako jedna z vůdčích 
postav, a jeden z nosných projevů náboženské a církevní krize, kterou 
česká společnost prošla v počátečním období existence Českosloven-
ské republiky. Biskupa Pavlíka-Gorazda vynesla v roce 1925 po řadě 
peripetií do čela pravoslavné církve v českých zemích. Reprezentuje 
ústřední postavu zakladatelského typu ve všech oblastech jejího živo-
ta. Jí zůstal necelých 20 let a odešel ve věku 62 let předčasně od nedo-
končeného díla. Reflexe a zhodnocení misijní činnosti a zásluh bisku-
pa Gorazda o vybudování pravoslavné církve v Československu staví 
otázku oprávněnosti jeho kanonizace pravoslavným společenstvím 
mimo diskusi.

Kanonizace biskupa Gorazda (Pavlíka)
Kanonizace biskupa Gorazda pravoslavnou církví v Českosloven-

sku proběhla ve dnech 4. až 6. září 1987. Avšak vysledovat její iniciaci 
na základě písemné dokumentace není snadné. Zdá se, že bezprostřed-
ně po skončení 2. světové války, bez ohledu na tragiku biskupovy smr-
ti, jeho vlastenecké oběti pro národ, stejně jako jeho klíčové postavení 
v její historii, nebyla pro akt svatořečení vhodná doba nejen v důsled-
ku zásadních změn v církvi díky jejímu přechodu do jurisdikce Ruské 
pravoslavné církve propojenému s hledáním nového organizačního 
modelu a s řešením otázek personálního rázu, ale také s teprve postup-
ným vytvářením kultu pravoslavných novomučedníků. Současně situ-
aci nepříznivě ovlivňovala zásadní transformace celé společnosti jako 
důsledek naplňování vize budování socialistického společenského 
1 MAREK, Pavel: Za lepší církví? K úsilí českého duchovenstva v 19. a na počátku 20. století 
modernizovat náboženských a církevní život. In: VAŘEKA, Marek – ZÁŘICKÝ, Aleš: 
Modernizace církve. Od zrušení jezuitského řádu do 2. vatikánského koncil. Ostrava, FF OU 
2018, s. 123–137.
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řádu, která se snažila o unifikaci ideologie v duchu marxismu-leninis-
mu. Církve se staly jen přechodným a dočasným fenoménem, a tak je 
možno dát za pravdu názoru, že vlastně Gorazdova životní oběť, stejně 
jako angažmá pravoslavné církve při ukrývání atentátníků, byla pro 
oficiální režimní ideology obtížně stravitelným soustem díky vazbám 
na londýnský buržoazní odboj a osobnost prezidenta Edvarda Beneše. 
Za této situace asi ani nebyla odvaha s návrhem kanonizace vystoupit. 
Kdy a za jakých okolností došlo ke zvratu nevíme.

Na pevnější půdu se dostáváme teprve v r. 1978. Z ověřitelných 
zdrojů zjišťujeme, že návrh na kanonizaci biskupa Gorazda předložil 
metropolitní radě Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku 
protojerej, profesor prešovské pravoslavné bohoslovecké fakulty ThDr. 
Andrej Michajlov (1920–1978).1 Návrh byl podpořen z několika stran. 
Velkým stoupencem myšlenky se stal prof. Pavel Aleš, jenž doporučo-
val jeho realizaci kanonizace v r. 1979, v roce centenária Gorazdova 
narození. Na konci 70. let už také existovala shrnující historická práce o 
životě a díle biskupa, napsaná Jaroslavem Šuvarským a vydaná metro-
politní radou v r. 1979, která ve své době přinášela nová fakta a hodno-
cení významu této osobnosti v církvi i v české společnosti. Proč nebyl 
podnět realizován opět nevíme. Můžeme jen spekulovat a dohodovat 
se, zda jistou roli na neúspěchu neměla kauza kolem Sávvovy (Neru-
da) kritické práce o biskupu Gorazdovi s datem vzniku 11. 5. 1975. Me-
tropolita Dorotej spor o biskupovu osobnost tlumil výzvou ke klidu a 
poukazem na nežádoucí důsledky aféry kolem Sávvova rukopisu.

Novou, a jak se ukázalo také závěrečnou fází, prošla idea kano-
nizace biskupa Gorazda v l. 1986–1987. Nejpozději od letních měsíců 
roku 1986 zahájila práci komise pro biskupovu kanonizaci v Olomou-
ci. V jejím čele stál olomoucko-brněnský biskup Nikanor (Juchimčuk). 
Výsledkem její práce bylo zpracování návrhové zprávy o životě a dílu 
biskupa Gorazda. Její koncept byl s největší pravděpodobností dílem 
igumena Cyrila (Pospíšil), který materiálově vycházel ze své vysoko-
školské kvalifikační práce. Zprávu ve druhé fázi doplnila komise o zá-

1 K jeho osobě srov. 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, CDK 2012, s. 428–429.
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věrečnou pasáž týkající se hodnocení rukopisu igumena Sávvy týkající 
se střetu mezi biskupem Gorazdem a duchovním Josefem Žídkem. Její 
koncept předložil prof. Pavel Aleš. Výsledná podoba materiálu pro me-
tropolitní radu, jejíž verzi překládáme v tomto článku, byla doplněna v 
dílčích poznatcích a zásadně stylisticky přepracována. Na půdě komise 
vznikl rovněž Řád kanonizace sv. Gorazda II. Návrh programu zářijo-
vé kanonizační slavnosti z r. 1987 vznikl spoluprací úřadů metropolie a 
moravské eparchie. Tento v předstihu připravený dokument většinou 
nekonkretizuje osobnosti představitelů a zástupců zahraničních pra-
voslavných církví účastnících se kanonizace, což bohužel platí i pro 
články uveřejněné v Hlasu pravoslaví v l. 1987 a 1988. Pouze okrajově 
jsme zjistili, že konstantinopolský ekumenický patriarchát zastupovali 
biskup christopolsky Michael sídlící ve Vídni a tehdy archimandrita 
(nyní metropolita) Genadius (Limuris) z kanceláře cařihradského pa-
triarchy. Srbskou pravoslavnou církev reprezentovali episkop vranjski 
Sava (Andriħ, 1939–1993) a biskup banjalučski Jefrem (Militinović, nar. 
1944). Ruská pravoslavná církev na Gorazdovu kanonizaci delegovala 
arcibiskupa voroněžského a lipeckého Metodije (Němcov, nar. 1949) 
– nyní metropolitu permského a kungurského, a biskupa podolského 
Vladimíra (Ikim, nar. 1940), nyní metropolitu omského a tavričeského1. 
Zda byl mezi hosty zástupce bulharské pravoslavné církve se nám z 
přístupných materiálů nepodařilo potvrdit. 

Závěr
Kanonizace biskupa sv. Gorazda II. (Pavlík) byla pro pravoslav-

nou církev v českých zemích přelomovým aktem ve smyslu prvního 
aktu svatořečení. Po něm v říjnu 1994 v Prešově a v Brně následova-
la kanonizace velkomoravského knížete sv. Rastislava († po r. 870)2, v 
červnu 2019 v Košicích srbského duchovního české národnosti Stani-
slava Nasadila (1907–1941)3. V r. 2020 proběhlo zatím poslední prohlá-
šení za svaté novomučedníky4 českých pravoslavných kněží a laiků, 
1 Od r. 1987 působil v Karlových Varech jako představitel kostela sv. Petra a Pavla a od r. 1979 
stál v čele podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v ČSSR (do 1990), které v r. 2007 získalo 
od MK ČR registraci jako církev.
2 http://www.moraviamagna.cz/osobnosti/o_rosti1.htm - cit. 10. 9. 2021.
3 https://www.ob-eparchie.cz/2019/07/11/svaty-novomucednik-jerej-stanislav-nasadil-licko-
jesenicky/ - cit. 10. 9. 2021.
4 Noví čeští svatí v Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku – PRAVOSLAVNÁ 



Н
А

УК
О

ВІ
 З

А
П

И
С

К
И

 Б
ІН

Д
Ц

 №
8,

 2
02

1

176

kteří zaplatili svým životem pomoc parašutistům podílejícím se na 
atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 
(1904–1942).

Zpráva eparchiální komise pro zpracování podkladů ke kanoni-
zaci episkopa Gorazda, 1986

Dětství Matěje Pavlíka
Matěj Pavlík (vladyka-mučedník Gorazd) se narodil 26. května 

1879 v Hrubé Vrbce na Moravském Slovácku jako syn pokrokového 
zemědělce Jana Pavlíka a jeho manželky Anny, rozené Bělčíkové. Rodi-
če byli římsko-katolického vyznání. Při křtu svatém bylo synovi dáno 
jméno Matěj. Moravské Slovácko, prostředí, ve kterém se Matěj Pav-
lík narodil, vynikalo projevy lásky k Bohu, k člověku, vlasti. V rodině 
se projevovala uvědomělá a cílevědomá odvaha pramenící z hluboké 
zbožnosti. Je tedy pochopitelné, že tyto vlastnosti kladně ovlivňovaly 
mladého Matěje Pavlíka.

V Hrubé Vrbce působila početná skupina českobratrských evan-
gelíků, která měla svou církevní školu. V jednom období Matěj Pavlík 
navštěvoval tuto evangelickou církevní školu, která poskytovala zá-
kladní vzdělání1.

Matěj Pavlík se velmi rád zúčastňoval bohoslužeb. Nejprve to 
bylo v doprovodu své maminky a později zcela sám. Rodičům nebylo 
líto vynaložených prostředků na vzdělání syna Matěje, který projevo-
val neobyčejný zájem o všestranné vzdělání.

Po ukončení základního školního vzdělání Matěj Pavlík pokra-
čoval ve studiu na kroměřížském gymnáziu, které bylo pod církevní 
správou a spravováno římsko-katolickou církví. Na vzpomenutém 
gymnáziu studoval od rou 1890 až do roku 1896. Poslední dva roky 
studoval na Státním gymnáziu v Kroměříži2. V sedmé třídě gymnázia 

CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH – Pražská pravoslavná eparchie (pp-eparchie.cz)- cit. 16. 8. 
2021
1 Školu navštěvoval jen několik málo týdnů, než se otci podařilo zajistit jeho přechod do národní 
školy v Kuželově. Tato epizoda souvisela s konfliktem otce, působícím ve funkci starosty obce, s 
několika sousedy, kterým nevycházel vstříc. 
2 Kroměřížské gymnázium bylo soukromou školou v gesci olomouckého arcibiskupství a do r. 
1910 nemělo právo veřejnosti. Proto po absolutoriu šesté třídy poslední dva ročníky chlapci, 
většinou z chudých rodin a připravující se na budoucí kněžské povolání (tzv. „malý seminář“), 
absolvovali na německém státním gymnáziu a zde skládali maturitu.
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Matěj Pavlík začal se samostatným studiem staroslovanštiny. Gymna-
zijní studia ukončil s vyznamenáním, jak je zřejmé z jeho maturitního 
vysvědčení.

Matěj Pavlík – student bohosloví
Po úspěšném ukončení studia na gymnáziu, tj. v roce 1898, Matěj 

Pavlík se stal řádným posluchačem Římskokatolické bohoslovecké fa-
kulty1 v Olomouci. I zde byl průběh studia úspěšný. V létě roku 1900 
vykonal pouť do Kyjeva, aby se blíže seznámil s pravoslavím2, o kterém 
toho nemálo slyšel na fakultě, ale ne vždycky byly tyto informace před-
neseny tak, aby nezkreslovaly skutečnost. V roce 1902 úspěšně ukončil 
studium na bohoslovecké fakultě, co rovněž dokazuje vysokoškolský 
diplom.

Matěj Pavlík – kněz římskokatolické církve
5. července 1902 byl Matěj Pavlík v katedrále sv. Václava v Olo-

mouci vysvěcen na kněze. Od 1. srpna do 4. prosince 1902 působí na 
farnosti v Karlovicích, odkud byl přeložen do Brumovic ve Slezsku, 
kde působil až do 15. září 1905. Ve volných chvílích se zabýval studiem 
idejí, které výrazně vynikly v českém národním obrození. Jeho úmys-
lem bylo zpracovat vědecké pojednání ke zmíněné problematice3. Cíle 
však nedosáhl. Překážka spočívala v nedostatečné materiální základně, 
ale také v tom, že arcibiskup Kohn nedovolil o. Matěji Pavlíkovi dále 
pokračovat a pověřil ho vedením časopisu „Pozorovatel“4.Tuto funk-
ci plní pouze jeden rok, tj. od 15. září 1905 do 15. září 19065. Příčinou 
jeho odchodu jsou rozpory v redakci. Otec Pavlík je jmenován admini-

1 Když císař František Josef I. 17. května 1860 zrušil tehdejší Františkovu univerzitu v Olomouci, 
zůstala z ní až do r. 1939 pouze samostatná teologická fakulta a krátce medicinsko-chirurgický institut.
2 Na cestu se horlivě připravoval se svým kolegou a přítelem Albertem Jadrníčkem (1879–1968), 
avšak není doloženo, že opravdu Kyjev navštívili.
3 Vedle přípravy monografie o Vincenci Zahradníkovi plánoval napsání historické práce na téma 
vývoje a významu cyrilometodějské ideje v českém národně v 19. století.
4 Návrh na převzetí redakce Pozorovatele Pavlík obdržel v r. 1904 od P. Františka Světlíka 
(1875–1949), v podstatě z prostředí Národní strany katolické, ne tedy z prostředí církve. Souhlas k 
redigování novin obdržel až 15. září 1905 od arcibiskupa Františka Saleského Bauera (1841–1915).
5 Vydávání periodika je s Pavlíkovou osobou spojeno až do 15. července 1908 a jeho odchod z místa redaktora 
byl motivován v prvé řadě nedostatečným finančním ohodnocením jeho práce. Noviny vycházely v jeho 
gesci fakticky až do konce roku 1919. Neredigoval je přímo, ale vydavatel ho pověřil dohledem nad prací 
redakce a odpovídal za obsahové směřování novin, což se pochopitelně neobešlo bez různých konfliktů.
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strátorem duchovní správy v kroměřížské psychiatrické léčebně1. Své 
nové a odpovědné poslání pastýře v ústavu duševně nemocných plní 
od 15. září 1906 do 1. května 1920. Koncem roku 1910 o. Matěj Pavlík 
byl jmenován zpovědníkem sester řádu sv. Kříže, které pracovaly jako 
ošetřovatelky ve zmíněném ústavu. 

Období první světové války bylo obdobím, ve kterém docházelo 
u mnohých lidí k radikálním změnám v myšlení. V tuto dobu dochází 
k názorovému rozchodu mezi převážnou částí římskokatolického du-
chovenstva Rakouska-Uherska, které schvalovalo a ospravedlňovalo ra-
kousko-uherskou agresi vůči Srbsku, a o. Matějem Pavlíkem, který těžce 
prožíval skutečnost páchaného násilí na srbském národě a nesmyslnost 
imperialistické války. V duchu cyrilometodějské tradice začal vydávat 
časopis Právo národa, ve kterém se čas od času objevovalo volání po 
částečné reformě římskokatolické církve. Obsah jednotlivých čísel zmí-
něného časopisu dává obraz o krystalizaci myšlení lidí tehdejší doby2.

Po ukončení první světové války, kdy v životě nového Česko-
slovenska se uskutečňují mnohé proměny, které neponechaly stranou 
ani oblast náboženskou, o. Matěj Pavlík byl postižen těžkou oční cho-
robou3. Po dlouhém ústavním léčení byl penzionován. V tu dobu asi 
půl milionu lidí se rozchází s římskokatolickou církví a jsou položeny 
základy církvi československé, jako církvi národní, která však neměla 
zákonnou4 hierarchii a takto spojení se skutečnou všeobecnou Církví. 
Byl to plod revolučního kvasu. Otec Matěj Pavlík s tímto revolučním 
proudem plně nesouhlasil. Konečně on sám 11. října 1920, po dlou-
hém zvažování rozchází se s římskokatolickou církví5 a stává se členem 
nově vzniklého náboženského společenství, v kterém se stává jednou z 
vůdčích osobností, ale na rozdíl od volnomyšlenkářů zdůrazňuje nut-

1 Prozatímním duchovním správcem Moravské zemské léčebny císaře Františka Josefa I. se Matěj 
Pavlík stal ještě jako redaktor Pozorovatele na vedlejší úvazek. 
2 Právo národa začalo vycházet jako měsíčník od 1. října 1918.
3 Zdravotní krize M. Pavlíka zasáhla zejména na přelomu let 1918–1920, kdy se od konce listo-
padu léčil v sanatoriu Dolní Lipové a jeho rekonvalescence trvala zhruba do poloviny roku 1920, 
kdy se zapojil do aktivit Církve československé. 
4 Ve smyslu existence vysvěcených biskupů s apoštolskou posloupností. 
5 Z katolické církve byl exkomunikován dekretem olomouckého arcibiskupa Lva kardinála Skrben-
ského z Hříště (1863–1938) z 3. září 1920 a následně počátkem října ohlásil své vystoupení z církve 
kroměřížské městské radě. Formální doklad o přestupu do Církve československé není k dispozici.
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nost uplatnění cyrilometodějského dědictví, co v širších souvislostech 
znamená pravoslaví, v rámci nového náboženského společenství1.

Myšlenka položit základ reformě v rámci římskokatolické církve 
vznikla v Klubu reformního římskokatolického duchovenstva2. Bylo 
požadováno zrušení3 celibátu, český liturgický jazyk a zřízení českoslo-
venské katolické patriarchie4. Požadavky však nebyly v Římě přijaty. 
Nutno dodat, že myšlenky poplatné radikalismu měly v řadách členů 
klubu své pevné místo. Postavit se jim do cesty vyžadovalo rozhod-
nost, pevné přesvědčení, a především plnou odevzdanost do Boží vůle. 
Právě modlitba, osobní zbožnost, odevzdanost do vůle Boží a věrnost 
Boží pravdě přivedly otce Matěje Pavlíka k tomu, že za pomoci mi-
losti Boží nepodlehl násilí krajního radikalismu. Ano, Církev – jako 
náboženské společenství, které nemá zákonnou hierarchii, mu byla ne-
přijatelná. Otec Matěj Pavlík od prvého okamžiku vstupu do nového 
náboženského společenství usiluje, aby toto se přes plnění cyrilome-
todějského odkazu plně napojilo na pravoslaví5. Jeho zásluhou první 
sněm nově vznikající církve přijal usnesení dokumentující skutečnost, 
že nově vznikající církev přijala pravoslavnou věrouku a etiku6.

1. Otec Matěj Pavlík a jeho boj za pravoslavnou orientaci
I když nově vznikající církev oficiálně přijala pravoslavnou vě-

rouku a etiku, radikalisté a volnomyšlenkáři zatlačení usnesením sjez-
du do pozadí, nevzdali své pozice. Proto otec Matěj Pavlík stanul v 
čele zápasu za pravoslavnou orientaci. Tak už 21. dubna 1921 na sje-
zdě delegátů církevních obcí československé církve o. Matěj Pavlík 
1 Z teologického hlediska procházejí názory o. Pavlíka v Církvi československé nejméně dvěma 
fázemi. V počáteční etapě patřil ke skupině radikálů kolem K. Farského. Příklon k pravoslaví u něj 
nastal na jaře 1921, zřejmě také pod vlivem rozhovorů s vladykou Dositejem (Vasić). 
2 Stoupenci reformního hnutí v rámci katolické církve se sdružili v Jednotě katolického duchovenstva. 
Na podzim 1919 vzniká Klub reformních kněží Jednoty katolického duchovenstva vedený K. 
Farským, je jehož půdě bylo radikálním křídlem kněží připraveno založení Církve československé.
3 Byla požadována reforma kněžského celibátu buď na základě dobrovolnosti nebo alespoň 
odkladu rozhodnutí o přijetí celibátu do pozdějšího věkového období bohoslovce.
4 V závěrečné fázi formulace požadavku postulát směřoval ke zformování autokefální katolické církve 
v Československu. Výčet všech požadavků je obsažen v brožuře Obnova církve katolické z r. 1919.
5 Viz korekci shora, v poukazu na vývoj a změnu Pavlíkových názorů. 
6 První sněm Církve československé se sešel k prvnímu zasedání v r. 1924 a k druhému zasedání v r. 
1931. Autoři textu tak zde hovoří o sjezdu delegátů náboženských obcí. Není ovšem jasné, který z nich 
mají na mysli. Věcně se formulace týká až sjezdu konaného v Praze ve dnech 29.–31. srpna 1921, kdy 
byl deklarován vznik Církve československé pravoslavné. Další výklad se však vrací před toto datum.
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vystoupil proti modernistům a radikálním liberalistům. Výsledek byl 
ten, že závěry moravského sjezdu delegátů církevních obcí, který se 
konal, ovlivnil kladně v otázkách věroučných jednání Ústřední rady 
československé církve dne 7. května 1921 a rovněž i jednání Druhého 
sněmu1 československé církve dne 29. srpna 1921. Oba orgány přijaly 
stanovisko moravských delegátů církevních obcí vedených o. Matějem 
Pavlíkem a československá církev přijala všechna ustanovení sedmi 
všeobecných sněmů církevních a takto se přihlásila k pravoslavné ori-
entaci v plném slova jejího smyslu. V tomto závěru je pak plně obsa-
ženo úsilí o. Matěje Pavlíka. Třeba dodat, že na Druhém sněmu byl 
už přítomen delegát srbské pravoslavné církve episkop Dositej2, čím 
byl i položen základ ke kanonické jednotě s všeobecným pravoslavím. 
Konečně i neméně důležité je to, že sněm stanovil, že církev ponese 
jméno Československá církev – pravoslavná. Rovněž byli vybráni tři 
kandidáti k episkopskému svěcení: o. Matěj Pavlík, ThDr. Karel Farský 
a Rudolf Pařík. Poslední dva kandidáti se záhy ukázali z pravoslavné-
ho hlediska pro episkopskou chirotonii nepřijatelní. Zvláště K. Farský, 
který usiloval o získání episkopského svěcení coby nijak nezavazující 
projev křesťanského přátelství ze strany srbské církve.

2. Mnišství a episkopská chirotonie o. Matěje Pavlíka
Jeho Svatost patriarcha Dimirij pozval o. Matěje Pavlíka do Srbska 

k episkopské chirotonii. 21. září 1921 o. Matěj Pavlík na Fruške Gore 
v lávře Krušedol přijal mnišství. Mnišské postřižiny vykonal episkop 
Dositej za účasti episkopa Maxmiliána. Otec Matěj obdržel jméno Go-
razd. 22. září 1921 byl jeromonach Gorazd uveden v monastýru Gere-
geteku v hodnost igumena. Tentýž den večer episkop Dositej v mona-
stýru Chopova udělil igumenu Gorazdovi hodnost archimandrity. Z 
Chopova monastýru delegace s archimandritou Gorazdem odjela do 
Sremských Karlovců, odkud 23. září 1921 přijela společně s Jeho Sva-
tostí patriarchou Dimitrijem do Bělehradu. 24. září 1921, před všenoč-
ním bděním, byl vykonán čin narečenija (jmenování) archimandrity 
Gorazda na episkopa moravskoslezského. 25. září 1921, v katedrálním 
chrámě sv. Michala byla uskutečněna chirotonie archimandrity Go-

1 Viz korekci výše.
2 Vladyka Dositej (Vasić) byl osobně přítomen už na jednání 21. dubna 1921 v Olomouci.
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razda na episkopa moravskoslezského. Chirotonie se s patriarchou 
Dimitrijem zúčastnili metropolita Antonij (Chrapovickij), metropolita 
Dositej, episkop Josif1. Přítomen byl téměř celý episkopát srbské církve 
a mnohopočetné duchovenstvo, velké množství věřících. Po chirotonii 
vladyka Gorazd zůstal ještě jeden měsíc v Srbsku, navštěvoval monas-
týry a seznamoval se s životem srbské církve.

3. Zápas vladyky Gorazda proti herezi Farského – obrana pravo-
slavného učení v rámci československé církve pravoslavné

Ještě za pobyta vladyky Gorazda v Srbsku Karel Farský začal se 
svými přívrženci rozsévat símě vyloženě heretických myšlenek. Pro-
ti československé církvi – pravoslavné ostře vystoupili římští katolíci, 
protestanté a politické strany. Velmi složité to byly poměry…

Při návratu vladyky Gorazda ze Srbska Karel Farský v chrámě sv. 
Mikuláše v Praze pronesl plamennou řeč, v které zdůrazňoval věrnost 
církve sv. pravoslaví. Vůbec mu nevadilo, že jeho řeč se rozcházela s 
jeho pravými závěry. Krátce potom Český zápas pod vedením Karla 
Farského uveřejňoval články, v kterých byla napadána dogmata pra-
voslavné církve a vytvářena clona zapomenutí o tom, že se církev při-
hlásila k pravoslaví a zavázala dodržovat pravoslavnou dogmatiku. 
Radikalisté vedení K. Farským zahájili osobní tažení proti vladykovi 
Gorazdovi, překrucovali jeho výroky, snažili se jej znemožnit v očích 
věřícího lidu, deformovali závěry prvého sněmu, jednotlivým slovům 
projevu, který tehdy přednesl o. Matěj Pavlík, dávali svůj výklad, vy-
trhuje je z kontextu projevu. Vladyka Gorazd proti tomu vystoupil s 
obranou přijetí pravoslavné orientace. Přednesl řadu přednášek, v kte-
rých rozhodně stál na pravoslavných pozicích. Tak tomu bylo např. v 
Praze-Smíchově, Benešově, Táboře, Staré Pace, Českých Budějovicích. 
Aby byla co nejvíce omezena činnost vladyky Gorazda, jeho rozhodná 
obrana pravoslaví, využil Karel Farský různorodého vlivu politických 
stran. Dezinformace a útoky proti pravoslaví se začaly objevovat v 
denních listech. To byl závěr roku 1921, ale již 4. ledna 1922 vladyka 
Gorazd za přítomnosti K. Farského a R. Paříka vystoupil na schůzi du-
chovenstva východočeské diecéze s obranou pravoslaví. Důsledek byl 
ten, že se duchovenstvo vyslovilo v přijaté rezoluci jednoznačně pro 

1 Členem sboru světitelů byl rovněž metropolita Skopje Varnava (Rosić, 1880–1937).
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pravoslaví. Český zápas vedený Karlem Farským měl zveřejnit přijatý 
závěr, ale tento požadavek nejen nesplnil, nýbrž začal pod vedením 
K. Farského ještě více útočit proti vladykovi Gorazdovi, kterému bylo 
znemožněno vystupovat před posluchači ve prospěch pravoslaví.

Vladyka Gorazd nerezignoval před tímto nátlakem, ale obracel se 
k lidu s obranou pravoslaví prostřednictvím časopisu „Za pravdou“. 
V článku „Aby bylo jasno“1 podrobně vysvětlil problematiku tzv. di-
rektiv přijatých na sjezdu duchovenstva, které radikalisté zneužívali, 
překrucovali a z nich vytvářeli jakási vlastní odrazový můstek. Vla-
dyka podtrhl tu skutečnost, že srbská církev světila biskupa toliko na 
základě závazku, který dala československá církev – pravoslavná, tj. že 
se církev připojuje k všeobecné pravoslavné církvi. 

Vladyka Gorazd rázně odmítnul praktiku obojetného chování a 
zdůraznil: „Církev, která by jednala s takovou mentální rezervací - ne-
zasluhovala by jména náboženské společnosti, tím méně jména křes-
ťanské církve. Od takové církve by se s hnusem odvrátili všichni čestní 
lidé a s takovou „církví“ by odmítla vyjednávat skutečná Církev.“ V 
další části pak píše o svěcení episkopů a zdůrazňuje: „Svěcení episko-
pů nové církve je příliš vážná věc, za niž každá církev je zodpovědna 
Bohu, své minulosti, budoucnosti a své vlastní vnitřní podstatě. Dále: 
akt vysvěcení našich episkopů není záležitostí naší a srbskou, ale též 
ostatních pravoslavných církví, jimž je srbská církev za ni zodpovědná, 
a které za tento akt srbské církve jsou spoluzodpovědny ... Jestliže však 
církev trvá na svěcení kněží a episkopů, nesmí tradiční křesťanství 
býti tak odbýváno“. Vladyka Gorazd odmítnul racionalistický výklad 
svobody svědomí a zdůraznil: „Bylo by znamením opravdové šířky 
svědomí usnésti se na přijetí nicejsko-cařihradského vyznání víry a 7 
ekumenických sněmů, dále na přijetí jména československá církve – 
pravoslavná, a přitom se všemu pravoslavnému světu smát: i věrouč-
ným článkům i obřadům“. V závěru článku vladyka Gorazd odmítl 
odpovědnost za následky rozšiřované radikalisty dezorientace a pro-
hlásil, že se od takového jednání distancuje.

Články uveřejněné v časopise „Za pravdou“ pomohly svým ob-
sahem objasnit situaci v církvi i samu podstatu věci. Radikalisté pře-

1 Za pravdou, 2, 1922, č. 8, 23. 2., s. 84–85; č. 9, 2. 3., s. 61–62; č. 10, 9. 3., s. 66–68.
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šli do pozice vyčkávacího mlčení. Pardubický sjezd byl nedostatečně 
připraven1. Proto se zmohl pouze na usnesení, které stanovilo, aby se 
4. 6.1922 konal další sjezd, na kterém bude pravoslaví hájit biskup Go-
razd a oponentem mu bude farář Hůta. Byl to v podstatě antipravo-
slavný manévr radikalistů vedených Karlem Farským2.

Ve stejnou dobu vzniklo mezi československými krajany v Ame-
rice obdobné hnutí3. Radikalisté připravující se k rozkolu využili situa-
ce. Bylo rozhodnuto o vyslání vladyky Gorazda jako jediného biskupa 
církve československé – pravoslavné k těmto krajanům4. Odjezd byl 
stanoven na 23. června 19225. Ústřední rada nesvolala sjezd diecézních 
(eparchiálních) rad, jak bylo stanoveno usnesením pardubického sjez-
du na 4. června 1922, ale až na 25. června 19226. Proto vladyka svolal do 
Přerva sjezd duchovenstva moravsko-slezské diecéze (eparchie) na 7. 
června 19227. Na sjezdu potvrdilo duchovenstvo svou věrnost pravo-
slaví a vladykovi Gorazdovi. Vladyka odjíždí do Ameriky s vážnýma 
pochybnostma, ale bez jednoznačných důkazů o záměrech radikalistů. 
Přesto však ještě vydal tiskem svůj referát na téma „Úkol a orientace 
československé církve“ a těsně před svým odjezdem přednesl přednáš-
ku ve společnosti ruských profesorů a studentů v Praze, kde vyložil z 
pravoslavného pohledu dogmatiku a objasnil církevní správu česko-
slovenské církve. Řekneme: udělal vše co mohl udělat.

V době misijního pobytu vladyky Gorazda v Americe radikalis-
té vedení K. Farským znovu zaútočili proti pravoslaví. Vladyka Go-
razd [informovaný, pozn. editora] o stavu věcí doma vynaložil úsilí o 
urychlené zakončení svého působení, co se však mohlo uskutečnit až 

1 Zde není jasné, který z pardubických sjezdů mají autoři textu na mysli, neboť sjezdy diecézních 
rad přicházejících v úvahu proběhly nejméně dva, 6. 5. 1922 a 25. 7. 1922.
2 Kauza s posuny termínů není dost jasná, neboť zpráva biskupa Gorazda účastníkům sjezdu 
konaného 25. července vyšla už v červnu. O záměrném posunu termínu můžeme hovořit pouze 
v souvislosti s biskupovým návrhem uskutečnit sjezd v Pardubicích kolem 4. července, jenž byl 
odmítnut. Do USA biskup Gorazd odjel z Prahy 23. července.
3 Čeští a slovenští vystěhovalci usilovali o založení Církve československé, k pravoslavní 
neinklinovali.
4 Gorazdova cesta do Ameriky byla výsledkem jeho osobního zájmu, ústředím Církve 
československé na ni vyslán nebyl.
5 Biskup Gorazd s doprovodem opustil Prahu, jak jsme uvedli, 23. července 1922.
6 Správně na 25. července.
7 Sjezd v Přerově proběhl 20. července 1922.
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27. prosince 1922. Zatím sjezd svolaný záměrně na 25. června 19221, tj. 
na dobu, kdy vladyka Gorazd nebyl přítomen, vyslovil podporu roz-
kolníkům. Do jednoho měsíce po sjezdu vychází tzv. „Českosloven-
ský katechismus“ sestavený K. Farským a prof. F. Kalousem. Do konce 
roku 1922 vyšel ve dvojím vydání s podporou diecézních rad v Praze 
a Kutné Hoře. Olomoucká diecézní rada text katechismu sice nepo-
tvrdila, ale radikálové dosáhli jejího mlčenlivého pochopení. Tedy v 
době nepřítomnosti svého archijerteje porušila sliby jemu dané před 
jeho odjezdem do Ameriky.

Hlavní zásady výše jmenovaného katechismu: není jednoho Boha 
ve třech Osobách, ale Bůh je živý zákon přírody, Ježíš Kristus není Sy-
nem Božím, Spasitelem a Vykupitelem lidstva, ale pouze nejlepším z 
proroků. Autoři katechismu staví Ježíše Krista do jedné řady s Mojží-
šem, Cyrilem a Metodějem, ale co horší, oni jej činí rovnocenným se 
Sokratem, Mohamedem, Zaraustrou, Buddhou, Konfuciem a s národ-
ními buditeli jako jsou Hus a Komenský. V katechismu se hovoří, že 
není Ducha Svatého, ale pouze Boží oduševněním v člověku. Popírají 
Přesvatou Bohorodici, neustálé panenství Panny Marie. Ježíš je přiro-
zeným synem Josefa a Marie. Písmo sv. obou zákonů není Zjevením 
Božím v pravoslavném pojetí. Biblická zpráva o stvoření je pohádkou, 
člověk nebyl stvořen, ale objevil se vývojem apod. K. Farský na obha-
jobu katechismu píše v České zápase č. 42 z r. 1922: „My tu v Čechách 
lid klamati nechceme a nesmíme. Proto jsou položeny do katechismu 
jen ty a takové věty, kterých dovedeme uhájit vůči každému, buď si on 
nevěrec nebo ortodoxní starověrec“. 

V době nepřítomnosti vladyky Gorazda radikalisté personálně 
obsadili redakci „Za pravdou“. Vladyka Gorazd píše z Ameriky o here-
tickém obsahu katechismu následující: „Československý katechismus 
byl vydán jako učebnice pro mládež a věřící československé církve, 
schválená diecézní radou pražskou, tedy jako publikace, kterou každý 
nezasvěcený člověk bude považovat za oficielní projev církve, což však 
není pravda ani po stránce formální, ani po stránce věcné. Po stránce 
formální – poněvadž publikace nebyla dána k prostudování přísluš-
ným komisím zvoleným v lednu 1921 a poněvadž žádná diecézní 

1 Viz opravu shora.
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rada není oprávněna takovým způsobem knihy schvalovat. Po stránce 
věcné knížka obsahuje některé jednotlivosti dobré, ale celkový tenor 
knížky se nesrovnává s evangeliem, ani s názory prvních křesťanů, ani 
s usnesením obecných sněmů, ani vírou nynějších křesťanských círk-
ví. Kristus (a jeho dílo) je pojat jednostranně a neúplně, bez ohledu 
na milost Boží, Kristem, Synem Božím nám sjednanou. Milost Boží, 
sdělovaná nám prostřednictvím živého spojení s Kristem je nutným 
a nevyhnutelným momentem náboženského charakteru křesťanství. 
Bez tohoto momentu milosti přestává být křesťanství náboženstvím a 
stává se pouhou etikou. Skutečně také Československý katechismus, v 
němž Kristus je podán jako největší prorok a v němž není ani nejmenší 
zmínky o milosti Boží je učebnicí etiky, ale ne náboženství. Postačí-li 
našemu národu a specielně členům naší církve pouhá etika a dovede-li 
nás pouhá etika uspokojit, posvětit a spasit, je otázka, na kterou roz-
hodně odpovídám záporně…“ V závěru svého dlouhého dopisu vla-
dyka Gorazd prohlašuje, že se připojuje k projevu episkopa Dositeje, 
který jako představitel srbské církve katechismus odmítl. V druhém 
dopise vladyka Gorazd sděluje, že nepřijme volbu za diecézního epis-
kopa, jestliže nebude zaručena věrnost pravoslaví. Dopis byl přečten 
delegátům diecézního sjezdu. Po přečtení z 42 delegátů 41 delegátů 
hlasovalo pro episkopa Gorazda a jeho stanoviska. Radikalisté vedeni 
heretikem K. Farským se na sjezdu s přetvářkou vzdali svých pozic, ale 
ihned po sjezdě rozvinuli svůj boj proti pravoslaví. Srbská církev odvo-
lala exarchu1 Dositeje a přerušila obecenství s československou církví.

Vladyka Gorazd se vrátil z Ameriky do vlasti. Uvědomoval si, že 
v důsledku stanoviska srbské církve nemůže jako pravoslavný episkop 
pokračovat ve své arcipastýřské činnosti ve společenství českosloven-
ské církve, jestliže ona se vydala heretickou cestou. Proto se nejprve 
rozhodl sjednotit všechny věrné pravoslaví v Čechách a na Moravě. 
Pravoslavným v Čechách doporučil, aby se připojili k České pravo-
slavné obci2 pod vedením erchiepiskopa Sawatije (konstantinopolská 
jurisdikce), co se také stalo. Vida, že v československé církvi se mu 

1 Dositej (Vasić) byl biskupem a v Československu působil jako delegát Srbské pravoslavné církve.
2 Správně: České náboženské obci pravoslavné. Nejednalo se o biskupovo rozhodnutí, ale reagoval 
na doporučení synodu Srbské pravoslavné církve.
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nepodaří zastavit šíření herese Farského, rozhodl se nejprve upevnit 
pravoslaví na Moravě a jako spolupracovník archiepiskopa Sawatije 
chtěl přispět i k řešení jurisdikční otázky. Na zasedání moravsko-slez-
ské diecézní rady, kterou ještě řídil, 5. března 1923 prohlásil, že se z 
dogmatických a kanonických důvodů se vzdává místa episkopa v círk-
vi československé1. Diecézní rada vladykovo odstoupení nepřijala a na 
28. března svolala diecézní (eparchiální) shromáždění, které se obrátilo 
s prosbu k vladykovi, aby nadále zůstal na katedře a v čele moravsko-
-slezské diecéze. Vladyka Gorazd vyslyšel jejich prosbu, neboť nechtěl 
odejít jako pastýř bez ovcí. 12. dubna 1923 Ústřední rada českosloven-
ské církve pod vedením Karla Farského vyzvala vladyku Gorazda, aby 
se svými stoupenci, tj. S těmi, kdo se orientují na pravoslaví, odešel z 
československé církve, jestliže hodlá tuto pravoslavnou orientaci zastá-
vat2.Nastoupilo období těžkého zápasu. Vladyka Gorazd se snažil co 
nejvíce uplatnit a rozšířit řady věřících věrných pravoslaví. Usiloval, 
aby co nejvíce lidí bylo zachráněno před následky přijetí bludařského 
učení K. Farského. V tomto období se mnohým lidem otevřely oči. 27. 
května 1923 se Rudolf Pařík vzdal kandidatury na episkopa českoslo-
venské církve a 5. listopadu téhož roku odvolal svůj podpis na dru-
hém vydání „Československého katechismu“ i vystoupil s požadav-
kem přijetí pravoslaví3. V tuto dobu vladyka Gorazd rovněž navázal 
jednání s archiepiskopem Sawatijem ve věci jurisdikce4. Jednání však 

1 Přesněji řečeno, biskup Gorazd uvažoval o odmítnutí volby do čela moravsko-slezské diecéze 
Církve československé. Dne 5. 3. 1923 o svém úmyslu informoval diecézní radu a na její další 
schůzi 12. března platnost svého záměru potvrdil a vydal v tisku prohlášení, že volbu do čela 
diecéze, provedenou 23. listopadu 1922, nepřijímá. Na sjezdu delegátů moravských náboženských 
obcí v Přerově 28. března změnil stanovisko, ovšem za situace, kdy Ústřední výbor Církve 
československé v Praze 24. března už jeho rezignaci na vedení diecéze schválil a formuloval 
výzvu k volbě nástupce.
2 Návrat, resp. rozhodnutí biskupa Gorazda z 28. března řídit moravsko-slezskou diecézi Církve 
československé shromáždění nekomentovalo. Projednalo biskupův návrh na soužití obou frakcí v 
církvi a odmítlo jej. Jako nejlepší řešení situace vidělo v založení nové pravoslavné církve nebo 
v Gorazdově přechodu do České náboženské obce pravoslavné. Přímá výzva k jeho odchodu z 
Církve československé nezazněla.
3 Otec R. Pařík se distancoval od Farského modernismu, od vize křesťanství bez dogmat, ale jeho diskuse s 
biskupem Gorazdem o příklonu k pravoslaví neskončila úspěšně, zůstal nadále v Církvi československé. 
4 V létě 1924 probíhala jednání o jurisdikci mezi arcibiskupem Sawatijem (Vrabec) a biskupem Dositejem 
(Vasić). Biskup Gorazd se na nich podílel jen okrajově. Jejich výsledkem byla dohoda, že problém musí 
vyřešit konstantinopolský a bělehradský patriarchát a teprve potom se jím budou zabývat čeští pravoslavní. 
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bylo bezvýsledné, co bylo na škodu pravoslaví, ale vladyka Gorazd 
na tomto bezúspěšném jednání viny neměl. 21. června 1924 vladyka 
Gorazd došel ke konečnému závěru, že další setrvávání v rámci čes-
koslovenské církve už nepřinese žádné kladné výsledky ve prospěch 
pravoslaví, s konečnou platností se vzdal biskupské katedry v této 
církvi a z této odešel1. Vladykovo rozhodnutí bylo přijato kladně mezi 
pravoslavnými věřícími, kteří společně s ním odešli z československé 
církve. Po odchodu vladyky Gorazda československá církev už nikdy 
neměla episkopát s apoštolskou posloupností a řádně ustanovené a tím 
řádně svěcené kněžstvo. 31. srpna 1924 československá církev oficiálně 
vyhlásila bludařské učení K. Farského za svou věrouku.2

4. Misijní a arcipastýřská činnost vladyky Gorazda
A. Jurisdikční otázka
Jak již bylo výše uvedeno, jednání o jurisdikční otázku bylo vel-

mi svízelné a mezi srbskou církví a konstantinopolským patriarchá-
tem nedošlo k dohodě. Vláda Československé republiky na základě 
předloženého dokumentačního materiálu uznala s konečnou platností 
srbskou jurisdikci3. Arcibiskupu Sawatijovi bylo vládou odňato prá-
vo vyššího náboženského představitele4. Na území Československa s 
právem veřejné platnosti mohli rozvíjet svou činnost jen pravoslavní 
srbské jurisdikce. Arcibiskup Sawatij využívaje volnosti, kterou zákon 
připouštěl, vyvíjel nadále svou činnost, ale bez práva veřejné platnosti. 
S ním spolupracovala malá skupina věřících hlásících se ke konstanti-
nopolské jurisdikci. Na území Československa v té době rovněž půso-
bila skupina pravoslavné ruské emigrace vedená episkopem Sergijem, 
ale rovněž bez práva veřejné platnosti5. Zde je třeba připomenout, že 
otázka sjednocení všech pravoslavných na území Československa byla 
1 Na vedení diecéze a na členství v Církvi československé biskup Gorazd rezignoval na zasedání 
diecézní rady v Olomouci 21. července 1924. Ústřední rada vzala tyto skutečnosti na vědomí 7. srpna. 
Biskup a jeho moravští pravoslavně orientovaní příznivci přešli do České náboženské obce pravoslavné 
na základě rozhodnutí schůze důvěrníků pravoslavného proudu 10. srpna 1924 v Olomouci.
2 Na zmíněném prvním zasedání prvního sněmu Církve československé.
3 Vláda ČSR dokument této validity nepřijala.
4 Státní správa kultu považovala akt Sawatijova arcibiskupského svěcení v Konstantinopoli za 
vnitrocírkevní záležitost a vznik arcibiskupství neuznala. Nadále ho považovala za představitele 
České náboženské obce pravoslavné.
5 Zpráva nereflektuje situaci na Slovensku, kde od r. 1924 existoval pravoslavný klášter s církevní 
tiskárnou Jova Počajevského vybudovaný archimandritou Vitalijem (Maximenko), a Podkarpatské Rusi.
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vyřešena až v r. 1946. kdy všichni pravoslavní bez rozdílu národnosti 
přijali jurisdikci moskevské patriarchie. Srbská církev v r. 1945 nemoh-
la poskytnout episkopa a vlastní kandidát nebyl. Archiepiskop Sawatij 
se vrátil z koncentračního tábora Dachau, byl v důchodě, nevykonával 
už žádnou veřejnou činnost, ale zůstal v konstantinopolské jurisdikci. 
Episkop Sergij rovněž přijal moskevskou jurisdikci a byl jmenován ar-
chiepiskopem berlínským. Do Československa přijel exaracha moske-
vského patriarchy archiepiskop Jelevferij.

B. Organizace eparchie a obrana pravoslaví
Episkop Gorazd, působil v Československu jako archijerej srbské 

církve, organizoval a řídil eparchii českou a moravskoslezskou. Jeho 
práce byla ztěžována ze strany jinoslavných společenství, politickými 
stranami a státními činiteli, mezi které náleží tehdejší prezident T. G. 
Masaryk a ministr zahraničí dr. Eduard Beneš. Beneš např. v Lidových 
novinách dne 30. 3. 1926 mimo jiné napsal: „Pokládám za stejně zá-
važné a osudné, že se zvenčí připustilo šířit na Podkarpatsku ať ukra-
jinství, ať velkoruství a pravoslaví.“ Dr. Beneše sice v článku píše o 
Podkarpatské Rusi, ale jeho negativní stanovisko k pravoslaví se proje-
vovalo i v českých zemích1. 

Dalším probléme byla nerovnoprávnost v odměňování pravo-
slavného duchovenstva a duchovních jiných církví2. Vladyka Gorazd 
musel svést obtížný zápas za přiznání tzv. kongruy pro pravoslavné 
duchovní. Ke kladnému vyřízení dopomohla skutečnost, že vladyka 
Gorazd dokázal právní oprávněnost srbské jurisdikce na území Čes-
koslovenska. Bude snad namístě zde uvést, že plat vladyky Gorazda 
sestával z penze, kterou dostával jako penziovaný kněz a finanční pod-
pory od srbských institucí. Existují důkazy, které potvrzují, že vladyka 
Gorazd si ponechával pro osobní potřebu nepatrnou částku a většinu 
svých příjmů věnoval církvi. Jedním z životních cílů vladyky Gorazda 
byla snaha, aby každá církevní obec měla vlastní chrám a faru. Nedo-
čkal se však toho a žel podnes tomu tak není.

V roce 1927 byl s požehnáním vladyky Gorazda vydán český slu-
1 Hodnocení poměru státu, jeho představitelů a politických stran k pravoslaví se jeví ve světle 
historického výzkumu jako upřílišněné.
2 Nejednalo se o diskriminaci ze strany státu, ale pravoslavné duchovenstvo nesplňovalo kritéria 
pro přiznání kongrua.
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žebník: „Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého a sv. Basila Velikého“. 
Autorem redakčního uspořádání tohoto překladu byl prot. Čestmír 
Kráčmar. Dále jsou to „Biblické dějiny pro žáky 1.-4. ročníku obec-
ných škol“, které byly sestaveny d. oo. A. V. Ševčíkem, J. Žídkem a P. 
Kauerem. V r. 1928 bylo vydáno „Archijrejské osvědčení o vysvěcení 
na kněze“ s paralelním textem církevněslovanským a českým. Bylo při-
stoupeno k vydání zkráceného Trebníku, který je používán doposud. 
Rovněž byla vydána „Ústava České pravoslavné eparchie“, která byla 
schválena Posvátným synodem srbské pravoslavné církve a vládou 
Československé republiky. Existence eparchie byla státem potvrze-
na 11. října 19291. Vladyka Gorazd usiloval o založení monastýru sv. 
Prokopa Sázavského. Tento sice byl založen, ale z různorodých příčin 
vnitrocírkevního charakteru nerozvinul činnost. Vladyka Gorazd do 
konce svého pozemského života rozhodně vystupoval proti odpůrcům 
mnišství. Založení monastýru zůstává odkazem pro nástupce vlady-
ky Gorazda. Bude jistě namístě dodatek, že vladyka Gorazd se sou-
hlasem srbské církve pomáhal při organizaci pravoslaví na tehdejší 
Podkarpatské Rusi, ze svých příjmů podporoval duchovenstvo, stavby 
chrámů, ale nemalé finanční prostředky byly jím předány i potřebným 
věřícím. Tak se stávalo, že on často sám zůstával bez finančních pro-
středků. Vladykovu štědrost mnozí zneužívali. Proto spolupracovníci 
často vladykovi vytýkali jeho štědrost a zdůrazňovali to tím, že jeho 
dobroty je zneužíváno. Jak svědčí o tom archivní dokumenty, vladyka 
Gorazda na vznášené námitky měl jednu odpověď: „Mne mohou lidé 
oklamat, nikoliv však vševědoucího Boha“.

C. Misijní činnost vladyky Gorazda a upevnění pravoslaví
Vladyka Gorazd byl především archijerej - misionář. V této čin-

nosti napodoboval misionáře prvotní církve. Nenapodoboval je ve 
vnějším způsobu, ale ve sledování cíle. Bylo třeba, aby národ o pra-
voslaví slyšel, aby se s ním mohl osobně seznamit. Proto také věnoval 
mnoho času a sil včetně prostředků stavbám pravoslavných chrámů. 
Téměř každého roku docházelo v rámci eparchie k postavení jednoho 

1 Ústavu české pravoslavné eparchie schválila ministerská rada 6. června 1929 a 6. prosince téhož 
roku ministerstvo školství, Počátkem r. 1930 pak vyšel její text ve Věstníku Ministerstva školství 
a národní osvěty.
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chrámu. V tomto cíli byl vladykovým velkým pomocníkem prot. Vse-
volod Kolomacký (později archimandrita Andrej). Jelikož vladyka po-
skytované dary utajoval, jsou přístupné jen ojedinělé informace. Např. 
na stavbu chudobínského chrámu daroval 6000.- Kč, na opatovský 
4,500.- Kč, tj. jednu desetinu, na třebíčský chrám 7100 Kč a jím dále z 
vlastních prostředků zakoupil cement. Několik tisíc daroval na štěpá-
novský chrám a další. Pod vladykovým vedením bylo od roku 1928 do 
r. 1942 postaveno 14 chrámů. Prvý chrám byl postaven ve Štěpánově v 
hodnotě 250.000.- Kč. Následovaly chrámy v Brně, Josefově, Vilémově, 
Opatově, Řimicích, Chudobíně, Střemeníčku, Olomouci, Třebíči, Čele-
chovicích n. Hané (dostavěný po osvobození 1945), Dolních Kounicích, 
generální opravy v Praze, Přerově, Táboře.

Nelze se domnívat, že po roce 1929 už nebylo žádných překá-
žek. V roce 1930 píše vladyka Gorazd patriarchovi Varnavovi, že proti 
pravoslaví v Československu usilovně útočí prezident T. G. Masaryk, 
politické strany, československá církev, římští katolíci, ale i všechny 
odnože protestantismu. Pravoslaví se však pod vedením vladykovým 
nikdy neuchýlilo k politickým machinacím a jiným nečestným prak-
tikám s cílem získat dočasné výhody. Tuto skutečnost doznává i řím-
skokatolický profesor dr. Josef Kubalík, který sice tvrdí, že pravoslaví 
je nebezpečným elementem pro československý stát, ale nakonec do-
znává: „…české pravoslaví zásluhou svého vůdce biskupa Gorazda šlo 
čistě náboženskými cestami“ ( České křesťanství, s. 77).

Neobyčejnou pozornost věnoval vladyka Gorazd vzdělání du-
chovenstva, zvláště pak těm, kdo přišli z jiných církví (římskokatolic-
ké, starokatolické).

V osobnosti vladykově se sjednotila přísnost, láska a pravda. Na 
duchovenstvo kladl požadavek, aby bylo vysoce bohoslovecky vzdě-
lané, hluboce zbožné a oddané službě církvi. Požadoval, aby každý 
duchovní celým svým životem a vystupování byl živým příkladem a 
svědkem pravoslaví. Žel, nebylo tomu vždy tak.

Vladyka Gorazd byl výborným kazatelem, ale rovněž člověkem, 
který hluboce prožíval modlitbu. Stalo se, že na Velký pátek, po vy-
nesení sv. pláštěnice, oslovil shromážděný věřící lid, ale dále nemohl 
pro slzy hovořit. Kázání pronesl místní duchovní. V tu dobu vladyka 



191

SC
IE

N
TI

FI
C

 N
O

TE
S 

№
8,

 2
02

1

Gorazd klečel u sv. prestolu a jeho modlitba byla doprovázena slza-
mi. Když se jej dotázali po příčině jeho slz, odpověděl: „Dnes měli by 
všichni křesťané plakat nad svými hříchy a uvědomit si svou vinu před 
Pánem Ježíšem!“ To bylo nejkratší kázání, které v životě pronesl. Snad 
i proto hluboce zapadlo do srdce lidí.

Vladyka Gorazd osobně navštívil každou pravoslavnou rodinu v 
rámci eparchie a vyžadoval, aby tak každoročně činili duchovní ve své 
farnosti. Vladyka vždy pohotově oslovil laskavým slovem i každého 
jinoslavného.

V osobnosti vladykově se rovněž sjednotila láska ke Kristu a jeho 
Církvi s láskou k národu a lidu, z kterého vyšel. V jeho lásce k vlasti 
však nebylo prvků šovinismu. Vladyka zdůrazňoval, že pravoslavný 
pastýř nesmí hledat především jen své vlastní blaho, ale vždy nejprve 
blaho církve a národa, připraven pro tyto zásady položit i život. 

V r. 1931 s požehnáním a pod vedením vladyky Gorazda byl vy-
dán zkrácený (prozatímní) Trebník, v r. 1932 vychází vladykovo a z 
hlediska vědy velmi náročné dílo „Pamětní spis o právním postave-
ní církve pravoslavné v R.Č.S“. V roce 1933 vychází „Lidový sborník 
modliteb a bohoslužebných zpěvů pravoslavné církve“. Tímto dílem 
se pravoslavným Čechům dostává pravoslavný základ pro hluboké 
prožívání a další rozvíjení liturgického života. Vladyka Gorazd pova-
žuje Sborník za základ, co je zřejmé z předmluvy ke Sborníku. Sbor-
ník, podle misijního plánu vladyky Gorazda měl splnit úlohu nástup-
ního můstku pro zavedení liturgického života, jak je praktikován ve 
své platnosti a bohatosti ve všech pravoslavných církvích. Sborník byl 
schválen Posvátným synodem srbské pravoslavné církve i potvrzen 
Jeho Svatostí patriarchou Alexijem při přijetí české eparchie do juri-
sdikce moskevské patriarchie.

Dalším důležitým dílem vladyky Gorazda je „Život sv. Cyrila a 
Metoděje a jejich poměr k Římu i Cařihradu“, které napsal pod pseu-
donymem P. Malý. Napsal jej u příležitosti 1050. výročí zesnutí sv. Me-
toděje, tj. v době kdy T. G. Masaryk hlásal, že cyrilometodějská epocha 
je vlastně bezvýznamnou epizodou v dějinách našich národů (Česká 
otázka, 6. vyd., s. 192–207) a kdy římskokatolická propaganda tvrdila, 
že sv. Cyril a Metoděj neměli vůbec nic společného s pravoslavím, jak 
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to vyznělo u J. Kadlece, Byzantské křesťanství u slovanských národů, s. 
10. Tuto myšlenku zdůrazňuje ještě i dr. A. Salajka v r. 1957. (Katolické 
noviny č. 26 „Dědictví a odkaz“).

Vladyka Gorazd věnoval mnoho úsilí i stykům se zahraničními 
pravoslavnými církvemi. S jeho požehnáním jezdí o. dr. V. A Červím 
do Polska, kde sloužil v českém jazyce pravoslavné bohoslužby pro ta-
mější pravoslavné Čechy. Otec Jan Sáva Elšík se připravoval na misijní 
cestu do Anglie, která se však se neuskutečnila. Obšírná koresponden-
ce vladyky Gorazda dokazuje, že tehdy celý pravoslavný svět věděl 
o existenci a životě pravoslavných v Československu. V samotném se 
jinoslavná veřejnost seznamuje s pravoslavím prostřednictvím aktiv-
ní misionářské činnosti vladyky Gorazda. Došlo rovněž i k navázání 
spolupráce mezi episkopem Gorazdem a ruským episkopem Sergijem, 
který byl představitelem pravoslavných Rusů žijících v ČSR, co proka-
zuje dokumentace zachovaná v Praze, Ostravě, ale i odjinud.

Z neznalosti nebo ze zlé vůle někteří lidé (byli mezi nimi i pra-
voslavní), připisovali vladykovi Gorazdovi záporný vztah k církev-
ně-slovanskému jazyku. Skutečnost je však taková, že zatímco T. G. 
Masaryk se vyjádřil, že „všechny důvody, uváděné pro užitečnost 
staroslovanského jazyka nemají pro nás ceny žádné...“ (Česká otáz-
ka, vyd. 6, s.196), vladyka Gorazd píše: „Je pochybeno domnívati se, 
že staroslovanský jazyk je pro Slovany nábožensky bezcenný, jako je 
pro ně bezcenná latina. S touto domněnkou mohou souhlasit jen lidé, 
kteří ani zběžně se nepodívali na církevní texty v jazyku staroslovan-
ském. Kdyby to učinili, nemohli by setrvali při tak mylném názoru. 
Jest málo staroslovanských bohoslužebných textů, jimž by Čech vůbec 
nerozuměl, třebas se neučil staroslovanskému jazyku, a třebas čeština 
se více vzdálila od staroslovanštiny, než například ruština nebo srbšti-
na“. (Pravoslavný katechismus, I, s. 210) To je tedy teorie, a vladykova 
praxe? Vladyka nejednou sám sloužil bohoslužby církevně-slovansky, 
ale také požehnal, aby se ve všech českých pravoslavných chrámech 
sloužily církevně-slovansky bohoslužby na svátky sv. Cyrila a Metodě-
je, Prokopa Sázavského, Ivana Českého, Václava a Ludmily, v den sv. 
sedmeryce, ale i kdykoliv to lid požádá. Eucharistický kánon dopor-
učoval, aby se kněží modlili církevně-slovansky. Taková je tedy pravda 
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o vztahu vladyky Gorazda k církevně-slovanskému jazyku.
Vladykovi Gorazdovi připravovali nejednu překážku v misionář-

ské činnosti i pravoslavní Češi, kteří vystupovali neukázněně, samo-
volně a často sledovali své osobní zájmy. Vzniklé z toho nepříjemnosti 
s jakousi samozřejmostí připisovány vladykovi, a to zejména v tom 
smyslu, že on je jejich strůjcem. 

Údělem Kristových služebníků, jak svědčí církevní dějiny i ha-
giografie, bylo, že jejich oddanost Kristu, víra, láska, spravedlnost, 
vytrvalost, to a mnoho dalšího bylo podrobováno zkoušce. Za svého 
pozemského života byli osočování, hanobeni, pomlouváni, ohrožováni 
na životě apod. Tohle vše postihlo i vladyku Gorazda. A jako tomu bý-
valo u dřívějších velikých světců, že i po zesnutí byli jedněmi velebeni 
a jinými hanobeni, tak se to projevuje i obdobně promítá na osobnosti 
a díle vladyky Gorazda.

Vraťme se však k jeho činnosti. Bylo už řečeno, že se v něm spo-
jovala láska k církvi s láskou k vlasti. Jako jediný náboženský činitel 
pozvedá svůj hlas v osudném roce 1938, kdy Československo bylo 
svými západními spojenci vydáno jako obětní dar nacistickému Ně-
mecku. O tehdejší situaci uvědomuje všechny hlavy autokefálních a 
autonomních pravoslavných církví prostřednictvím svého obsáhlého 
arcipastýřského listu, který byl v rozsahu pěti stran napsán církevně-
-slovanským jazykem. Vladyka Gorazd v něm hovoří nejen o nebez-
pečí, které hrozí pravoslavným Čechům, ale rovněž o nebezpečí, které 
hrozí všemu obyvatelstvu Československa i celému světu v důsledku 
rozpínavosti fašismu. V době, kdy zájmy země zrazuje samotná vláda 
a ostatní představitelé církví vyčkávavě mlčí, je to jediný hlas, z které-
ho je patrna starostlivost o budoucnost světa. Poselství je svědectvím 
o arcipastýřské starostlivosti, o péči, možno říci otcovské péči, která 
zahrnovala v sobě svěřenou pastvu, osud země a starostlivost o bu-
doucí vývoj ve světě. Je svědectvím, že vladykovo srdce bylo naplněno 
všeobjímající láskou, která neznala hranic mezi národy ani hranic mezi 
jednotlivými náboženskými vyznáními. V závěru svého arcipastýř-
ského listu vladyka Gorazd píše: „Takto si myslíme, že máme svatou 
povinnost seznámiti Vás se všemi skutečnostmi, maje přitom pevnou 
naději, že porozumíte nám a pochopíte naši bolest i nezanecháte nás 
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bez duchovní pomoci. Je třeba, aby všichni znali pravdu. Bez znalos-
ti pravdy není ani možné, aby pravda byla uváděna do života. Proto 
věříme, že o starostech a bolestech našich uvědomíte Vaše Bohem mi-
lované duchovní dítky, naše v Kristu milované bratry, ale i představi-
tele Vašeho lidu a Vaší země. Se slzami prosíme Vás, abyste ve svých 
svatých modlitbách pamatovali namnoze strádající náš národ. Vždyť 
modlitba věřících je nade vše potřebná v tyto dny. Já pak v modlitbách 
svých prosím o upevnění jednoty pravoslavných našeho Pána... pokor-
ný episkop Gorazd. V Praze L. P. 1938, 28. října.“

D) Závěrečné období archijerejské služby vladyky Gorazda
Ve výše uvedených částech tohoto životopisu byla vyložena kry-

stalizace života, který nepochybně a s naprostou určitostí byl Bohem 
vyvolen k velké archijerejské službě. Bůh povolal jej nejen k archije-
rejské službě, ale k apoštolskému dílu obnovitele pravoslaví v českém 
národě, tj. misii, která v historii našich národů nemá od dob sv. Cyrila a 
Metoděje obdoby. V průběhu života si Prozřetelnost Boží připravovala 
tohoto muže, tj. různými zkouškami ke zkoušce a svědectví nejvyšší-
mu. Jeho mučednická smrt je svědectvím o jeho víře a lásce ke Kristu. 
Vždyť on si dobrovolně, vědomě přál vstoupit na cestu mučednické 
oběti a také i vstoupil.

15. března 1939 bylo dovršeno totální roztříštění Československa. 
Z Čech a Moravy vytvořen tzv. protektorát, který nezajišťoval českému 
národu žádná práva. Tento nezákonný státní novotvar měl dát pouze 
jakousi možnost dočasného přežití českému obyvatelstvu na území, 
které od pradávna náleželo jeho předkům. Na Slovensku byl za pomo-
ci německých nacistů byl vytvořen klerofašistický Slovenský štát včele 
s dr. Josefem Tisou. Představitelé církví opět mlčeli a samozvaní dědi-
ci husitů se rychle přizpůsobovali. Od prvých okamžiků visí hrozba 
útlaku nad pravoslavnými v Čechách, na Moravě i na Slovensku. V 
této situaci opět vladyka Gorazd pozvedá svůj hlas a píše: „...ten, kdo 
chce, aby jeho životní dílo přetrvalo, musí jej začít s Božím požehná-
ním. Pro pravoslavného křesťana je sloupem věčné pravdy církev, a to 
především ta církev, jejíž základy v našem národě položili sv. Cyril a 
Metoděj, která je u nás obnovována, aby náš národ měl skutečně svou, 
ale přitom všeobecnou církev, jejímiž údy jsou slovanské národy: Ru-
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sové, Srbové, Bulhaři. Tuto církev nelze pokořit… Srbové a Bulhaři byli 
více než 500 let pod strašným tureckým jhem, Rusové asi 300 let pod 
jhem tatarským, ale zachovali si neztenčenou svou národnost, ba Ruso-
vé obsáhli nejen polovinu Evropy, ale rozšířili svá sídliště za Ural přes 
celou Sibiř až k Tichému oceánu. Jejich hybnou silou bylo pravoslaví. 
Zdůrazňujeme také nutnost, aby z našeho středu byl úplně vymýcen 
názor, jako by církev byla jen jakýmsi náboženským spolkem. Tento 
názor v českém národě dosti běžný, jest naprosto mylný a bludný... 
Náboženské spolky mají jen účely časově a místně omezené, církev má 
však účel všeobecný, nikdy nevyprázdnitelný, ale stále časový, určený 
pro veškeré lidstvo až do skonání světa a do věčnosti“. (Viz Hlas pra-
voslaví, č. 5/1949, s. 67 – uveřejněn článek z doby okupace.) To jsou slo-
va arcipastýře pečujícího o Bohem mu svěřenou pastvu, které ukazuje 
smysl a cíl jejího života v nejtěžších hodinách našich národů. V jeho 
slovech není ani nejmenší stín pletichářského politikaření, není v nich 
okázalých gest. Jsou to slova, která jsou zakotvena na základě, kterým 
je Zjevení Boží, na památné tradici svatého pravoslaví.

Okupace českých zemí, rozbití československého státu, to vše bo-
lestně dopadlo na vladyku, ale jeho misijní činnost, literární aktivita 
však otřeseny nebyly. To je důkaz, že vše, co konal, konal s modlitbou 
a láskou ke Kristu, s vírou v jeho blahodárnou pomoc, nikoliv pro slá-
vu své osoby, ale pro slávu Boží. Tak ještě v roce 1939 zakončil svou 
práci „Pravoslavný katechismus“, který byl vydán tiskem v r. 1940. Je 
to vynikající dílo vladykovo. Podnes se nenašel autor, který by u nás 
předložil dílo důkladnější. V roce 1939 se konalo také vysvěcení chrá-
mu sv. Gorazda v Olomouci, které bylo velkolepou církevní i národ-
ně-politickou událostí. Vladyka Gorazd začal pracovat na dalším díle 
„Životopisy svatých“, které podnes nebyly publikovány, s výjimkou 
ojedinělých životopisů zveřejněných v církevním kalendáři.

S požehnáním vladyky Gorazda bylo v době okupace započato 
se stavbou chrámu Nejsvětější Trojice v Čelechovicích n. H. Základní 
kamen byl posvěcen v neděli 22. června 1943, tj. V den, kdy nacistické 
Německo uskutečnilo přepadení Sovětského svazu. Stavba byla ukon-
čena ještě do zákazu činnosti České pravoslavné církve, ale vysvěcení 
se konalo až po osvobození Československa archiepiskopem pražským 
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a českým Jelevferijem, exarchou moskevského patriarchy. Je přesmut-
nou skutečností našich dnů, že bylo připuštěno zpustošení tohoto pa-
mátníku zásluhou eparchiálních činitelů v Olomouci, kteří uvedením 
poznámky, že byl darován státu chtěli uklidnit své svědomí vytýkající 
jim odpovědnost za zánik církevní obce v Prostějově i Čelechovicích 
na Hané.

V době okupace Vladyka začal pracovat na dalším vědeckém díle 
„Latinská orientace“. Vladyka v něm dokázal odpovědnost za germa-
nizaci části našeho území, která padá na vedení římskokatolické církve 
a její kláštery. Dále v něm vladyka dokázal, že budoucnost národa je 
zajištěna jen ve spojení s pravoslavím. Dílo však také nevyšlo tiskem. 

Mnohé vnitřní problémy – nedisciplinovanost některých duchov-
ních, ale i laiků, starosti o budoucnost České pravoslavné církve, mno-
hé další problémy doby měly negativní vliv na zdravotní stav vladyky. 
V jednom svém dopise píše: „…Nyní mám rozdrásané nervy. Ubíjí 
mne správa eparchie, neboť vedle radostí přichází zklamání: tu není 
vše v pořádku, tu naskýtají se různice, které je třeba naladit. To mě vel-
mi zatěžuje, drásá nervy...“ (Dopis D. Auerové, 23. 9. 1938.) Navzdory 
však nepříjemnostem, které každým rokem provázely dílo vladyky 
Gorazda, on píše „Pravidla pro duchovenstvo české pravoslavné círk-
ve“ a shromažďoval materiál pro vědeckou práci z oblasti psychologie 
a psychiatrie.

27. května 1942, den po dovršení 63 let vladyky Gorazda, došlo k 
atentátu na zastupujícího říšského protektora SS-obergrupenfühera R. 
Heydricha. 14. června 1942 je vladyka vyzván1 k cestě do Berlína, aby 
se zúčastnil chirotonie nového episkopa z řad ruské emigrace. Vladyka 
donucen vnějšími vlivy podstoupil, ač nerad, tuto cestu. Bylo pro něj 
osobně nepříjemné mít obecenství s německými ministry. Podřídil se 
talku v zájmu církve, aby nedošlo k nežádoucím konfliktům. V Berlíně 
byl vladyka postižen značnou nevolností. Po návratu do Prahy2 byl in-
formován o skutečnosti, že v kryptě katedrálního chrámu sv. Cyrila a 
Metoděje jsou ukryti Němci hledaní parašutisté, kteří provedli atentát. 
1 Chirotonie biskupa postupimského a vikáře berlínského Filippa (von Gardner) proběhla v 
Berlíně ve dnech 13. a 14. června 1942.
2 První informaci o ukrývání parašutistů v kryptě chrámu obdržel již 11. června 1942 před cestou 
do Berlína.
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Byly projednány plány na převoz parašutistů. 17. června 19421 vladyka 
přijel do Prahy, seznámil se stavem přepravy parašutistů do nového 
úkrytu a odtud zpět do zahraničí a odjel do Plzně. Tentýž den večer 
však byl zatčen o. dr. Vladimír Petřek. 18 června byl ráno zatčen o. prot. 
Václav Čikl a další funkcionáři církve. Stalo se tak proto, že německá 
policie GESTAPO získala informace prostřednictvím udání jednoho z 
parašutistů, který se atentátu nezúčastnil, že se parašutisté nacházejí v 
některém sklepení pražského kostela. Následovalo ověření informace, 
procházení sklepení pražských kostelů a posléze obklíčení chrámu sv. 
Cyrila a Metoděje, když už bylo německé policii bezpečně zřejmé, že se 
parašutisté nacházejí jedině v kryptě katedrály. Obklíčení předcházelo 
bleskové zatčení výše jmenovaných osob. Obklíčení katedrály znemož-
nilo příjezd pohřebního vozu, kterým měli být parašutisté převezeni v 
rakvích do jiného úkrytu, odkud měl být zajištěn jejich bezpečný ná-
vrat zpět do zahraničí. Přijíždějící pohřební vůz byl zastaven a vrácen 
zpět. Nastalo obléhání chrámu a nerovný boj parašutistů s mnohoná-
sobnou přesilou a vojskem zbraní SS, policie a příslušníků SD. Jakmile 
se vladyka Gorazd dověděl o nových pražských událostech, přijel z 
Plzně do Prahy a rozhodl se k velikému činu. V dopise zaslaném ně-
meckému vládnímu úřadu, ministerstvům protektorátní vlády vnitra 
a školství a předsednictvu protektorátní vlády vyslovil prosbu, aby 
církev nebyla pronásledována a předkládá jako zadostiučinění v oběť 
svůj život. Pochopitelně, že si Němci vyložili tento dopis po svém. Ve 
čtvrtek 25. června 1942 v 5 hodin ráno byl vladyka Gorazd zatčen v 
Horních Počernicích. V Praze Pečkově paláci byl podroben výslechu až 
do 12 hodin, a to v kanceláři č. 220. V době od 25. června do 4. září 1942 
byl vladyka Gorazd vystaven mučivým výslechům. Byly mu vytrhá-
vány vousy, krutě bit, byl vystavován i jiným hrubým mučením podle 
nálady vyslýchajícího. Z výpovědi vladykova spoluvězně Ladislava 
Šrámka je zřejmé, že vladyka byl uvězněn v předposlední kobce pan-
krácké věznice. Každý den v 22 hodin byl odvážen k výslechu. Vracel 
se v 5 hodin ráno se stopami krutosti, které výslech doprovázely. V 
průběhu dne nebyl vladykovi dopřáni odpočinek. Při podávání jídla 
býval vladyka strážným odkopnut a ponechán bez jídla. Ve čtvrtek 3. 

1 Biskup Gorazd se vrátil do Prahy 16. června 1942.
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září 1942 německý polní soud odsoudil vladyku Gorazda a jeho druhy 
k trestu smrti. V pátek 4. září 1942 byl vladyka Gorazd zastřelen na vo-
jenské střelnici v Praze-Kobylisích. Jeho tělo bylo spáleno v pražském 
krematoriu a popel rozsypán na neznámém místě.

E) Závěr
Život vladyky Gorazda byl naplněn zkouškami a utrpením. Po 

duchovním vyzrání vedl život pravoslavného vyznavače. Bojoval pro-
ti herezím, s nadšením plnil své poslání obnovitele pravoslaví v čes-
kém národě. Od doby sv. Cyrila a Metoděje nebylo v českém národě 
jemu podobného misionáře. Svým vyznavačstvím svatého pravoslaví 
zastiňuje postavu M. Jana Husa, který podvědomě s některými člán-
ky pravoslavného učení sice sympatizoval, ale s římským prestolem 
se nerozešel, autoritu papežského primátu uznával až do smrti a ze-
mřel jako římsko-katolický kněz. Žádná osoba vystoupivší do popředí 
v náboženských a církevních dějinách se nemůže rovnat s vladykou 
Gorazdem. V principiálnosti, rozhodnosti a důslednosti ve věcech víry 
nedosahovala na úroveň, na kterou působením milosti Boží se duchov-
ně vypracoval misionář a obdivovatel svatého pravoslaví v českém ná-
rodě vladyka Gorazd. I když hledisko vlasteneckého postoje a národní-
ho uvědomění není v tomto případě rozhodujícím kritériem, přece jen 
není nezanedbatelná skutečnost, že nikdo z předních mužů českého 
národa nepřevyšuje osobnost Gorazdovu v oblasti mravní odpověd-
nosti, která jej přivádí až k podstoupení mučednické oběti, v které se 
zrcadlí vladykova láska ke Kristu a jeho církvi, láska k člověku a k vlas-
ti, jejímž je věrným synem. 

Vladyka Gorazd byl k archijerejské službě povolán samým Pá-
nem. Milostí Boží v něm působící konal dílo obnovitele svatého pra-
voslaví. Nikoho hrubě neponižoval, snášel činěné mu příkoří. V jeho 
činech se projevoval i pravoslavný přístup k ekumenismu a dialogu, 
pravoslavně chápal otázku jednoty křesťanů. Byl příkladným kaza-
telem, citlivým misionářem, pohroužen do prožitků modlitebnosti a 
pravoslavné zbožnosti. Rovněž neokázalé byly jeho skutky milosrden-
ství. Pečoval o svěřenou mu pastvu až do podstoupení mučednické 
oběti. Je jasné, že kdyby se byl chtěl od akce s úkrytem parašutistů 
distancovat, měl k tomu možnost. Jeho dobrovolný vstup na obětiště 
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dokazuje jeho víru, naději a lásku. Je Kristovým mučedníkem, protože 
svým činem prokázal věrnost Kristovu evangeliu, slovy Pána, který 
řekl: „Není větší lásky nad tu, kdo život svůj pokládá za své bližní.“ 
Byl pastýřem dobrým, který duši svou položil za ovce mu svěřené, ale 
též za ty, které nebyly z jeho Pánem mu svěřeného ovčince. Ten, kdo 
očerňuje osobnost Gorazdovu, tomu by náleželo, aby předložil příklad 
jediného světce, který za svého pozemského života byl bez nedostatků, 
omylů, a přece je církev ctěn a veleben.

Z hlediska jurisdikčního, vladyka Gorazd byl archijerejem srbské 
pravoslavné církve. Tato církev jej usnesením Svatého archijerejského 
soboru, ASBr. l/zap. 33 z 17/4. května 1961 připočetla do řady srbských 
mučedníků, památka kterých je slavena na 28/15. června.

Zachování jednoty a modlitebního obecenství se srbskou pravo-
slavnou církví, pod jejíž záštitou se obnovovalo pravoslaví v Českoslo-
vensku a má tedy na jeho obnově svůj podíl, motivuje i naše stanovis-
ko, aby naše církev bez pochybností se připojila k oslavě Božího muže, 
mučedníka a episkopa, syna moravské země, obnovitele pravoslaví v 
českých zemích, Gorazda II. a společně se srbskou církví slavila jeho 
památku 28/15. června i zavedla slavení jeho památky 4. září s vlastní 
službou, oznámila to všem autokefálním a autonomním církvím a srb-
skou církev požádala, aby se k oslavě mučedníka Kristova episkopa 
Gorazda vždy 4. září připojila.

Komise eparchiální rady pravoslavné církve v Olomouci, pověře-
ná zpracováním a předložením materiálů k věci kanonizace episkopa 
Gorazda, pracující pod předsednictvím vladyky Nikanora, episkopa 
olomoucko-brněnského po shromáždění a projednání všech materi-
álů považuje za potřebné prohlásit, že všechny uvedené skutečnosti 
mají opodstatnění a jsou doloženy archivními dokumenty, pravoslav-
nou, jinoslavnou i světskou literaturou. Zároveň jsme shledali, že tzv. 
„Chudobínský archiv“ zpracovaný archimandritou Sávvou (Neruda)1 
v r. 1975 rozmnožený pod titulem „V zájmu pravdy“ je literárním i 
vědeckým balastem. Autor pamfletu zneuctívá osobnost Gorazdovu a 
1 K osobnosti srov. 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, CDK 2012, s.  436–437; JINDRA, Martin: Česká pravoslavná církev od 
Mnichova po obnovu v roce 1945. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů 2015, s. 194–199.
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z celkového tónu je zřejmá zaujatost a nenávist, kterou autor chová k 
osobě Gorazdově. O etických vlastnostech autora hovoří skutečnost, že 
tento daroval vladykovi Gorazdovi s výrazem lásky a oddanosti archi-
jerejský činovník ručně jím psaný a přeložený do češtiny a pamflet „V 
zájmu pravdy“ plný zloby, nactiutrhačství a nenávisti. Autorova sta-
rostlivost o osobnost Žídkovu není ničím jiným než cynickým výsmě-
chem církvi, která jej znovu přijala do svých služeb. Komise považuje 
za potřebné vyzvednout, že případ Josefa Žídka, bývalého duchovního 
v Chudobíně, který opět přešel do církve římsko-katolické je jednou 
provždy uzavřen. Je to patrno i z rozhodnutí Jeho Vysoké přeosvíce-
nosti archiepiskopa Jelevferije, exarchy moskevského patriarchy po 
podrobném se seznámení s případem Žídek1.

Komise došla k závěru, že archimandrita Sávva (Neruda) vědomě 
a záměrně:
1) Zneuctil vladyku Gorazda.
2) Zneuctil misijní dílo obnovy pravoslaví.
3) Dopustil se vědomě a záměrně poškození zájmů pravoslaví v ČSSR.
4) Zesměšnil a zneuctil zásluhy srbské církve na obnově pravoslaví v 
naší vlasti.
5) Zpochybnil a zneuctil rozhodnutí ruské pravoslavné církve a jejího 
patriarchy Jeho Svatosti Alexije, který potvrdil správnost díla vladyky 
Gorazda.
6) V pamfletu pošpinil osobu vladyky Jelevferije prvního metropolitu 
pražského a celého Československa. 

1 Ke sporu biskupa Gorazda s duchovním Josefem Žídkem a problematice tzv. Chudobínského 
archivu srov. MAREK, Pavel: Josef Žídek. Nástin života a díla reformního kněze, zakladatelské 
postavy pravoslavné církve na Moravě. Olomouc, UP 2010. 351 s.; MAREK, Pavel: Gorazd vs. 
Žídek. On the Clash of Two Views within the Orthodox Church in the Czech Countries in the 
First Half of the Twentieth Century. Czech und Slovak Journal of Humanieties, 2014, č. 1, s. 
107–120; MAREK, Pavel: Případ Josefa Žídka. In: SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír 
(eds.): Encyklopedie českých právních dějin, 9. Procesy (od r. 1950)-Pů. Plzeň, Aleš Čeněk 
2017, s. 568–573. – V této souvislosti je třeba poznamenat, je primárně byl spor obou reformě 
orientovaných hierarchů střetem o charakter pravoslaví v českých zemích. Zatímco duchovní J. 
Žídek byl stoupencem přijetí ruského pravoslaví, biskup Gorazd sledoval ideu vytvoření české 
varianty pravoslaví. Spor komplikovaly povahové vlastnosti obou kněží a Žídkův malý respekt 
k povinnosti kanonické poslušnosti vůči svému biskupovi. Hodnocení komise pro přípravu 
Gorazdovy kanonizace je v této záležitosti jednostranné.
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7) Nepodloženými formulacemi uvedl v dezorientovanost eparchiální 
archijereje, duchovenstvo a řadu věřících z celé naší církve.
8) Pamflet je napadením rozhodnutí prezidenta republiky a vlády re-
publiky, které se projevilo v udělení vysokého státního vyznamenání, 
podle rozšiřovaného názoru osobě mravně nevyhovující.
9) Vzhledem k tomu, že vladyka Gorazd byl kanonizován srbskou círk-
ví jako její archijerej, pamflet je ohrožením bratrských vztahů mezi srb-
skou církví a naší církví.
10) Dopustil se vědomě hrubého přestupku, spíše z hlediska církevně-
-kanonického trestného činu, předal-li svůj pamflet autor do Stojanovy 
síně na Velehradě. Komise důkaz o předání nemá, pouze uvádí výrok 
autora, který veřejně hovoří o aktu předání.

Komise považuje za nejvýš potřebné předložit Posvátnému sy-
nodu návrh, aby byl pamflet archimandrity Sávvy oficiálně odsouzen 
a přijata účinná opatření, která by dokázala, že naše církev se s pam-
fletem neztotožňuje, coby rovněž prokázalo jednotu všech archijerejů 
naší církve.

V Olomouci, 17. prosince L. P. 1986
Eparchiální komise pro zpracování podkladů ke kanonizaci epis-

kopa Gorazda
‡ Nikanor, episkop olomoucko-brněnský
Mitrof. prot. Miroslav Mužík
Mitrof. prot. P. O. Axman
Mitrof. prot. Dr. Pavel Aleš
Prot. Jozef Fejsak
Igumen Cyril

Řád kanonizace vladyky mučedníka Gorazda v Olomouci, 1987
Po zaambonové modlitbě a za zpěvu Budiž jméno Hospodinovo 

vycházejí hierarchové a duchovenstvo na solej.
Kancléř metropolitní rady přečte rozhodnutí Posvátného synodu 

biskupů Pravoslavná církve v Československu o kanonizaci vladyky 
Gorazda.

Nato následuje čtení PROLOGU, čili krátkého životopisu svatého 
vladyky.
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Po přečtení duchovenstvo, shromážděné uprostřed chrámu, před 
ikonou světcovou, modlí se první moleben – pobožnost k svatému, při 
níž se Jeho Blaženost metropolita modlí zvláštní modlitbu a na závěr 
pronese kázání k věřícím o kanonizaci. Při čtení modlitby skloní se 
všichni na kolena.

Velebení zpívá nejprve duchovenstvo, potom všechen lid.
Moleben končí závěrem (odpustem) svaté liturgie: Sláva tobě, 

Pane, sláva tobě. Mnoholetí a líbáni ikony a sv. kříže zakončí obřad. Při 
líbání kříže pomazání posvěceným olejem na předchozí večerní a litii. 
Představitel církve rozdává pamětní ikonky. 

Modlitební vzývání sv. Gorazda
Blahosloven Bůh náš.
Odp.: Amen (a hned se zpívá:)
Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, jenž jsi všude přítomen a 

vše naplňuješ, poklade blaha a dárce života, přijď a usídliž se v nás a 
očistiž nás ode vší skvrny, a spasiž, dobrotivý, duše naše. 

V pokoji k Hospodinu modleme se.
Odp.: Hospodi, pomiluj. (Tak po každé prosbě)
Za blaženého metropolitu našeho Doroteje, za (přítomné met-

ropolity atd.), za přeosvíceného episkopa Nikolaje, za přeosvíceného 
episkopa Nikanora, za přeosvíceného episkopa Jana, za důstojné kněž-
stvo, jáhenstvo v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid k Hospodinu 
modleme se.

Za naši vlast, její představitele a lid, aby je světlem svého božské-
ho poznání osvítil a Nebol tobě náleží všeliká sláva, čest a klanění, Otci 
i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky až na věky věkův.

Odp.: Amen. (A hned se zpívá tropar ev. Padesátnice a další): 
Hospodinu modleme se.

Díky činíce se strachem o bázní jako nehodní služebníci tvé dob-
rotivosti, Spasiteli a Vládce náš, Hospodine, za dobrodiní tvá, jež jsi 
nám udělil, za milost, kterou zahrnuješ církev naši pravoslavnou, kla-
níme se a slavosloví tobě, jako Bohu přinášíme a pokorně prosíme: Cír-
kev svou od všelikých běd ochraňuj, kněžstvo a všechny její duchovní 
dítky zachovej o potřeby nás všech vždy milostivě splňuj, modlíme se 
k tobě z celé duše, vyslyš nás a smiluj se.



203

SC
IE

N
TI

FI
C

 N
O

TE
S 

№
8,

 2
02

1

Abychom zbaveni byli všeliké tísně, hněvu a nouze, k Hospodinu 
modleme se.

Přispěj nám, spasiž nás, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, 
milostí svou.

Nejsvětější, nejčistší, nejblahoslavenější a slavné vládkyně naší, 
Bohorodice a vždycky Panny, Marie se všemi svatými pamětlivi jsou-
ce, sami sebe i druh druha i veškeren život náš Kristu Bohu poručme.

Odp.: Tobě, Hospodine.
Neboť tobě náleží všeliká sláva, čest a klanění, Otci i Synu i svaté-

mu Duchu, nyní i vždycky až na věky věkův.
Odp.: Amen. (A hned se zpívá tropar sv. Padesátnice a další:)

(Nato se zpívá): Sláva Otci i Synu i svatému Duchu (a tropar sv. 
Gorazda, hlas 4.):

(Nato se zpívá Bohorodičen, hlas 3.):

Pozor mějme! Pokoj všem.
(Prokimen:
Čestná před Hospodinem jest smrt svatých jeho.
Čím odplatím se Hospodinu za všechno, co mi prokázal.
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Čestná před Hospodinem)

Velemoudrost!
(Žalmista): Čtení z listu svatého apoštola Pavla k Timoteovi. Po-

zor mějme! (Žalmista čte 2 Tm 2, 1-10)
Synu Timoteji, buď silný milostí Krista Ježíše, a co jsi ode mne 

slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni 
učit zase jiné. Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Je-
žíše. Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného živo-
ta; chce obstát před tím, kdo mu velí. A kdo závodí, nedostane cenu, 
nezávodí-li podle pravidel. Také rolník musí nejprve těžce pracovat, 
než sklidí úrodu. Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, pů-
vodem z rodu Davidova; to je moje evangelium. Pro ně snáším utrpe-
ní, a dokonce pouta jako zločinec. Ale Boží slovo není spoutání. A tak 
všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli spásy v Kristu Ježíši a 
věčné slávy.

Odp.: Alleluja, alleluja, aleluja.
Velemoudrost. Povznesme se a poslyšme svaté evangelium. Pokoj 

všem!
Odp.: I duchu tvému. 
Od Jana svaté evangelní čtení.
Odp.: Sláva tobě, Pane, sláva tobě.
Pozor mějme! Řekl Pán Ježíš učedníkům svým: Zůstaňte v mé 

lásce. Záchováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zacho-
vávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám po-
věděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby bylo plná. To je 
mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. 
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste 
moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, 
protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť 
jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste 
vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a 
nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, zač byste ho prosi-
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li v mém jménu. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. Ne-
návidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli 
ze světa, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale 
já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na 
slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže proná-
sledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, 
i vaše zachovají. – Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od 
začátku. /J 15, 9-20 a 27/

Qdp.: Sláva tobě, Pane, sláva tobě. (Nato se zpívá Žalm 75/74):

Opět a opět, sklonivše svá kolena, k Hospodinu modleme se.
Qdp.: Hospodi, pomiluj (třikrát). 
Modlitba.
Hospodine, Bože Otče, Synu a Duchu Svatý, Trojice svatá, jed-

nobytná a nerozdílná, Tvůrce, Spasiteli a Posvětiteli, prozřetelná moci 
i moudrosti ve veškerém stvoření, přijmi, ó přijmi modlitby nás hříš-
ných služebníků svých, volajících k tobě s vírou, láskou a nadějí.

Ty sám, Vládce přesvatý, jenž chceš, aby všichni lidé byli spaseni 
a k poznáni pravdy přišli, dovolil jsi, aby tvoji svatí, zvláště pak pře-
čistá Matka tvá a světci, svědkové tvé věčné pravdy tobě milí, stáli z 
milosti tvé jako prosebníci za nás před tebou v Církvi oslavených na 
nebesích, a sám jsi pravil, Pane: „Kdo přijme spravedlivého, protože je 
to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivosti“ (Mt 10, 41).

Hle, také nyní my hříšní, doufajíce pevně v milosrdenství tvé, 
skláníme se před tebou, Bohem a Spasitelem naším, a vzývajíce Tebe 
vroucně voláme: Služebníka svého, jehož jsi jak věříme oslavil na nebe-
sích, světitele našeho vladyku a mučedníka Gorazda, jenž sloužil tobě, 
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Dobrému Pastýři a věčnému Veleknězi Církve tvé, a položiv svůj život 
za blízké i vzdálené, splnil přikázání tvého Evangelia lásky, jak jsi řekl: 
„To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval 
vás“ a ještě: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své 
přátele“ (J 15, 12.13), pro věrnost jeho učiň jej hodným, aby spolu se v 
Těmi svatými stál před nebeskou slávou tvou jako prosebník za nás i 
za pokolení budoucí.

Nechť je jeho přímluva všem, kdo činí podle tvé svaté vůle, k 
upevnění a posilnění věrnosti Tobě, v němž máme naději, k prozáření 
láskou k tobě a bližním, k neochabující víře i odhodlání sloužit tobě a 
zvěstovat tvé jméno, jediného Pána a Spasitele našeho, jediný pramen 
milosti a neskonalého milosrdenství nevýstižnou hlubinu, spolu s bez-
počátečným Otcem tvým a přesvatým a blahým a oživujícím Duchem 
tvým velebeného, a tobě chválu vzdáváme nyní i vždycky až na věky 
věkův.

Odp.: Amen.
(Duchovenstvo zpívá velebení, které opakuje lid):

(Poučné slovo představitele církve věřícím. Po něm střídavě du-
chovenstvo a lid):

neboť k tobě vroucně se utíkáme, rychlému pomocníku a orodov-
níku za duše naše.

Požehnání Hospodinovo na vás dle milosti a lidumilnosti jeho... 
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(Následuje propuštění – odpust):
Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě
Odp.: Amen. Sláva Otci... (jako při sv. liturgii) ... Blažený vladyko, 

požehnej.
Mnoholetí.1

Dopis archimandrity Sávvy k návrhu na kanonizaci biskupa 
Gorazda, 1978 

Veledůstojnému pánu 
o. Pavlu Alešovi, doktoru bohosloví a profesoru pravoslavné bo-

hoslovecké fakulty
Ř i m i c e
Dne 10. října t.r. jsem se na mírové besedě v Olomouci z přečtené-

ho zápisu o únorové besedě dověděl, že jste na této besedě podal návrh 
na kanonizaci Gorazda (Matěje Pavlíka) v roce 1979. Tato překvapující 
zpráva zapůsobila na mne dojmem přímo otřesným jednak proto, jak 
mohl být podán tak nerozvážný návrh Vámi, osobou kvalifikovanou a 
jednak proto, že návrh byl dán k odhlasování nekompetentnímu laic-
kému orgánu církve.

Podávám proti Vašemu návrhu a proti odhlasování své veto.
K zdůvodnění svého nesouhlasu předkládám Vám své zpracová-

ní jiného, neméně závažného archivu zesnulého kněze Josefa Žídka z 
Chudobína, který na základě autentických a nevyvratitelných dokladů, 
a především vlastnoručních dopisů staví činnost Gorazda Pavlíka do ji-
ného světla, než jak činí jednostranně zaměřený životopis Šuvarského.

Já v světcích pravoslavné Církve vidím vzor asketického života 
naplněného nekolísající vírou, dennonoční modlitbou, postem, bdě-
ním, pláčem nad svou nedostatečností, pokorou, nehněvností, las-
kavostí, čistotou duše i těla, úzkostlivým dodržováním církevního 
bohoslužebného řádu, životem pod přímým vlivem Ducha svatého, 
který skrze ně Činil zázraky a kteří pro svůj svatý život se stali našimi 
přímluvci u Boha, na které se můžeme my, hříšní s důvěrou obracet o 
pomoc a přímluvy.

1 Život svatého biskupa Gorazda. In: Pravoslavný kalendář na rok 1989. Ed. Milan GERKA. 
Praha, ÚCN 1988, s. 51–54. 
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Těchto kvalit však u Gorazda Pavlíka nenalézáme… Jeho násilná 
smrt z příčin politických nebyla pravým křesťanským mučednictvím 
pro Krista a jeho Církev, a proto nemůže být dostatečným důvodem 
pro jeho sanctifikaci.

S dokumentačním zpracováním chudobínského archivu jsem se-
známil o. Jaroslava Šuvarského a jiná kompetentní místa pravoslavné 
církve v SSSR a v hlavních rysech s ním seznamuji církev ruskou a 
srbskou jako maje varování před zamyšlenou kanonizací.

V Opavě dne 14. října 1978         
                                                                               Archimandrit Sávva

Kanonizační prohlášení, 1987
Prozřetelností Boží byl právě z oblasti, kde byl pohřben sv. Me-

toděj, vyvolen muž, ctnostný, naplněný vírou a plně oddaný pravo-
slavné církvi, víře svých předků, Matěj Pavlík. V souvislosti s širokým 
hnutím katolických duchovních po vzniku naší samostatné Českoslo-
venské republiky (1918) za návrat k pravoslaví přestoupil též Matěj 
Pavlík z římskokatolické církve do pravoslavné. V katolické církvi byl 
váženým duchovním, ale zvolil cestu svého spasení skrze pravoslaví, 
které bylo bližší jeho milovanému národu. V roce 1921 byl po přijetí 
mnišství a jména Gorazd zvolen mezi kandidáty na episkopa. V roce 
1921 byl vysvěcen srbskou pravoslavnou církví, tělem i duší sloužil 
Bohu, církvi a svému národu, až nakonec proslavil Boha mučednickou 
smrtí 4. září 1942. Srbská pravoslavná církev ocenila Gorazdovu nezišt-
nou arcipastýřskou práci a mučednickou smrt a spolu se svými mučed-
níky v roce 1961 kanonizovala i biskupa Gorazda. Naše církev přijala 
tuto skutečnost s vděčností. Nyní v roce 1987 naše církev vzpomíná 
45. výročí mučednické smrtí obnovitele pravoslaví v Československu, 
arcipastýře, episkopa Gorazda. Na přání kléru s věřícícími, dále po po-
drobném studiu života a díla episkopa Gorazda, se Posvátný synod na 
zasedání 26. března 1987 v Olomouci jednohlasně usnesl:

že při příležitosti 45. výročí mučednické smrti Gorazda, které se 
bude konat v Olomouci ve dnech 4.–6. září 1987, bylo rozhodnutí Po-
svátného synodu srbské pravoslavné církve ze dne 17/4. května 1961 
AS čj. 1, odst. 33 o kanonizaci svatého mučedníka Gorazda, episkopa 
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českého a moravsko-slezského, přijato a den mučednické smrti 4. září 
bude v pravoslavné církvi v ČSSR zasvěcen jeho památce.

Oznamujeme Vám, že toto rozhodnutí vešlo v platnost dne 6. září 
1987, kdy byla vyhlášena na sv. liturgii v katedrálním chrámě sv. Go-
razda v Olomouci jeho kanonizace. Prosíme Vás, abyste zařadili jméno 
sv. mučedníka GORAZDA, episkopa českého a moravsko-slezského 
do pravoslavného kalendáře a seznamu světců Vaší pravoslavné círk-
ve.

Dorotej, předseda Posvátného synodu pravoslavné církve v Čes-
koslovensku metropolita pražský a celého Československa

Praha 30. listopadu 19871

Organizační zajištění svěcení katedrálního chrámu, eparchi-
álního shromáždění a slavnosti spojené s 45. výročím mučednická 

oběti biskupa Gorazda, 1987
Čtvrtek 3. 9.1987
Příjezd hostí a jejich ubytování SIGMA – PALÁC. (Doba příjezdu 

hostí, jejich vítání bude stanoveno)
19.00 hod. Večeře v Sigmě a v Paláci podle ubytování
Pátek 4. 9.1987
V 8.00 hod. sv. liturgie v katedrále sv. Gorazda
                            Slouží: Metropolita Dorotej2; episkopát PC ČSSR; 

hosté – episkopát; duchovenstvo – bude stanoveno
                            Po sv. liturgii panychida za padlé a umučené3

V 10.30 had. – slavnostní shromáždění v chrámě sv. Gorazda4

1 Vyhlášení posvátného synodu pravoslavné církve v Československu // Hlas pravoslaví, 43, 1988, 
č. 2, s. 40–41; VYDRIN, D.: Kanonizace biskupa Gorazda, s. 40–41.
2 Metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, arcibiskup Dorotej (Filipp, 
1913–1999).
3 Vedl igumen Cyril (Pospíšil), tehdy ředitel úřadu eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie 
v Olomouci.
4 Plánovaný program nahradilo mírové shromáždění v olomouckém Národním domě, které 
řídil metropolita Dorotej a jehož se zúčastnili vedle hostů ze zahraničí zástupci regionální státní 
správy. Hlavní politický projev měl kancléř pravoslavné církve doc. ThDr. Jaroslav Šuvarský 
(nar. 1941) a s koreferáty vystoupili mluvčí delegací pravoslavných církví ze zahraničí a zástupci 
státní správy. Zástupce Československého Červeného kříže prof. MUDr. Milan Slavětínský, CSc. 
(1930–2001), hovořil o svém setkání s biskupem Gorazdem v dětském věku. Účastníci přijali 
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1. Modlitba a zahájení – vladyka Nikanor1 
2. Projev Biskup Gorazd – jeho život a dílo (přednášející bude sta-

noven)
3. Malý duchovní koncert
V 13.00 hod. – oběd Sigma a Palác, podle ubytování
V 15.00 hod. – pracovní zasedání eparchiálního shromáždění
1. Zahájení, modlitba
2. Zpráva o činnosti eparchiální rady – igumen Cyril
3. Diskuse
4. Usnesení a závěr
V 15.00 hod. – odjezd zahraničních hostí k prohlídce chrámů v 

Chudobíně, Řimicích, Střemeníčku2   
Návštěva Javoříčka – zaupokojná litie, položení věnce3

V 18.00 hod. – Večerní s českým zpěvem podle praxe zavedené 
vladykou Gorazdem – slouží igumen Cyril

V 19.00 hod. – večeře Sigma, Palác, podle ubytování

Sobota 5. 9.1987
6.00 hod. – sv. liturgie – český lidový zpěv – slouží igumen Cyril  

rezoluci požadující likvidaci nukleárních zbraní a realizaci mírového soužití národů. Druhou 
část shromáždění vyplilo koncertní vystoupení katedrálního sboru (přednesl skladby F. Škroupa, 
biskupa Gorazda, N. A. Sokolova, P. Česnakova a G. Sartiho) řízeného Boženou Berounskou se 
sólisty Věrou Topičovou a Miroslavem Machem (1911–2007, člen opery Národního divadla v 
Praze). Srov. Zprávy z pravoslavné církve v Československu // Hlas pravoslaví, 42, 1987, č. 10, 
s. 229.
1 Biskup olomoucko-brněnský v l. 1982–1987 Nikanor (Juchimjuk, 1935–1997). Působení ve 
funkci biskupa ukončil k 30. 11. 1987, těsně po kanonizaci, a vrátil se do SSSR.
2 Jedná se o pravoslavné chrámy úzce spjaté s angažovaností biskupa Gorazda a pro všechny 
tři zpracoval stavební plány o. Vsevolod Kolomackij (1896–1980). Do Řimic biskup Gorazd ve 
druhé polovině 30. let přenesl ústředí eparchie a uvažoval o umístění monastýru ve Střemeníčku. 
Historický výklad účastníkům akce podal prof. ThDr. Pavel Aleš (nar. nar. 1935 v Řimicích), 
tehdy proděkan pravoslavné bohoslovecké fakulty univerzity v Prešově.
3 Vesnice Javoříčko na Litovelsku byla krátce před skončením 2. světové války 5. května 
1945 vypálena přepadovým německým komandem SS, které povraždilo téměř všechny muže 
(celkem 38) žijící v lokalitě starší 15 let. Jednalo se pravděpodobně o odvetnou akci za střet 
německé vojenské jednotky s partyzánskou skupinou Jermak-Fursenko z předchozího dne, 
neboť na německé straně existovalo podezření, že obec partyzány materiálně podporovala. 
Poblíž hromadného hrobu popravených stojí monumentální památník, dílo prostějovského 
sochaře Jana Třísky (1904–1976). Účastníci vzdali obětem německého nacismu hold panychidou 
slouženou metropolitou Dorotejem a o. Pavlem Alešem. Slavnost provázel zpěv pěveckého sboru 
katedrálního chrámu v Praze pod taktovkou Boženy Berounské.
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8. 00 hod. – snídaně Sigma, Palác, podle ubytování
9.00 hod. odjezd zájezdu do Hrubé Vrbky
Hrubá Vrbka
11.30 hod. – uvítáni účastníků představiteli obce u rodného domu 

biskupa Gorazda
 – zaupokojná litie a položení věnce1

– přijetí zahraničních delegací a episkopátu PC ČSSR na MNV
13.30 hod. – oběd v Hrubé Vrbce
15.00 hod. – odjezd z Hrubé Vrbky
17.00 hod. – večerní v chrámě sv. Václava v Brně. Slouží prot. Jo-

zef Fejsak
17.45 hod. – odjezd do Olomouce
19.30 hod. – večeře v Sigmě, Paláci podle ubytování
Neděle 6. 9.1987
V 9.00 hod. – uvítání metropolity v katedrále
                      – svěcení katedrály, sv. liturgie, vyhlášení kanonizace
                      Slouží: 
                                  metropolita Dorotej
                                  episkopát PC ČSSR
                                  episkopát – hosté
                                  duchovenstvo – hosté
                                  duchovenstvo z ČSSR (bude stanoveno)
V 13.30 hod. – slavnostní oběd všech účastníků slavnosti v Domě 

kultury SIGMA v Olomouci
V 16,00 hod. – odjezd hostí z Olomouce2

RESUMÉ
NĚKOLIK DOKUMENTŮ KE KANONIZACI 

SV. NOVOMUČEDNÍKA GORAZDA II. (PAVLÍKA)
Studie řeší tematiku kanonizace biskupa české pravoslavné církve sv. 

Gorazda II. (Pavlíka), která proběhla v září roku 1987 v Olomouci a formál-
ně navazovala na obdobný akt Srbské pravoslavné církve z r. 1961. Nemůže 
a nechce podrobně reflektovat a zhodnotit zdůvodnění pro toto svatořečení 

1 Panychidu před rodným domkem biskupa Gorazda sloužil metropolita Dorotej (Filipp).
2 NA Praha, f. Sekretariát pro věci církevní Ministerstva kultury ČSR 1987–1990, k. 228.
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vzniklé na půdě Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a stejně 
tak nezkoumá ani okolnosti provázející tuto slavnostní událost. Pro příspěvek 
tohoto typu autor neměl k dispozici z několika důvodů relevantní pramenný 
materiál. Proto cílem studie, která má z formálního hlediska dvě hlavní části, 
je editovat, veřejnosti zpřístupnit a prostřednictvím poznámek komentovat ve 
výběru alespoň ty relevantní dokumenty vztahující se ke kanonizaci, které se 
podařilo získat. V prvé řadě předkládáme zprávu návrhové komise pro kano-
nizaci určenou synodu. Zabývá se hodnocením života a díla biskupa Gorazda 
(Pavlíka) a komise v ní uvádí důvody, proč tento akt doporučuje. Na zprávu 
je tematicky vázán dopis igumena Sávvy (Nerudy), který přípravu Gorazdova 
svatořečení zpochybňoval. Druhý zásadním editovaným dokumentem je Řád 
kanonizace vladyky mučedníka Gorazda, který tvořil jádro církevní slavnosti 
v olomouckém chrámu sv. Gorazda. Na něj bezprostředně navazuje kanonizač-
ní prohlášení garantované předsedou posvátného synodu pravoslavné církve 
arcibiskupem Dorotejem (Filippem), metropolitou pražským a celého Česko-
slovenska. Edici dokumentů pak uzavírá nástin programu slavnosti probíhají-
cí ve dnech 4.–6. září 1987 a v rámci připomínky 45. výročí biskupovy tragické 
smrti. Edici dokumentů předchází autorovo úvodní zamyšlení nad životními 
osudy a duchovní cestou biskupa Gorazda (Pavlíka), která je spjata se třemi 
církvemi – katolickou, československou (husitskou) a pravoslavnou.

Klíčová slova: biskup Gorazd (Pavlík), kanonizace, dokumenty, církev 
katolická, církev československá, církev pravoslavná, 20. století.

РЕЗЮМЕ
ДЕКІЛЬКА ДОКУМЕНТІВ ПРО КАНОНІЗАЦІЮ 

СВ. НОВОМУЧЕНИКА ҐОРАЗДА ІІ (Павліка)
У дослідженні розглядається питання канонізації єпископа Чесь-

кої Православної Церкви св. Ґоразда II (Павліка), яка відбулася у верес-
ні 1987 року в Оломоуці і формально базувалася на аналогічному акті 
Сербської Православної Церкви 1961 року. Автор не має змоги детально 
обміркувати й оцінювати обґрунтування цієї канонізації, створеної на 
засадах Православної Церкви в Чехії та Словаччині, а також не дослі-
джує обставини цієї урочистої події, оскільки з певних причин не мав 
відповідного вихідного матеріалу для такого типу внеску. Тому метою 
дослідження, яке має дві основні частини з формальної точки зору, є 



213

SC
IE

N
TI

FI
C

 N
O

TE
S 

№
8,

 2
02

1

оприлюднити, зробити доступними для громадськості та за допомо-
гою нотаток прокоментувати принаймні ті документи, пов’язані з 
канонізацією, які вдалося отримати. Перш за все, представлено на Си-
нод звіт проєктної комісії для канонізації. У ньому йдеться про оцінку 
життя та діяльності єпископа Ґоразда (Павліка), а також про при-
чини, на підставі яких комісія рекомендує цей акт. Звіт тематично 
пов’язаний з листом ігумена Савви (Неруди), який поставив під сумнів 
підготовку до канонізації Ґоразда. Другим великим відредагованим доку-
ментом є Орден канонізації єпископа Ґоразда, що склав ядро церковного 
святкування в Оломоуцькій церкві св. Ґоразда. А також канонізацій-
на заява, гарантована головою Священного Синоду Православної Церкви 
архієпископом Дорофеєм (Філіпом), митрополитом Празьким і всієї 
Чехословаччини. Перелік документів завершується планом програми 
святкування 4-6 вересня 1987 р. на згадку 45-ї річниці трагічної смерті 
єпископа. Виданню документів передують вступні роздуми автора про 
життєву долю та духовний шлях єпископа Ґоразда (Павліка), пов’яза-
ного з трьома церквами – католицькою, чехословацькою (гусистською) 
та православною.

Ключові слова: єпископ Ґоразд (Павлік), канонізація; документи, 
католицька церква, Чехословацька церква, Православна Церква, 20 сто-
ліття.

SUMMARY
EVERAL DOCUMENTS ON THE CANONISATION OF 

ST. NEW MARTYR GORAZD II (PAVLIK)
This study deals with the canonisation of the Bishop of the Czech Or-

thodox Church, St. Gorazd II (Pavlik), which took place in September 1987 in 
Olomouc and formally followed a similar act of the Serbian Orthodox Church 
in 1961. It cannot and does not want to reflect and evaluate the justification for 
this canonisation in detail, which originated in the Orthodox Church in Czech 
lands and Slovakia, nor does it examine the circumstances surrounding this 
solemn event. For a paper of this type, the author did not have relevant source 
material for several reasons. Therefore, the aim of the study, which from a 
formal point of view has two main parts, is to edit, make available to the public 
and comment in a selection of notes on at least those relevant documents relat-
ed to the canonisation that were obtained. First of all, we present the Canonisa-
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tion Commission report addressed to the Synod. It deals with the evaluation of 
the life and work of Bishop Gorazd (Pavlik), whereby the commission provides 
reasons for recommending this act. The report is thematically linked to the 
letter of Igumen Sávva (Neruda), who questioned the preparation for Gorazd’s 
canonisation. The second essential edited document is the Order of Canonisa-
tion of the Vladyka Martyr Gorazd, which formed the core of the church cele-
bration in the Cathedral of St. Gorazd in Olomouc. It is immediately followed 
by the Declaration of Canonisation, guaranteed by the President of the Sacred 
Synod of the Orthodox Church, Archbishop Dorotheus (Filippo), Metropoli-
tan of Prague and all of Czechoslovakia. The edition of documents is then con-
cluded by an outline of the celebration programme to be held on 4-6 September 
1987, in commemoration of the 45th anniversary of the bishop’s tragic death. 
The edition of documents is preceded by the author’s introductory reflection 
on the life and spiritual journey of Bishop Gorazd (Pavlik), which is connected 
with three churches – Catholic, Czechoslovak (Hussite) and Orthodox.

Keywords: bishop Gorazd (Pavlík), canonisation, documents, Catholic 
Church, Czechoslovak Church, Orthodox Church, 20th century.
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ОТЕЦ ИОАНН МАРГИТИЧ – «ВНУК» ЗАКАРПАТЬЯ В КАНАДЕ

Иов (Смакоуз),
архиепископ Шумский,

ректор Почаевской духовной семинарии, 
Почаев, Украина

E-mail: bishopjob64@gmail.com

Митрофорный протоиерей Иоанн Маргитич, многолетний 
настоятель кафедрального собора святой великомученицы Варва-
ры в г. Эдмонтоне имел закарпатские корни. Его предки прибыли 
на Американский континент из района Виноградово Закарпатско-
го края на рубеже ХIХ-ХХ веков. Как и все новоприбывшие, чтобы 
выжить в новых условиях, они тяжело трудились в угольных шах-
тах Пенсильвании. Присоединившись к Православию, подобно 
русинскому Просветителю святому Православной Церкви в Аме-
рике протопресвитеру Алексию Товту и всем прибывшим в Но-
вый Свет закарпатским русинам, его родители вели активную цер-
ковно-приходскую жизнь, к которой приобщили всех своих детей. 

Протоиерей Иоанн Маргитич (archpriest John Margitich) ро-
дился 1 июня 1917 г. в многодетной карпато-русинской семье Васи-
лия и Анны в местечке Бивер Мидовс (Beaver Meadows), штат Пен-
сильвания (США). В их семье было 8 детей (6 братьев и 2 сестры)1. 
Его отец, очень верующий и благочестивый христианин, прибыл в 
земли Нового Света из Закарпатья, оставив навсегда родное люби-
мое Закарпатье, где был псаломщиком.

7 сентября 1941 г. Иоанн Маргитич вступил в брак с Еленой 
Севак, родившейся 16 марта 1919 г. в штате Нью-Йорк. Со сво-
ей будущей супругой он познакомился в приходе в Бингемтон 
(Binghamton; NY). В Свято-Михайловском храме он был регентом 
и псаломщиком, а молодая девушка Елена, имея прекрасный го-
лос сопрано, пела в церковном хоре солистом. В их семье родилось 
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двое детей – Иоанн (John Basil Margitich; умер 9.11.2019) и Илло-
на. Отец Иоанн с матушкой Еленой воспитали их в православной 
вере, в любви к своему народу и его культурному наследию. Дети 
и внуки продолжили семейную традицию служения Церкви и 
рассеянным по чужой земле закарпатцам. С раннего детства они с 
родителями постоянно участвовали во всех богослужениях – пели 
в соборном архиерейском хоре, читали богослужебные тексты на 
английском языке, руководили пением, духовными концертами и 
уборкой храма.

Благодать таинства Священства 31-летний псаломщик Иоанн 
Маргитич принял 8 (сан диакона) и 9 (сан иерея) февраля 1948 г. 
через возложение рук архиепископа Нью-Йоркского Макария 
(Ильинского), Патриаршего Экзарха Северной Америки2. Не по-
лучив семинарского образования, он всю жизнь учился самостоя-
тельно. Молодой священник превосходно выучил богослужебный 
Устав священнического служения и особенно сложные велико-
постные богослужения. При этом он продолжал уделять внима-
ние приходским певцам. Для хора он готовил брошюры с текста-
ми и нотами на английском языке или традиционные славянские 
тексты, отпечатанные английскими буквами. Заботясь о приходе 
и своем развитии, пастырь приобретал и читал все церковные 
книги, которые издавала наша Церковь в Советском Союзе, часто 
делая на их полях пометки карандашом.

До 23 мая 1955 г. священническое служение отца Иоанна про-
ходило в русинском Патриаршем приходе свв. апп. Петра и Павла 
в г. Пассейке, штат Нью-Джерси (Passaic, New Jersey). 23 марта 1956 
года он был назначен архиепископом Алеутским и Северо-Амери-
канским, экзархом Северной и Южной Америки, Борисом (Вик; 
1906-1965) в храм св. Варвары в г. Эдмонтоне – единственный тогда 
городской приход Русской Православной Патриаршей Церкви в 
Канаде. Назначению отца Иоанна в Канаду настоятелем этого го-
родского прихода в далекой Канаде предшествовали целый ряд 
проблем и нестроений в общине, среди которых главной, пожа-
луй, было затянувшееся строительство нового более вместитель-
ного храма. Предыдущий настоятель своими неумелыми действи-
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ями вызвал разделение в приходе и уход из него части его членов, 
главным образом, буковинцев. Ушедшие в, так называемый тогда, 
«леонтиевский» раскол (неканоническая Американская митропо-
лия после 1917 г.) основали невдалеке в бывшем англиканском хра-
ме Свято-Троицкий приход. Община, после пребывания под на-
стоятельством отца Олега Котива в 1970-1990-х гг. в «синодальной» 
(Русской Зарубежной) Церкви, в начале 2000-х гг. возвратилась в 
юрисдикцию Православной Церкви в Америке и в настоящее вре-
мя пришла в запустение. Новоназначенный настоятель отец Иоанн 
своими простотой в общении и пастырской любовью быстро заво-
евал подлинный авторитет в новом приходе, особенно, среди ру-
синской паствы. Действительно, отец Иоанн был не только замеча-
тельным священником, но и особенным человеком. Он был очень 
дружелюбен, обладал прекрасным чувством юмора и сочувствия. 
Медсестры и врачи нежно называли его «посещающим священни-
ком» («the visiting priest»). За период своего служения настояте-
лем он никогда не брал отпуск для отдыха. «Моя самая большая 
радость, – говорил отец Иоанн, – это то, что я крестил младенца, 
потом, когда он женился, венчал его, а потом крестил уже его мла-
денцев».3 Его уважали верующие всех юрисдикций, даже укра-
инской, которые в то время были в расколе, инославные униаты, 
польские римо-католики и приверженцы англиканства. К нему 
обращались за совершением треб православные греки и сербы, ру-
мыни и сирийцы, не имевшие в то время своих храмов в Альберте.

В Варваринском соборе о. Иоанн до конца дней своей зем-
ной жизни служил делу миссионерской проповеди, сохраняя и 
преумножая свое духовное стадо. В числе его паствы была семья 
первого украинского происхождения (из семьи буковинцев) мера 
города Эдмонтона Васыля-Вильяма Гавриляка (1915-1975). Благо-
даря усердным трудам, молитвам и личному участию отца Иоан-
на в 1958 году завершилось строительство нового величественного 
семикупольного собора св. Варвары по проекту местного церков-
ного архитектора Николая Флака (Nicolas Flak) и было совершено 
торжественное его освящение4. Это был непростой период в его 
служении. Однако, с присущей ему духовной энергией и трудо-



Н
А

УК
О

ВІ
 З

А
П

И
С

К
И

 Б
ІН

Д
Ц

 №
8,

 2
02

1

218

любием, он преодолел все трудности. Отцу Иоанну и приходу 
верно помогала его семья. Матушка Елена всегда активно была 
вовлечена в деятельность церкви, хора и сестричества. Пока о. Ио-
анн Маргитич выполнял «повседневные» церковные обязанности, 
посещал больных в больницах Эдмонтона и готовил храм к сле-
дующему богослужению, матушка Елена была дома – отвечала 
на телефонные звонки и записывала многочисленные сообщения, 
касающиеся приходской деятельности отца Иоанна. Независимо 
от времени суток она всегда ждала возвращения отца Иоанна с 
пастырских обязанностей. Помимо секретарских обязанностей, 
матушка много лет была «дяком»: пела на похоронах, свадьбах, 
молебнах и особых церковных праздниках. Её отзывчивое, доброе 
отношение было большим подспорьем не только для о. И. Мар-
гитича и его семьи, но и для прихожан собора святой Варвары. И 
отец Иоанн, и матушка Елена пользовались большим уважением 
всего сообщества Эдмонтона.

В период существования Эдмонтонско-Канадской епархии 
Московского Патриархата в 1950-1960-х гг. отец Иоанн был ревност-
ным и первым помощником своего правящего Архиерея – архие-
пископа Пантелеимона (Рудыка), постриженника в монашество и 
наместника Свято-Успенской Почаевской лавры, являлся членом 
Епархиального совета и нес в нем послушание казначея общих 
финансов всех приходов. Он принимал участие во всех заседани-
ях Церковного совета собора и руководил всеми приходскими де-
лами братства и сестричества, занятиями в воскресной школе для 
детей и молодежи5. Интересно проходили под его руководством 
приходские празднования Рождества и Воскресения Христова, 
престольного дня, концерт колядок и пущення (заговления на 
Рождественский и Великий посты), дни Канады и Благодарения6.

Укрепляя духовную и каноническую связь своей паствы с 
Матерью-Русской Православной Церковью, протоиерей Иоанн 
четыре раза совершил паломничество на Святую Русь к Святы-
ням страждущей тогда от атеистов Матери-Церкви. Первое его 
паломничество на Родину во главе группы активных прихожан 
Патриарших приходов из четырех человек состоялось летом 1960 
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года. Пастырь совершал богослужения в Москве со Святейшим 
Патриархом Алексием, в Троице-Сергиевой лавре, в Ленинграде 
и Киеве. Своими глазами он видел радости и скорби верующих, 
усердие в духовной жизни монашествующих, прилежание в учебе 
семинаристов нового поколения и пастырские труды духовенства 
того времени. К паломничеству и укреплению связей с Родиной 
он постоянно призывал и своих прихожан. В тяжёлые для нашего 
народа 1990-е годы прихожане по его призыву неоднократно соби-
рали и отправляли средства и посылки для социального служения 
нашей Церкви на Родине.

Добрый, заботливый и жизнерадостный о. Иоанн принимал 
активное участие в жизни многих Патриарших приходов, оказы-
вал помощь новоприбывшим в командировку для пастырского 
служения в Канаде священникам из «Старого края» и всем, кто 
к нему обращался. По его инициативе возобновились ежегод-
ные богослужения в русинском Николаевском храме из общины 
Варвык (Warwick), который был перенесен в село-музей Украин-
ского наследия в Канаде. Пастырский день отца Иоанна обычно 
начинался с посещения госпиталей и домов престарелых, где он 
исповедовал своих прихожан и причащал их Христовых Таин, 
Евангельскими словами и народными притчами он напутствовал 
умиравших и утешал страждущих. В праздничные и будние дни 
добрый пастырь прибывал в храм для молитвы задолго до начала 
богослужений, всегда находил себе душеполезное занятие и са-
мым последним выходил из него. Иногда между богослужениями 
у него не было даже времени забежать в своей дом, и он отдыхал в 
храме на полу за аналоем с иконами и книгами.

7 июня 1981 года духовенство, семья и миряне отметили 25-ле-
тие служения в Канаде настоятелем их кафедрального собора про-
тоиерея Иоанна Маргитича. На Божественной литургии Свято-Вар-
варинского собора в Эдмонтоне присутствовало все духовенство 
Патриарших приходов в Канаде во главе с Управляющим, пра-
вославные клирики других православных юрисдикций Эдмонто-
на, представители властей провинции и города, даже инославные 
друзья Русской Церкви и отца Иоанна. За усердные пастырские 
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труды о. Иоанн был удостоен высокой награды Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Пимена – ордена преп. Сергия Радо-
нежского II степени. В честь юбиляра в культурном центре поль-
ской общины города состоялся прием и торжественный банкет7.

В конце 1980-х годов телесные силы начали покидать неутоми-
мого труженика отца Иоанна. В то время его паства стала наиболее 
многочисленной. Для нее он каждое воскресенье совершал два бо-
гослужения: в 9 часов утра Обедницу на английском языке и после 
нее Божественную литургию на церковнославянском. В последние 
годы своей жизни он принял участие в создании приходской би-
блиотеки. В неё он передал собрание своих книг и альбомов, архив 
нот и старинных вещей. Отец Иоанн попросил у правящего ар-
хиерея архиепископа Орехово-Зуевского Николая (Шкрумко) по-
мощника себе в служении. Им стал протоиерей Михаил Кит (ныне 
секретарь Харьковского епархиального управления), который за-
менил умершего в 1989 году старенького архимандрита Димитрия 
(Щур). Молодого и достойного священника, уроженца Западной 
Украины, с любовью приняла община кафедрального собора.

Досточтимый отец Иоанн ушел в блаженную Вечность 9 мар-
та 1991 г. на 73-м году жизни и погребен на кладбище собора в Ни-
ску, возле исторического храма Патриарших приходов в Канаде в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы8. 14 марта заупокойную 
литургию и длинный чин священнического погребения отца Ио-
анна возглавил Высокопреосвященнейший Макарий (Свистун), 
архиепископ Клинский, управляющий Патриаршими приходами 
в США и Канаде, в сослужении приходских священников Москов-
ского Патриархата провинции Альберта. В своем надгробном сло-
ве владыка Макарий отметил жертвенное служение отца Иоанна: 
«Он дарил людям любовь и сострадание; он стремился всю свою 
жизнь нести людям любовь, мир и радость. Он также сказал: «Его 
можно было найти везде, где было горе, болезнь и одиночество»9. 
В богослужении приняли участие и родственники почившего 
– священнослужители канонической Поместной Православной 
Церкви в Америке10. Соборный храм не вмещал множества верую-
щих и духовных чад, пришедших проститься со своим пастырем. 
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Провести протоиерея Иоанна в последний путь и отдать ему дань 
уважения прибыло духовенство других Православных Церквей 
Эдмонтона и традиционных для Канады христианских конфессий.

12 декабря 1993 г. в память об усопшем настоятеле протоие-
рее Иоанне Маргитиче возле собора была освящена построенная 
на средства его детей и благодарных почитателей колокольня с 
тремя новыми колоколами, изготовленными в Воронеже. В при-
ходском музее на самом видном месте галереи архипастырей Рус-
ской Патриаршей Церкви в Канаде размещены два его портрета. 
На исполненном карандашом портрете отец Иоанн изображен в 
фелоне и митре, а на втором кисти протоиерея Иоанна Борча, бо-
лее официальном, – маслянными красками, в рясе.  

В Свято-Варваринском кафедральном соборе в Эдмонтоне по-
стоянно за богослужениями возглашается «Вечная память» и «Цар-
ствие Небесное» доброму и незабываемому пастырю протоиерею 
Иоанну и его матушке Елене, скончавшейся через три года в начале 
того же месяца, что и ее супруг (†2 марта 1994г.). В 2016 г. молитвен-
но было отмечено 25 лет со дня его кончины11. С благодарностью 
вспоминают протоиерея Иоанна Маргитича и во время всех юби-
лейных и торжественных праздников Патриарших приходов в Ка-
наде12. Возле его могилки на приходском кладбище собора, им же 
устроенном в конце 1970-х гг. возле храма Рождества Богоматери на 
Нискю, все гости Русского Православия в Альберте кланяются ему, 
служат заупокойную литию с возглашением «Вечной памяти!». 
Этот заслуженный труженик Церкви Христовой всю свою жизнь и 
силы отдал служению Богу и Церкви, проповеди о Господе нашем 
Иисусе Христе и добрым христианским делам галичанам, буковин-
цам и волынякам, переселившимся из Родины в Канаду. Он дей-
ствительно заслужил, чтобы о нём знали и помнили не только в Ка-
наде, но и на Святом Закарпатье, о котором он никогда не забывал.
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РЕЗЮМЕ
Статья рассказывает о священнике Иоанне Маргитич. Его роди-

тели, как и другие русины, эмигрировали из Закарпатья, где его отец 
был псаломщиком, в США в поисках лучшей жизни. В Америке они воз-
вратились в Православие и всю жизнь вместе с детьми, внуками и прав-
нуками остались верны Русской Церкви. Отец Иоанн родился уже в 
США (1917). С детства он пел в церкви, стал священником Московского 
Патриархата в Северной Америке (1948). Согласно указу своего еписко-
па он прибыл из США служить настоятелем в Свято-Варваринский 
приход Русской Православной Церкви в Эдмонтоне, Канада (1956). Он 
успешно руководил постройкой здания собора, был помощником епи-
скопов, добрым пастырем для прихожан. До конца своей жизни (1991) 
он был верен присяге и Русской Православной Церкви-Матери. Его при-
мер должен вдохновлять жителей Православного Закарпатья и русинов 
Канады служить Богу и Церкви, хранить везде свой язык и культуру.

Ключевые слова: Закарпатье, США, Канада, Эдмонтон, русины, 
Православие, протоиерей, Русская Православная Церковь, Патриаршие 
приходы в Канаде, Свято-Варваринский собор.

SUMMARY
FATHER JOHN MARGITICH – “GRANDSON” OF 

TRANSCARPATHIA IN CANADA
The article talks about the priest John Margitich. His parents, like other 

Rusyns (lat. Rutheni), emigrated from Transcarpathia to the United States in 
search of a better life. His father was a cantor in Transcarpathia. In America, 
they returned to Orthodoxy and all their lives, together with their children, 
grandchildren and great-grandchildren, remained faithful to the Russian 
Orthodox Church. Father John was born in the USA (1917). From childhood he 
sang in church, and later became a priest of the Moscow Patriarchate in North 
America (1948). According to the decree of his bishop, he came from the USA to 
serve as a rector in the Saint Barbara parish of the Russian Orthodox Church in 
Edmonton, Canada (1956). He successfully supervised the construction of the 
cathedral building, was an assistant to the bishops, and a good shepherd for the 
parishioners. Until the end of his life (1993) he was faithful to the oath and to the 
Russian Orthodox Mother-Church. His example should inspire the inhabitants 



225

SC
IE

N
TI

FI
C

 N
O

TE
S 

№
8,

 2
02

1

of Orthodox Transcarpathia and the Rusyns of Canada to serve God and the 
Church, to preserve their language and culture everywhere.

Keywords: Transcarpathia, USA, Canada, Edmonton, Rusyns, Orthodoxy, 
arch priest, Russian Orthodox Church, Patriarchal parishes in Canada, St. Bar-
bara’s Cathedral.
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229

SC
IE

N
TI

FI
C

 N
O

TE
S 

№
8,

 2
02

1
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Канада, 24 июня 1979 г. 
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УДК 281.93

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В СУЧАСНІЙ РОСІЇ 

Антоній Миронович,
професор, Білостоцький університет, 

Білосток, Польща
Е-mail: amir@uwb.edu.pl

Російська православна церква була і залишається найбіль-
шою релігійною спільнотою на території Російської Федерації, 
Білорусі та України1. Східне християнство було постійною скла-
довою релігійного життя в понад тисячолітній історії російської 
держави. Східна християнська традиція в Центрально-Східній 
Європі вкоренилася в усі форми життя народу. Особливий прояв 
бачимо в розвитку культу чудотворних ікон та в монастирському 
житті, яке мало великий вплив на релігійність багатьох народів. 
Ще більшого значення набула візантійська матеріальна культу-
ра. Її повторний вплив почався після занепаду Константинополя, 
коли багато грецьких майстрів малярства подалося на Балкани 
і на руські землі. Величезна сфера інтелектуальної культури, не-
доступна західному суспільству, у Східній Європі сприймалася 
в грецькій та церковнослов’янській мовній версії. Пропагували 
візантійську культуру не лише греки, але передусім православні 
серби, болгари, білоруси, українці, румуни та росіяни. Держава 
останніх в кінці XV століття взяла на себе роль опікуна православ-
ного християнства, а її володарі вважалися спадкоємцями візан-
тійської державницької та культурної традиції. Усвідомлення фак-
ту постійної присутності цієї великої християнської традиції має 

1 Про роль православної церкви в історії російської держави пор.: L. Bazylow, Historia Rosji, 
t. I–II, Warszawa 1983; L. Kucharzewski, Od białego caratu do czerwonego, t. I–II, Warszawa 
1990; J. Ochmański, Dzieje Rosji do roku 1861, Warszawa 1986; R. Pipes, Rosja carów, 
Warszawa 1990; J. C. Roberti, N. Struvé, D. Popielovski, Historie de l’Église russe, Nouvelle 
Cité, Paris 1989; W. A. Serczyk, Poczet władców Rosji, Londyn 1992; Z. Wójcik, Dzieje Rosji 
1533–1801, Warszawa 1981.
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фундаментальне значення для розуміння релігійно-національної 
ідентичності росіян та інших народів, що там проживають.

Християнізація руських земель почалася за посередництвом 
візантійських місіонерів близько 866 року. Правдоподібно в той 
час було збудовано в Києві першу церкву Св. Іллі і встановлено 
місіонерське єпископство1. Грецька церква отримала можливість 
вести місіонерську діяльність серед східних слов’ян. Імператор 
Костянтин VII Порфірогенет (Багрянородний) (913–959 рр.) праг-
нув втягнути велику Русь у сферу візантійського впливу. Володар 
використав перебування в Константинополі (955 р.) київської кня-
гині Ольги, вдови князя Ігоря, аби намовити її охреститися над 
Боспором2. Княгиня Ольга в процесі цього таїнства вибрала собі 
ім’я Олена, яке носила тогочасна візантійська імператриця3. За 
її князювання на території Києва з’явилися перші християнські 
святині. Після смерті Ольги на Русі знову переважали язичниць-
кі тенденції. Остаточно християнізація Київської Русі відбулася за 
князювання Володимира Великого (980–1015 рр.)4.

Прийняття Великим Київським князівством християнства в 
988 р. від Візантії визначило на наступні віки історію й культуру 
російського, білоруського та українського народів. За посередниц-
твом грецької церкви візантійська культура протягом двох століть 
опанувала всю Русь, так само як раніше Болгарію і Сербію. У такий 
спосіб під кінець Х ст. найбільша серед країн тогочасної Європи 
слов’янська держава офіційно пов’язала себе з візантійською ци-
1 Powieść minionych lat. Charakterystyka historyczno-literacka, przekład i komentarz F. Sielicki, 
Wrocław 1968, с. 248; О. М. Рапов, Русская Церковь в IX – первой трети XII в., Москва 
1988, с. 77–90.
2 Kroniki staroruskie, wybrał, wstępem i przypisami opatrzył F. Sielicki, Warszawa 1987, с. 
43–45.
3 A. Poppe, Olga, [в:] Słownik starożytności słowiańskich, Т. III, Wrocław 1975, с. 477, 478; 
I. Ševčenko, Byzantine Roots of Ukrainian Christianity, Harvard University 1984; S. Senyk, A 
History of the Church in Ukraine, vol. I, Roma 1993.
4 Детальну реконструкцію хрещення Русі в останніх роках представили: A. Poppe, Ruś i 
Bizancjum w latach 986–989, „Kwartalnik Historyczny”, Вип. LI, № 1, 1978, с. 3–22; A. Poppe, 
The Rise of Christian Russia, London 1982; G. Podskalsky, Christentum und theologische 
Literatur in der Kiever Rus’ (988–1237), München 1982; M. Брайчевський, Утвердження 
Християнства на Русі, Київ 1988; О. М. Рапов, Русская Церковь в IX – первой трети XII 
в., Москва 1988; с. Senyk, A History of the Church in Ukraine, vol. I, Romae 1993; J. Swastek, 
Chrzest Rusi, с. 55–71.
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вілізацією та всіма її культурними здобутками. Почався динаміч-
ний розвиток церковної структури. Окрім єпископства, в Києві 
до кінця Х ст. було створено владичества в Білгороді та Новгороді. 
На початку ХІ ст. архієпископські кафедри створено в Полоцьку, 
Чернігові та Переяславі. У другій половині ХІ ст. і в ХІІ столітті 
єпископські центри створено в Юр’єві, Ростові, Тмутаракані, Воло-
димирі Волинському, Турові, Смоленську і Галичі. У середині ХІІІ 
ст. на руських землях функціонувало 15 єпархій, які, з точки зору 
територіального розміру, прирівнювалися до деяких західноєвро-
пейських держав1. Зв’язок Русі із християнством забезпечив їй на-
лежне місце в тогочасній Європі. У наступні століття саме Русь пе-
рейняла від Візантії роль захисника східної християнської традиції 
перед загрозами, які походили від азіатських і турецьких народів.

У творенні духовних цінностей кожного народу, у тому числі 
російського, особлива роль належить святим, що з ним пов’язані. 
Культ перших руських святих був не лише проявом сформованості 
християнства, але відбивав також особливості релігійної та куль-
турної ідентичності населення Русі. Першими канонізованими 
святими були князі Борис і Гліб, названі під час хрещення іменами 
Роман і Давид. Обоє вони були мучениками за віру, але зберегли 
християнську гідність у тортурах смерті. Борис і Гліб були визнані 
святими в 1020 році не як мученики, а як „страстотерпці”, тобто 
ті, хто терпів муки2. Таким чином з’явився новий тип святості, осо-
бливо відомий на руських землях. „Страстотерпцями” називали 
в пізніші періоди наступних князів: київського Юрія Ольговича 
(+1147), Андрія Боголюбського (+1174), муромського Костянтина 
(+1205), чернігівського Михайла Всеволодича (+1246) та багатьох 
інших3.

Народи особливо шанують „рівноапостольних”, а саме тих 
святих, завдяки яким до них прийшла християнська віра. Титул 

1 A. Poppe, Państwo i Cerkiew na Rusi w XI w., Warszawa 1968.
2 Г. П. Федотов, Святые древней Руси (X–XVII ст.), New York 1959, с. 18–31; И. Кологривов, 
Очерки по истории русской святости, Брюссель 1961, с. 21–27; J. S. Gajek, U początków 
świętości Rusi Kijowskiej, [в:] Chrystus zwyciężył. Wokół chrztu Rusi Kijowskiej, під ред. J. S. 
Gajka i W. Hryniewicza, Warszawa 1989, с. 97–99.
3 И. Кологривов, Очерки…, с. 21–28; Г. П. Федотов, Святые древней Руси, с. 72–94.
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„рівний апостолам” (грецьк. isoapostolos) у візантійській традиції 
приписується, зазвичай, першим місіонерам даної країни, напри-
клад, св. Ніна в Грузії чи свв. Кирил і Мефодій у Словаччині. У ви-
падку руських земель таким титулом окреслили княгиню Ольгу і 
князя Володимира. Обом було надано цей титул не як результат 
власне святості, але з огляду на їх роль у християнізації народу. 
Агіографи не раз порівнювали Ольгу і Володимира з візантійськи-
ми святими – імператрицею Оленою та імператором Костянти-
ном Великим. Навернення обох князів було даром Божим для 
всього руського народу. Їх було канонізовано досить пізно, близько 
1240 року1.

Наступною групою серед перших руських святих є „подвиж-
ники”. Ця назва стосується духовних і світських осіб, які проявили 
героїчні духовно-аскетичні зусилля. Подвиг „подвижників” стосу-
ється аскетизму, молитви, боротьби зі спокусами і злом. Ім’я „пре-
подобних” давалося монахам, які, завдяки аскетичним зусиллям, 
досягали святості й уподібнювалися до Христа. Стосовно до жи-
вих монахів цей титул означав монаха, гідного до пошанування. 
Назви „преподобного” і „подвижника” відносилися до Антонія і 
Теодосія Печерських2. Антоній і Теодосій Печерські були духовни-
ми наставниками і зразком монашого життя. Обоє були канонізо-
вані: Антоній після 1140 р., а Теодосій – у 1108 р.3 Одним з перших 
канонізованих на руських землях „подвижників” була полоцька 
княжна, засновниця монастиря св. Спаса – Євфросинія. Свята мо-
нахиня сприяла розвиткові освіти й монастирського життя. Була 
канонізована близько 1187 року4. До цієї групи слід віднести також 
Мартина (1120–1170 рр.) – турівського монаха; Авраама (1172–1222 
рр.) – засновника монастирського життя на Смоленщині, аскета і 

1 И. Кологривов, Очерки…, с. 63–66; E. Голубинский, История канонизации святых в 
русской церкви, Москва 1903, с. 57, 63.
2 Г. П. Федотов, Святые древней Руси, с. 32–60; Pateryk Kijowsko-Pieczerski czyli opowieści o 
świętych ojcach w pieczerach kijowskich położonych, опр. L. Nadzyńska, Wrocław 1993, с. 152–257.
3 E. Голубинский, История канонизации святых в русской церкви, с. 51, 60.
4 Жития святых, собр. монахиня Таисия, т. I, New York 1983, с. 243–245; A. A. Мельников, 
Путь непечален. Исторические свидетельства о святости Белой Руси, Минск 1992, с. 25–40; A. 
Mironowicz, Święci w Cerkwi prawosławnej na Białorusi, [в:] Wilno i kresy północno-wschodnie, 
т. I, Historia i ludzkie losy, під ред. E. Feliksiak i A. Mironowicza, Białystok 1996, с. 81, 82.
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чудотворця; Єфрема (кінець XII ст. – 1238 р.) – смоленського агіо-
графа і красномовця; а також литовську княжну Харитину (поч. 
XIII ст. – 1281)1.

Святі ієрархи (єпископи) складають наступну групу каноні-
зованих осіб. Цих ієрархів у церковній традиції називають „свя-
тителі”, оскільки вони мали безпосередній зв’язок із церковним 
і пастирським служінням. Єпископи не отримували лаври свято-
сті лише за героїчні акти аскези, але головним чином за служіння 
церкві. Багато перших „святителів” походило з Києво-Печерської 
лаври: св. Микита – новгородський єпископ (+1108 р.), св. Стефан 
– володимиро-волинський єпископ (+1094 р.), св. Єфрем – пере-
яславський єпископ (+1110 р.), св. Никифор – новгородський єпи-
скоп (+1157 р.), св. Костянтин – чернігівський єпископ (+1159 р.), 
св. Лаврентій – турівський єпископ (+1194)2. Святих ієрархів оці-
нювали за місіонерські старання, захист істинної віри, літописну 
діяльність, суспільне заангажування, піклування про хворих і зне-
долених.

Одним із найвизначніших ієрархів, які залишили багату літо-
писно-літературну спадщину, був св. Кирило Турівський. Іншим 
канонізованим турівським єпископом був Лаврентій (1182–1194 
рр.)3. До групи „святителів” належить четверо полоцьких єписко-
пів: Мина (1105–1116 рр.), Діонісій (1166–1187 рр.), Ігнатій (1197–
1210 рр.) і Симон (1266–1289 рр.). Ці єпископи відіграли суттєву 
роль у розвитку християнства на терені Полоцької землі, а своєю 
просвітницькою та суспільною діяльністю спричинили зріст зна-
чення православної церкви4.

Особливу групу святих у Росії складають „благовірні” князі. 
Цією назвою, окрім Володимира й Ольги, окреслювали володарів, 
які сприяли розвитку християнства й вели життя згідно з вченням 
церкви. До цього грона належить князь смоленський Ростислав 
1 Жития святых, собр. монахиня Таисия, т. II, с. 79, 108, 109, 223, 245; Г. П. Федотов, Святые 
древней Руси, с. 61–71; A. A. Мельников, Путь непечален, с. 52–54, 91–101, 171–174; A. 
Mironowicz, Święci w Cerkwi prawosławnej na Białorusi, с. 83–88.
2 И. Кологривов, Очерки…, с. 75–84; Г. П. Федотов, Святые древней Руси, с. 95–117.
3 J. S. Gajek, U początków świętości Rusi Kijowskiej, с. 101–103.
4 Жития святых, собр. монахиня Таисия, т. I, с. 95, 243–245; A. A. Мельников, Путь непечален, 
с. 21–25, 41–43; A. Mironowicz, Święci w Cerkwi prawosławnej na Białorusi, с. 79–81.
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(1126–1168 рр.)1. „Благовірними” вважали також двох інших смо-
ленських князів Костянтина (ХІІІ ст.) і Феодора (1240–1299 рр.), а 
також князя Олександра Невського (1220–1263 рр.). Князь Олек-
сандр Невський захистив руські землі від нападу шведів (1240 р.) і 
хрестоносців (1242 р.) і таким чином допоміг православ’ю зберег-
тися у своїй державі. До грона святих володарів за подібні заслуги 
приєднався московський князь Данило (+1303 р.).

У перші століття християнства канонізованих мучеників, які 
загинули за віру на руських землях, було небагато. Окрім назва-
них вже владик-місіонерів новгородського Феодора й ростовського 
Леона, які були вбиті язичницьким населенням2, таким мучени-
ком був легендарний Меркурій Смоленський. Святий лицар, за-
хисник християнської віри, ймовірно загинув у війні з татарами в 
1238 році. У другій половині XIII i в XIV ст. у місцях культів „рівних 
апостолам”, „страстотерпців”, „преподобних”, „подвижників” і 
„святителів” з’явилися мученики за віру. До цього грона належить 
мученик Єлисей Лавришевський (XIII/XIV), засновник лавришев-
ського монастиря, а також віленські святі Антоній, Іоан, Євстахій 
(поч. XIV–1347 р.), які зумовили розвиток християнства в Литві пе-
ред 1386 р.3

У монастирських центрах перебували святі монахи, ієрархи, 
розвивалася богословська і філософська думка. Із православни-
ми монастирями пов’язані були, зокрема, святі смоленські князі: 
Феодор (1240–1299 рр.), Андрій (1360–1390 рр.) і Гліб (перша пол. 
XV ст.), смоленський єпископ Михаїл (1383–1402 рр.), архімандрит 
Симеон (1351–1392 рр.), Єлисей Лавришевський (друга пол. XIII 
ст.) чи Харитина, литовська княжна (+1281)4.

Відродження релігійного життя в Московській Русі відбуло-
ся в XIV ст. Значною мірою розвивалося монастирське життя, а 
1 Жития святых, собр. монахиня Таисия, т. I, с. 154; A. A. Мельников, Путь непечален, с. 
69–73; A. Mironowicz, Święci w Cerkwi prawosławnej na Białorusi, с. 84, 85.
2 Pateryk…, с. 172, 199.
3 Жития святых, Дмитрия Ростовского, кн. III, Москва 1905, с. 693–696; кн. VIII, Москва 
1906, с. 211–218; A. A. Мельников, Путь непечален, с. 69–73, 102–107, 140–152, 171–174; 
A. Mironowicz, Święci w Cerkwi prawosławnym na Białorusi, с. 86–88.
4 E. Голубинский, История канонизации…, с. 76–109; A. A. Мельников, Путь непечален, 
с. 114–152, 171–174; A. Mironowicz, Święci w Cerkwi prawosławnej na Białorusi, с. 86–94.
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християнство проникало до усіх форм життя (політики, культури 
тощо). Духовний стан переймала значна частина еліти суспільства. 
Новий імпульс для духовного життя населення руських земель 
приніс св. Сергій Радонезький (1314–1392 рр.), пропагатор спогля-
дального життя і засновник Лаври Св. Трійці. Лавра, яку пізніше 
названо Троїце-Сергієва, що знаходиться на північному заході від 
Москви, стала духовним центром російського православ’я. Св. Сер-
гій зосередив навколо себе численне гроно пустельників і був без-
сумнівним авторитетом для московських князів також і в політич-
них справах. Із благословіння св. Сергія князь Димитрій переміг у 
1380 р. війська татарського хана Мамая на Куликовому полі, запо-
чаткувавши процес визволення руських земель з-під монгольсько-
го ярма. Завдяки св. Сергію було засновано понад п’ятдесят мо-
настирських центрів, які славилися своєю духовністю і культурою. 
Вираженням духовного розвитку руського суспільства була поява 
в кінці XIV ст. двох видатних іконописців: Феофана Грека – авто-
ра фресок в новгородському соборі Преображення Господнього, і 
Андрія Рубльова (бл. 1360–1430 рр) – творця насиченої глибиною 
символіки ікони св. Трійці. Обоє мали великий вплив на розвиток 
іконографічного мистецтва на руських землях. На півночі Москов-
ської держави монахи-чудотворці Сергій і Герман заснували в 1329 
р. монастир на Валаамі, який у наступних століттях став одним із 
найвідоміших російських монастирських центрів, що притягував 
тисячі прочан.

Визволення руських земель із монгольської неволі збіглося в 
часі із занепадом Константинополя. Населення Московського кня-
зівства вважало, згідно з візантійською традицією, що держава є 
так само потрібною для спасіння, як церква, а особливий зв’язок 
держави із церквою виражає зв’язок людей з Богом. Після 1453 
р. в Московській Русі серед православних поширеним було пе-
реконання, що повноваження Візантійської імперії перейшли на 
„Третій Рим”, тобто Москву. Уже з часів, коли Іван ІІІ одружився 
з племінницею останнього з представників візантійської динас-
тії Палеологів – Софією, починається процес сакралізації влади. 
Переконання, що Російська православна церква є захисником іс-
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тинного християнства, а Москва – це столиця нової імперії, про-
явилося в „Посланні до великого князя Василя про ісправлення 
знамення Святого Хреста і розпусту содомську” монаха Філотея 
з псковського монастиря до великого князя Василія ІІІ (1505–1533 
рр.). Псковський монах вперше назвав Москву „Третім Римом”1. 
Ця ідея за панування Івана IV почала набирати реальних форм. 
Володар офіційно прийняв титул царя, а настоятель волоколам-
ського монастиря – Іосиф (1439–1515 рр.) оголосив потребу єдно-
сті церкви і держави з метою реалізації Царства Божого на землі. 
Згідно зі св. Іосифом Волоколамським, людський володар по своїй 
суті має божественний характер з огляду на свою роль провидця. 
Співпраця між державою і церквою тривала віддавна, проте цей 
факт не означає, що не було протистоянь усередині Російської 
православної церкви.

У російському православ’ї дійшло до великого спору щодо 
монастирського життя і ставлення до світської влади. Ніл Сор-
ський та ісихасти з-за Волги були прихильниками погляду, згідно 
з яким церква повинна бути незалежною від держави і в релігій-
них справах не повинна звертатися до державної адміністрації. 
Згідно з Нілом Сорським, монастирі повинні залишатися вбогими 
і відректися від земних володінь. З іншого боку, Іосиф Волоколам-
ський стверджував принцип тісного зв’язку церкви з державою. 
Волоколамський монах вважав, що монастирі повинні мати зем-
ні багатства і співпрацювати зі світською владою, оскільки тільки 
дотримуючись цієї ідеї вони зможуть виконати свою суспільну 
місію2. Під впливом його вчення, коли в кінці XV ст. на терито-
рії Великого Московського князівства з’являлися численні секти 
„стригольників” i „зжидов’ялих”, цар і церковна ієрархія спільно 
почали з ними боротися3.

Великий вплив на розвиток духовного життя мав Максим 
Грек (1480–1556 рр.), який походив з Епіру і був запрошений в Ро-

1 A. W. Serczyk, Prehistoria imperium czyli imperialne oblicze absolutyzmu rosyjskiego, [в:] 
Cywilizacja Rosji Imperialnej, під ред. P. Kraszewskiego, Poznań 2002, c. 31–33.
2 И. A. Бабинов, Эволюция государственно-церковных отношений в Российской империи, 
[в:] Cywilizacja Rosji Imperialnej, c. 265–266.
3 J. Keller, Prawosławie, Warszawa 1982, c. 183–184.
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сію з метою здійснення перекладів літургічних текстів. Максим 
Грек підтримував погляди Ніла Сорського, за що був ув’язнений 
Іваном IV. Остаточно в 1551 р. Московський синод під тиском царя 
затвердив співпрацю держави і церкви та призвів до визволення 
Максима Грека. У 1996 р. Російська православна церква після від-
найдення мощей канонізувала Максима Грека. Синод т. зв. „ста 
розділів” викликав рух відновлення в Російській православній цер-
кві. Найвизначнішою постаттю цього руху став протопоп Авва-
кум, що створив власну релігійну спільноту, яка залишалася поза 
офіційними структурами церкви – „старообрядці”. У цей період 
почався розвиток монастирського центру на Соловецьких остро-
вах Білого моря. Святі соловецькі монахи Савва (+1435 р.), Зосима 
(+1478 р.) і Герман (+1484 р.) створили великий духовний центр ро-
сійського православ’я.

У часи царювання Івана IV Грозного Росія вела війну зі Шве-
цією та Польщею, а також почала підкорення Сибіру. За царю-
вання Івана IV відбувся конфлікт між царем і духовенством. Мос-
ковський митрополит Филип домагався незалежності церкви і 
став жертвою царського гніву (1568 р.). Нині митрополит Филип, а 
також московські митрополити Петро (+1326 р.), Алексій (+1378 р.) 
та Йона (+1461 р.) є особливо шанованими святими. Ці митропо-
лити захищали незалежність церкви від державної влади. Подібну 
поставу проявив св. Геннадій – новгородський архієпископ (+1504 
р.). Святим також визнано царевича Димитрія, князя московсько-
го і углицького (+1591 р.).

У XVI ст. на землях Московської Русі народився рух „юроди-
вих” – „Христових божевільних”. Ця специфічна група пророків, 
яка походила з різних суспільних верств, володіла великою хариз-
мою і впливала на рішення царя та його оточення. У цей період 
богословська та іконографічна думка переживали кризу. Після 
смерті Івана IV, за часів панування Бориса Годунова, у 1589 р. в Мо-
скві було встановлено патріархат. Першим патріархом став мос-
ковський митрополит Іов.

Наприкінці XV ст. Московське князівство почало називатися 
Росія. Ця назва поширилася протягом XVI ст., а як адміністратив-
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на, стосовно держави, функціонувала від 1721 р. Російська держава 
мала характер багатонаціональний, окрім росіян її населяли біло-
руси, українці, німці, татари, башкіри, мордвини. Після включен-
ня Сибіру в XVII ст. до складу Росії в цій державі опинилися якути, 
буряти, евенки та інші народи Півночі.

Після смерті Бориса Годунова в Росії почався період внутріш-
ніх конфліктів, які ввійшли до історії як роки „великої смути”. У 
період польської інтервенції в Росію, яка відома як „димітріада”, 
відбулося ослаблення держави. Селянські й козацькі бунти, на-
пади поляків і намагання папства, спрямовані на впровадження 
церковної унії, призвели до знищення та знелюднення міст Росії. 
Роки „великої смути” знову об’єднали церкву і державу. Патріарх 
Гермоген перед тим, як був арештований поляками і заморений 
голодом у в’язниці, закликав до народного опору. Гермоген був 
незабаром визнаний святим мучеником Російської православної 
церкви1.

Після вигнання з Москви іноземних військ у 1613 р. на росій-
ський трон було обрано Михайла Романова – сина нового патрі-
арха Філарета, який започаткував династію Романових. До 1694 
р. у стосунках між державою і церквою панувала повна гармонія. 
Збільшення значення країни почалося за панування Олексія Ми-
хайловича, коли після війни з Річчю Посполитою до Росії було 
приєднано Лівобережну Україну з Києвом, а також Чернігівську, 
Брацлавську і Сіверську землі. У ті часи почалося зростання релі-
гійної свідомості серед населення Росії. У 1652 р. звання патріарха 
отримав Никон, який реформував літургію, деякі обряди і ввів по-
правки в російські церковні книги. Модифікації було піддано цер-
ковну орфографію і вимову слова Ісус („Іісус” замість „Ісус”). Па-
тріарх значною мірою впливав також на політичне життя, зокрема 
на царя Олексія Михайловича. Проти реформ Никона виступила 
опозиція, що зосередилася навколо згаданого вище протопопа 
Аввакума. Прихильники Аввакума – „старообрядці” – були підда-
ні переслідуванням. Сам Аввакум, ув’язнений протягом багатьох 

1 Священномученник Гермоген, патриарх московский и Всея Руси, чудотворец, [в:] 
Православные святыни, Москва 2003, c. 77–81.
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років, у 1682 р. був спалений на вогнищі. Зі свого боку, Никон у 
1667 р. за теократичного правління в церкві був засуджений схід-
ними патріархами і позбавлений свого звання.

Істотні зміни в релігійному житті Росії почалися за пануван-
ня Петра І (1682–1725 рр.). Російська православна церква не змог-
ла ефективно протистояти політичним реформам Петра І, який 
після смерті патріарха Адріана (1700 р.) не дозволив обирати на-
ступника померлого патріарха. Петро Великий остаточно знищив 
патріархат і замінив його інституцією Священного Синоду, членів 
якого сам призначав. Реальною владою у Священному Синоді во-
лодів світський чиновник – обер-прокурор. Ліквідація московсько-
го патріархату була актом, спрямованим проти існуючої до цього 
часу церковної структури, проти православних канонів та всієї ві-
зантійської та російської традиції. Рішення Петра І мало глибокі 
наслідки у функціонуванні російської церкви1.

Після смерті Петра І Росія потрапила в період внутрішньої 
кризи. Нове зростання її значення як держави почалося за часів 
імператриці Єлизавети (1741–1762 рр.) та Катерини ІІ (1763–1796 
рр.). Росія зайняла південно-східну Фінляндію, виграла дві війни 
з Туреччиною, призвела до послаблення Пруссії і Франції, бра-
ла участь у поділі Речі Посполитої. Територіальні здобутки Росії 
спричинили те, що в її межах опинилося населення різного хрис-
тиянського і нехристиянського віровизнання. У 1796 р. із загаль-
ної кількості населення Росії, що дорівнювало 41 175 тис., росіяни 
складали 48,9%. Окрім росіян, у межах імперії мешкали українці 
(19,8%), білоруси (8,3%), поляки (6,2%), татари (2,2%), фіни (2,2%), 
литовці (2,0%), латиші (1,7%), євреї (1,4%), естонці (1,2%), мордви-
ни (0,8%), чуваші (0,8%), німці (0,6%), башкіри (0,5%), інші націо-
нальності (2,9%). Поділ за національностями накладався на поділ 
віровизнань. Православного віровизнання були в переважній біль-
шості росіяни, вірмени, білоруси та українці. Частина білорусів і 

1 Н. Павленко, Петр Первый, Москва 1975, с. 306–307; W. A. Serczyk, Piotr I Wielki, 
Wrocław 1990; B. A. Uspieński, W. M. Żywow, Car i Bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji 
monarchy w Rosji, Warszawa 1992, с. 86–88; A. Mironowicz, Polityka Piotra I wobec Kościoła 
prawosławnego w Rosji i w Rzeczypospolitej, [в:] Cywilizacja Rosji Imperialnej, під ред. P. 
Kraszewskiego, Poznań 2002, c. 277–294.
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українців були греко-католиками, а частина росіян – старообряд-
цями. Поляки, литовці, а також частина німців і вірмен були ри-
мо-католицького віровизнання. Протестантське віровизнання пе-
реважало серед латишів, частини німців, фінів та естонців. Іслам 
сповідували татари та інші народи в азіатській частині Росії. Іудей-
ство сповідували євреї. Інші народи сповідували буддизм, ламаїзм 
та язичницькі релігії1.

У XVIII ст. почався черговий етап обмеження православної 
церкви, особливо за царювання Катерини ІІ. Ця остання „посвяче-
на цариця” призвела до ліквідації в 1764 р. близько 74% монасти-
рів, а їх багатства були секуляризовані. Митрополит Ростова Арсе-
ній за протест проти переслідувань був понижений і ув’язнений у 
фортеці. Між правителями Росії, які піддавалися західним впли-
вам, та духовенством і народом, що залишалися в давній східній 
християнській традиції, з’явилася виразна прірва. Ефектом цієї 
прірви була поява в широкому масштабі сектантського руху.

 У XVIII ст. дійшло до повторного відродження релігійного 
життя в Росії і зростання значення православної церкви в громад-
ському житті. Розвиток богословської думки почався в Росії внас-
лідок поширення вчення св. Тихона Задонського (1724–1783 рр.) – 
воронезького єпископа. Його вчення, що спиралося на фундамент 
Євангелія та творів Отців церкви, популяризувало загальність спа-
сіння людського роду. Завдяки його поглядам у ХІХ ст. з’явилися 
нові монастирські центри аскетичного і молитовного характеру. 
У Росії набула популярності інституція „старчества”, тобто ша-
нування монахів із глибокою мудрістю і знаннями. Відновлення 
монастирського життя започаткував монах Паїсій Величковський 
(1722–1794 рр.), який жив у XVIII ст. Йому також приписується 
відродження інтелектуального життя в монастирях і поширення 
текстів учення святих Отців церкви. Твір Паїсія Величковського 
Добротолюбіє, який був збіркою фрагментів творів грецьких От-
ців церкви, донині є основним підручником для пізнання істинних 
принципів життя християнина.

1 В. М. Бабузан, Народы России в первой половине XIX в. Численность и этнический 
состав, Москва 1992, c. 125; P. Eberhardt, Geografia ludności Rosji, Warszawa 2002, c. 87–88.
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Погляди харизматичних старців, наділених особливими здіб-
ностями передбачення (учні св. Паїсія Величковського, монахи з 
пустині Оптіно1, а особливо св. Серафим Саровський), впливали 
на еліту російського суспільства, включно із царем. Св. Серафим 
(1759–1833 рр.) проголовував радісне воскресіння Христа. Відвіду-
вачів його пустині біля Сарова він вітав словами: „Радіймо, Хри-
стос воскрес”. До пустині Оптіно за порадою приїздили філософи 
й письменники: Микола Гоголь (1809–1852 рр.), Федір Достоєв-
ський (1821–1911 рр.), Володимир Соловйов (1853–1900 рр.), Лев 
Толстой (1828–1911 рр.) та інші2. Творчість названих письменни-
ків була просякнута християнською етикою та філософією. Павел 
Флоренський і Сергій Булгаков відкривають у церкві всесвіт і Божу 
любов до людини. На світогляд петербурзької еліти мала вплив 
Ксенія, яка походила з аристократичної родини і яка завдяки фі-
зичній праці і молитві отримала силу зцілення3.

За панування Олександра І (1800–1824 рр.) почалося подаль-
ше зростання значення Росії в Європі, особливо після відбиття на-
паду військ Наполеона І на Москву в 1812 році. Російський цар був 
ініціатором Священного Союзу, а Росія отримала назву жандарма 
Європи. Олександр І запровадив толерантну політику щодо іновір-
ців. За панування Миколи І Росія зайняла Азербайджан (1828 р.), 
Бесарабію (1829 р.) і значні території в Середній Азії із нехристиян-
ським населенням, що там мешкало. Царат, із метою забезпечен-
ня собі підтримки російського населення, підтримував ідеологію 
православної держави, що спирається на симбіоз „православ’я, са-
модержавства і національності”. На відміну від попередника, цар 
Микола І підтримував інтегральні тенденції у православній церкві.

У ХІХ ст. на території Російської імперії відбулося багато наці-
ональних повстань та селянських виступів. Під їхнім впливом цар 
Олександр ІІ здійснив звільнення селян, провів військові, судові та 
адміністративні реформи. Однак Олександр ІІІ обмежив багато 
реформ. Цар підтримував розвиток капіталістичних відносин. У 

1 Oптина Пустынь, [в:] Православные святыни, Москва 2003, с. 302–308.
2 Источник святого Серафима, [в:] Православные святыни, с. 8–12.
3 Часовня блаженной Ксении Ксении Петербургской, [в:] Православные святыни, с. 44–48.
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Росії з’явилися нові промислові райони в Донецькому басейні та 
Баку. Православна церква підтримала скасування кріпацтва, але 
без ентузіазму віднеслася до усіх революційних і соціалістичних 
тенденцій – дуже популярних серед російської інтелігенції. У се-
редовищі вищого духовенства відроджувалися тенденції незалеж-
ності церкви від держави. Прихильником автономії церкви від 
впливу держави був московський митрополит Філарет (+1867 р.). 
Інші єпископи, не маючи змоги унезалежнити церкву від впливу 
держави, вибирали життя в монастирі, наприклад, Ігнатій Брян-
чанінов (1807–1867 рр.), Амвросій з пустині Оптіно (+1891 р.) або 
ж Феофан Пустельник (1815–1894 рр.). Ізоляції російського кліру 
сприяло його походження з родин священнослужителів. Іншу 
течію в поставі духовенства представляв св. Іван Кронштадський 
(1829–1909 рр.). Священник проповідував участь у щоденній літур-
гії, допомогу бідним і виголошував потребу несення просвіти ши-
роким масам1.

Наприкінці ХІХ ст. сформувалися національні рухи на терито-
рії Російського царства і почалися близькі взаємовідносини між на-
ціональністю і віросповіданням. У 1897 р. на території Росії доміну-
вало православне населення (75%), що мешкало, головним чином, 
в європейській частині Росії і на сибірських територіях, які були 
колонізовані росіянами. У периферійних провінціях імперії право-
слав’я було малопоширеним. У Польському королівстві переважа-
ли католики, у Фінляндії, Естонії, Литві – протестанти, а в Середній 
Азії – мусульмани. Загалом у Росії в 1897 р. було 87 121 тис. право-
славних, 11 468 тис. католиків, 2 199 тис. старообрядців, 1 218 тис. 
вірних Вірменської церкви, 3 764 тис. протестантів, 13 906 тис. вір-
них ісламу, 5 214 тис. вірних іудаїзму, 170 тис. буддизму і ламаїзму2.

На початку ХХ ст. церква домагалася повернення незалеж-
ності від держави і реактивації патріархату. У 1904 р. було при-
йнято рішення про організацію собору. Роботу почали дособорні 
комісії, які були зобов’язані реформувати православну церкву і ви-

1 O. Clément, Kościół prawosławny od roku 1054 do współczesności, [в:] Encyklopedia religii 
świata, ч. I, Historia, Warszawa 2002, с. 465–466.
2 P. Eberhardt, Geografia ludności Rosji, с. 117–119.
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значити її місце в державі. У той же час поразка Росії у війні з Япо-
нією (1904–1905 рр.) і вибух революції в 1905–1907 рр. прискорили 
політичні реформи. Маніфест царя 1905 р. запровадив релігійну 
толерантність, збільшив громадянські свободи, обмежив цензу-
ру, а також запровадив наступника парламенту – Державну думу. 
Цар Микола ІІ перебував під впливом Распутіна, якого називали 
старцем. Постава Распутіна мала негативні наслідки на правління 
останнього царя з династії Романових. У стосунках між церковною 
ієрархією та царським двором дійшло до гострого конфлікту1.

Вибух Першої світової війни і втрати, які були понесені на 
війні в перші роки її тривання, прискорили революційні тенден-
ції. Безробіття, зростання впливу соціал-демократичних угрупу-
вань серед російського суспільства та внутрішня криза держави 
спричинили вибух Лютневої революції, а пізніше Жовтневої в 1917 
році. Друга революція повалила демократичний устрій і запро-
вадила комуністичну диктатуру, яка тривала до 1991 року. У пе-
ріод обох революцій церква залишалася вірною цареві. Після по-
валення монархії, перед тим, як почалися переслідування церкви 
більшовиками, у Кремлі було скликано собор, на якому повернуто 
канонічну виборність єпископів і відновлено патріархат. Москов-
ським патріархом у 1918 р. став віленський архієпископ Тихон.

Аж до 1941 р. комуністичний режим боровся із православ-
ною церквою та іншими церквами і віросповіданнями. Христия-
ни, особливо православного віросповідання, були піддані значним 
переслідуванням і стражданням. У 1918 р. Ленін здійснив відділен-
ня церкви від держави і видав декрет про конфіскацію церковного 
майна. Було закрито майже всі монастирі й церковні школи. Було 
заборонено діяльність богословських академій і семінарій, а також 
викладання катехізису. У 1922 р. був конфіскований літургійний 
посуд. Конституція 1918 р., хоча й гарантувала свободу совісті та 
віросповідання, на практиці цього не дотримувалася. Патріарх 
Тихон відлучив від церкви усіх тих охрещених, які переслідували 
церкву, а також закликав до молитви і пасивного опору. Патріарх 

1 И. A. Бабинов, Эволюция государственно-церковных отношений в Российской империи, 
с. 270–271.
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засудив також тих священників, які співпрацювали з комуністами 
і творили рух „відновлення” в церкві1. Більшість єпископів разом 
із патріархом Тихоном було ув’язнено в 1920–1923 рр. на Соловець-
ких островах на Білому морі, які стали найбільшим ГУЛАГом біль-
шовиків. Лише в перший період радянської влади загинуло близь-
ко 50 єпископів і кілька тисяч священників. Багатьох знищених 
єпископів і священників за їхній подвиг було канонізовано у тепе-
рішній час і визнано святими мучениками. Канонізацію отримав, 
зокрема, митрополит Петрограду Веніамін, убитий у 1922 році.

Під тиском громадської думки в 1925 р. патріарх Тихон був 
звільнений з ув’язнення і у своїй останній перед смертю пропові-
ді закликав вірних до лояльного ставлення до радянської влади. У 
подібному тоні висловлювався митрополит Сергій у 1927 р., який 
виконував функції охоронця патріаршого трону. Завдяки цим 
деклараціям в часи найбільших переслідувань вдалося зберегти 
структуру церкви. Важливе значення в цьому процесі мала пози-
ція населення. Згідно зі звітами Політбюро Червоної армії, у 1924 
р. більшість солдат носила при собі хрестики і промовляла молит-
ви. Значна частина відмовлялася стріляти у священників, через це 
командирами загонів для виконання вироків були особи іншого 
віросповідання (мойсеєвого чи римо-католицького)2.

У 1929 р. почалася чергова фаза репресій щодо православ-
ної церкви. Компетенції церкви обмежено виключно до літургії, 
а педагогічна, культурна і благодійна діяльність були заборонені. 
Згідно з поправкою до конституції, у 1929 р. єдиним дозволеним 
світоглядом був марксизм. Священників позбавляли громадян-
ських прав, відбирали у них картки на продукти, а їхнім дітям 
відмовляли у праві на освіту. Влада підтримувала Товариство во-
йовничих атеїстів, яке здійснювало примусову атеїзацію. Лише в 
1929 р. понад сто єпископів і 80% священників було депортовано 
на території на півночі країни. Знищено понад 1400 церков. У 1932 
р. відбулися численні погроми монахів3. Незважаючи на застосу-

1 Там само, с. 273–274.
2 Н. А. Кирова, Власть и Церковь в 1922–1925 годы, Москва 1997, с. 221.
3 O. Clément, Kościół prawosławny od roku 1054 do współczesności, с. 468–470.
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вання особливих репресій стосовно православного духовенства, 
більшість російського суспільства залишалася віруючим. Згідно з 
найновішими дослідженнями російських істориків, які спиралися 
на архіви Центрального комітету Комуністичної партії, у 1929 р. 
80% суспільства декларувала себе як віруючих людей, що стано-
вить понад 120 млн осіб1.

Зменшення терору проти Російської православної церкви 
настало лише в 1934–1936 рр. Конституція 1936 р. повернула свя-
щенникам громадянські права. Ці зміни покращили ситуацію 
Російської православної церкви. Від середини тридцятих років 
більшовики будували основи комунізму, а також і виховання 
„нової людини”. На практиці це означало подальшу боротьбу з 
православною церквою. Чистки 1937–1938 рр. боляче торкнулися 
православного духовенства, було ліквідовано усі зовнішні прояви 
релігійного життя, зокрема, було вбито відомого богослова о. Пав-
ла Флоренського. Загалом у таборах було знищено близько 40 тис. 
священників, тобто 85% загальної кількості духовенства і понад 600 
єпископів (95%). До цього числа слід додати десятки тисяч осіб, які 
загинули лише за те, що були християнами. У 1939 р. залишилося 
лише кілька сотень парафій з 54 тис. існуючих у 1917 р.2 Репресії 
охопили також інші віросповідання. Про масштаби атеїзації су-
спільства посередньо інформують результати перепису 1937 року. 
До православ’я задекларувалося 42,3%, протестантизму – 0,5%, ка-
толицизму – 0,5%, ісламу – 8,4%, іудаїзму – 0,3%, буддизму і ла-
маїзму – 0,1%. Невіруючі складали понад 42,9% населення країни. 
Результати перепису показували, що 2/3 суспільства складали 
віруючі, а відсоток православних серед осіб старшого покоління 
сягав більше семидесяти відсотків. Не дивно, що ці дані були за-
таєні, оскільки свідчили про крах політики атеїзації російського 
суспільства3. Про прив’язаність росіян до православ’я у тридцятих 
1 А. Л. Елисеев, Политика Советского государства по отношению к Русской православной 
церкви в 20–30-е годы, Москва 1997, с. 167; К. В. Цеханская, Россия. Тенденции религиозности 
в ХХ веке, „Исторический вестник”, № 5, 2000; http://www.krotov.org/library/ts/tsehans.html
2 Русская православная Церковь в советское время (1917–1991). Материалы и документы по 
истории отношений между государством и Церковью, под. ред. Г. Г. Штриккер, т. II, Москва 1995.
3 Всесоюзная перепись населения 1937 г., Краткие итоги, Москва 1991, с. 104–115; P. 
Eberhardt, Geografia ludności Rosji, с. 120–122.
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роках ХХ ст. писав митрополит Сергій (Воскресенський): „У Росії 
було розвинуте таємне релігійне життя – таємні священники і мо-
нахи, катакомбні церкви і служіння, хрещення, сповіді, причастя, 
шлюби, таємні богословські курси, таємне зберігання церковних 
предметів, ікон, літургійних книг, таємні контакти зі спільнотами, 
єпархіями і керівництвом патріархату”. З погляду ієрарха, віра 
була настільки сильною, що атеїзм її не міг перемогти1. На невели-
ку процентну частину серед загальної кількості віруючих, поданих 
у переліку 1937 р., що сповідували інші релігії, мали вплив зміни 
державних кордонів: від’єднання від Росії після 1918 р. польських і 
литовських земель, на яких проживало, головним чином, римо-ка-
толицьке населення, а також протестантської Фінляндії, Естонії і 
Латвії, православної Бессарабії, західної Білорусі та України, а крім 
того, свій вплив мала комунізація єврейського населення.

Ситуація православної церкви змінилася в період Другої сві-
тової війни. Після приєднання східних воєводств Речі Посполитої 
в 1939 р., на яких мешкало населення православного віровизнання, 
збільшилася кількість парафій. До початку німецько-радянської 
війни в 1941 р. владі не вдалося на білоруських та українських зем-
лях розвалити церковну організацію. Відносини між церквою і 
державою покращилися під час Другої світової війни. На почат-
ку війни митрополит Сергій закликав вірних на захист вітчизни. 
Церква відіграла важливу роль у „вітчизняній війні”, підтримую-
чи державу фінансово й морально. Її роль оцінив Сталін, який 4 
вересня 1943 р. дозволив вибрати митрополита Сергія патріархом, 
повернути священників із таборів і заборонив підтримувати рухи 
схизматиків усередині церкви2. 28-го Рада Народних комісарів 
прийняла постанову „Про порядок відкриття церков”. Постано-
ва, хоча й ускладнювала передачу храмів церкві, однак привела 
до збільшення кількості парафій Російської православної церкви 
з 3 021 перед війною до 9 829 у вересні 1943 року. Із цієї кілько-
сті 6 500 святинь знаходилося на окупованих територіях (Західна 
Білорусь та Україна). Святині повертали Російській православній 

1 Цитата за: В. Цыпин, История Русской церкви (1917–1997), Москва 1997, с. 258.
2 „Журнал Московской Патриархии”, № 1, 1943, с. 5.
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церкві також і в наступні роки. У 1944 р. знову було відкрито 208 
церков, а 1945 року – 5101. У період війни почалося відродження 
релігійного життя. У богослужіннях брали участь навіть офіцери 
Червоної армії, а хрещення приймали навіть члени комуністич-
ної партії2. Після смерті патріарха Сергія його наступником став у 
1945 р. Алексій І. 1 квітня 1946 р. кількість відкритих церков скла-
дала 10 547. Із цього числа 6 077 знаходилося в Україні, 2 927 – у 
Російській Федерації, 621 – у Білорусі, 582 – у Молдові, 343 – у при-
балтійських країнах. Функціонувало також 75 монастирських цен-
трів із 4 000 монахів і монахинь3. Кількість парафій зросла в 1949 р. 
до понад 14 тис., головним чином завдяки збільшенню території 
СРСР після Другої світової війни і включенню греко-католицьких 
парафій в Україні до Російської православної церкви (1946 р.).

Період припинення переслідувань церкви тривав до шістде-
сятих років. В епоху Микити Хрущова знову дійшло до пересліду-
вання церкви. М. Хрущов у 1961 р. виступив із програмою будів-
ництва комуністичної держави. Цього ж року у священників було 
відібрано відповідальність за парафії, а їхнє місце зайняли світські 
адміністратори. Знову репресіям було піддане духовенство. Рада у 
справах віровизнань при Раді міністрів здійснювала повний кон-
троль за церковною ієрархією У результаті цих дій багато парафій 
було закрито, а святині, повернені вірним у часи Другої світової 
війни, зліквідовані. Кількість чинних парафій була скорочена до 
шести з половиною тисяч4. У вищих школах було створено кафе-
дри та інститути наукового атеїзму, метою яких було виховання 
інтелігенції в атеїстичному дусі. Незважаючи на всі обмеження, у 
шістдесятих роках кількість осіб, які приступали до таїнств, осо-
бливо в Білорусі і Україні, не змінилася. Віруючі брали участь у па-
ломництвах до святих місць і монастирів у Загорську (Троїце-Сер-
гієва лавра), Києві, Почаєві, Жировіцах і Пустині в Оптіно.

Політику обмеження структур Російської православної цер-

1 К. В. Цеханская, Россия. Тенденции религиозности в ХХ веке, с. 4.
2 В. Цыпин, История Русской церкви (1917–1997), с. 337; С. Гордун, православная Церковь 
в период с 1943 по 1970 г., „Журнал Московской Патриархии”,№ 1, 1993, с. 45.
3 К. В. Цеханская, Россия. Тенденции религиозности в ХХ веке, c. 5.
4 В. Цыпин, История Русской церкви (1917–1997), c. 379, 397, 417.



249

SC
IE

N
TI

FI
C

 N
O

TE
S 

№
8,

 2
02

1

кви було продовжено в часи Леоніда Брежнєва. У 1970 р. патрі-
архом став Пімен. Патріарх проводив лояльну політику щодо 
комуністичної влади, за що був часто критикований молодою 
інтелігенцією, яка від середини сімдесятих років поверталася до 
християнства. У 1972 р. у структурах Російської православної цер-
кви функціонувало 18 монастирів і 7 274 парафій1. Незважаючи на 
переслідування, релігійне життя серед вірних не було ліквідова-
но. Рада в релігійних справах інформувала, що монастирі притя-
гували тисячі паломників. На богослужіння, головним чином на 
церковні свята, до Троїце-Сергієвої лаври в Загорську прибувало 
близько 15 000 паломників, а до Почаївської – понад 5 0002.

На початку вісімдесятих років із осередку молодої інтеліген-
ції, яка повернулася до православ’я, виріс видатний християн-
ський богослов о. Олександр Мень, підступно вбитий у 1990 році. 
На позицію молодої інтелігенції, яка повернулася до православ’я, 
суттєвий вплив мали еміграційні православні центри, особливо 
в Парижі. У Богословському інституті Святого Сергія в Парижі, а 
також у семінарії Святого Володимира в Нью-Йорку о. Сергій Бул-
гаков, Микола Бердяєв, Лев Шестов, Георгій Флоровський, Воло-
димир Лоський, Олександр Шмеман, Микола Афанасьєв, Леонід 
Успенський, Лев Гіллет, Борис Бобринський та Джон Мейєндорф 
створили основу для сучасної богословської думки православ’я і 
мали значний вплив на вчення інших східних Церков3.

Суттєва зміна політики держави щодо Російської православ-
ної церкви почалася лише в 1988 році. Під час урочистого свят-
кування 1000-ліття хрещення Київської Русі церкві були повернені 
її права і власність. Уперше з’явилися публікації про мучеництво 
духовенства і вірних за комуністичних часів. Влада змушена була 
піти на поступки. Тисячі святинь і монастирів повернулися до 
церковної власності і своїх початкових функцій. Кількість пара-
фій збільшилася у три рази. Закон Верховної Ради СРСР з 1990 р. 
гарантував цілковиту релігійну свободу, свободу совісті, зібрань і 

1 Там само, c. 412.
2 Там само, c. 419.
3 O. Clément, Kościół prawosławny od roku 1054 do współczesności, c. 472–473.
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слова. Церква, яка була ослаблена в часи тоталітаризму, розрива-
лася сепаратистськими рухами. Серед визнавців російського пра-
вослав’я з’явилася Вільна Російська церква, Закордонна Російська 
церква. Від Російської православної церкви відпали єпархії в Укра-
їні, у прибалтійських країнах і в Молдавії. Церква постала перед 
новим викликом євангелізації посткомуністичного й матеріалізо-
ваного суспільства.

Після розпаду СРСР в 1991 р. держава в новій географічній 
формі повернулася до своєї історичної назви Росія (Російська Рес-
публіка). У 1990 р. після смерті глави Російської православної цер-
кви – Пімена, новим патріархом було обрано петербурзького ми-
трополита Алексія ІІ. В останні роки Російська православна церква 
своєю юрисдикцією охоплює територію Російської Федерації, 
Білорусі та України. Єпархії і парафії Російської православної 
церкви знаходяться також на всьому просторі колишнього Радян-
ського Союзу, у Західній Європі і Північній Америці. В останній 
декаді спостерігається динамічий розвиток організаційної струк-
тури церкви. З’явилися нові єпархії, богословські школи, церковні 
братства, монастирі, будинки допомоги і притулки. Про вищезга-
дані зміни свідчать статистичні дані про стан власності Російської 
православної церкви. У 1988 році на території 67 єпархій Росій-
ської православної церкви знаходилося 6 893 парафії і 18 монасти-
рів. Кількість єпархій у 2000 р. зросла до 130, а парафій – до понад 
19 тисяч. Російська церква має також близько 9 тисяч парафій в 
Україні. Кількість монастирів зросла до 569. У 2000 р. було 150 єпи-
скопів, 17 500 священників і 2 300 дияконів1.

Останні роки принесли численні канонізації осіб із різних пе-
ріодів життя Російської православної церкви. Окрім Максима Гре-
ка (1996 р.), який помер у XVI ст., було канонізовано вбиту родину 
останнього царя з династії Романових – Миколи ІІ, та тисячі нових 
мучеників за віру з радянського періоду. Ці особи є свідченням 
терпінь і мартирології Російської православної церкви, а також 
підтвердженням боротьби росіян за збереження своєї віри.

1 http://www.russian-orthodox-church.org.ru/today-ru.htm; К. В. Цеханская, Россия. Тенденции 
религиозности в ХХ веке, c. 8.
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Протягом останнього десятиліття почалися суттєві зміни в 
розвитку церковного шкільництва. Справами освіти духовенства 
керує Науковий комітет Московського патріархату. Нині в юрис-
дикції Російської православної церкви знаходиться 5 духовних 
академій, які виконують функції вищих навчальних закладів, 30 
семінарій, 45 духовних шкіл. Крім цього, було створено дві вищі 
православні школи з богословськими факультетами, 9 підготовчих 
шкіл для священників, 3 єпархіальні духовні школи, 7 шкіл для ка-
техетів і 3 для псалмистів. На території Росії функціонує також 11 
шкіл для диригентів хорів і 4 для навчання іконографів (малярів 
ікон). Загальна кількість тих, хто навчається в навчальних закладах 
і церковних школах, складає 6 000 осіб. Релігійним вихованням 
займаються недільні школи, які діють при православних парафі-
ях. Лише в Москві функціонує 123 церковно-парафіяльні недільні 
школи. Справами навчання світських осіб займається відділ релі-
гійної освіти і катехізації Московського патріархату1.

Релігійна освіта вірних і катехізація світських осіб має вели-
чезне значення для суспільства, яке ще донедавна окреслювалося 
як атеїстичне. Російська православна церква у здійсненні „пов-
торної євангелізації” використовує різні освітні форми: недільні 
школи при парафіях, освітні кола для дорослих, підготовчі курси 
для дорослих перед хрещенням, релігійне виховання в церковних 
дитячих садках і православних групах у державних дитячих садоч-
ках, створення православних гімназій і ліцеїв, організація курсів 
для православних катехетів і місіонерів. Внаслідок цих дій кіль-
кість молоді, охопленої церковною освітньою програмою, сягає, у 
залежності від місцевості, від 30% до 45% загалу учнів2.

Православна церква відновила право широкої суспільної і 
благодійної діяльності. Московський патріарх створив для коор-
динації цієї форми активності церкви відділ у справах доброчин-
ної і соціальної допомоги. Особливого значення набирає медична 
допомога, яка надається Центральною клінічною лікарнею Мос-
ковського патріархату ім. св. Алексія, московського митрополита. 

1 http://www.russian-orthodox-church.org.ru/today-ru.htm
2 К. В. Цеханская, Россия. Тенденции религиозности в ХХ веке, c. 9–10.



Н
А

УК
О

ВІ
 З

А
П

И
С

К
И

 Б
ІН

Д
Ц

 №
8,

 2
02

1

252

Усі медичні послуги, надані в цій лікарні, є безкоштовними. Так 
само велике значення має діяльність Психіатричного центру, який 
функціонує при Російській академії медичних наук. Цей центр 
надає безкоштовну допомогу особам, направленим на лікування 
парафіями московської єпархії1. В усіх єпархіях Російської право-
славної церкви організовано центри медичної допомоги, монахині 
працюють у лікарнях, створюють притулки для хворих і безпоміч-
них осіб.

У грудні 1990 р. Святий синод Російської православної церкви 
покликав до життя Загальноцерковний православний рух молоді, 
метою якого стала діяльність на користь повернення дітей і молоді 
в лоно православ’я. Важливим завданням Руху є інтеграція пра-
вославної молоді навколо християнських цінностей, надання соці-
альної допомоги тим, хто її потребує, сприяння відбудові церков і 
монастирів, організація молодіжних паломництв і підтримка кон-
тактів із православними організаціями інших держав. Загально-
церковний православний рух молоді був прийнятий до Світового 
братства православної молоді й богословських шкіл „Синдесмос”.

Міжнародними зв’язками займається відділ зовнішніх цер-
ковних зв’язків Московського патріархату. Завданням цього від-
ділу є надавання адміністративної і матеріальної допомоги ке-
рівництву єпархій, монастирям, парафіям та іншим інституціям 
Російської православної церкви за кордоном, прийняття рішень у 
справі церковно-державних відносин, реалізація контактів Росій-
ської православної церкви з іншими православними церквами, а 
також релігійними, політичними, культурними, науковими, еко-
номічними організаціями та засобами масової інформації. Від 
1989 р. відділом зовнішніх церковних зв’язків керує митрополит 
Смоленський і Калінінградський Кирило.

Протягом останніх років почалося зближення між Росій-
ською православною церквою і Збройними силами Російської Фе-
дерації. Московський патріарх створив відділ у справах співпраці 
зі Збройними силами Росії, метою якого має бути підготовка до 
відновлення військового ординаріату.

1 http://www.russian-orthodox-church.org.ru/today-ru.htm
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Російська православна церква має довгу традицію місіонерської 
діяльності. Російські місіонери проявляли свою активність від поль-
ських земель і Балтики на заході, до Аляски і Каліфорнії на сході, від 
Мурманська на півночі, до Кавказу, Середньої Азії і Китаю на півдні. 
Багато місіонерів започаткували розвиток християнства на згадано-
му просторі, а їхні імена були вписані в ряди святих. Прикладом ви-
датних місіонерських досягнень Російської православної церкви була 
діяльність св. єпископа Стефана Пермського, преподобних Трифона 
і Германа – євангелізаторів Аляски, монахів монастиря на Валаамі і 
Соловках, рівноапостольного Миколи – архієпископа Японії, св. ми-
трополита Інокентія – апостола Америки, архімандрита Макарія Глу-
харєва – апостола Алтайського краю. У ІІ половині ХІХ ст. було ство-
рене православне місіонерське товариство Російської православної 
церкви. У ХІХ ст. спостерігається посилена місіонерська діяльність на 
теренах Сибіру і Далекого Сходу та Близького Сходу. Місіонерська ді-
яльність здійснювалася серед язичників, визнавців ісламу і буддизму. 
На теренах Єрусалиму і Палестини Російське товариство підтриму-
вало православних арабів і опікувалося багатьма святими місцями. 
Місіонерська діяльність була перервана більшовицькою революці-
єю в 1917 році. Після періоду комуністичних репресій, лише після 
1988 р. були створені умови для відновлення місіонерської діяльності.

Нині в Росії понад 85% суспільства декларує приналежність 
до православного віровизнання. Російська Дума визнала тради-
ційними релігіями в Росії православ’я, іслам, буддизм та іудаїзм. 
Закон з 1990 р. гарантує однакові права іншим церквам і релігій-
ним спілкам. Нині в Росії після років індокринації формується 
нова релігійна реальність. Традиційно на всій території Російської 
республіки домінує православ’я. Його визнавцями, окрім росіян, 
білорусів і українців, стали християнізовані неслов’янські народи: 
карели, чуваші, комі, марійці, удмурти, мордвини, хакаші, венші і 
частина осетин. До цієї групи слід додати численні діаспори: гру-
зинську, грецьку, молдавську, румунську і болгарську. Вірними 
римо-католицької церкви є нащадки поляків, литовців і німців. 
Католицькі спільноти не відіграють суттєвої ролі в релігійному 
житті росіян. На всій території Російської Федерації функціонує 
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220 католицьких парафій. Традиційні протестантські спільноти 
об’єднують фінів, естонців, латишів і частину німців. В останній 
період серед росіян стихійно розвиваються інші протестантські 
церкви, які з’явилися лише в ХІХ і ХХ ст. у Сполучених Штатах: 
адвентистів, методистів, баптистів, а також різні релігійні (свідки 
Єгови) і позарелігійні секти. Території, розміщені на північ від 
Кавказу, на Поволжі і південному Уралі, заселені мусульманами. 
Майже всі визнавці ісламу в Росії належать до гілки суннітів. Іслам 
домінує серед чеченців, татар, башкирів, кабардинців, адигейців, 
черкесів, інгушів, кумиків, балкарців, карачаїв, народів Дагестану, 
а також серед діаспори, яка мешкає в Росії, – казахів, узбеків, та-
джиків, туркменів, киргизів, азербайджанців. Чисельність мусуль-
манських спільнот зросла до понад 3 тис. Визнавцями буддизму та 
ламаїзму є калмики, тувинці, буряти і частина евенків1.

Після 1991 р. в Російській Федерації почалися суттєві зміни в 
релігійному житті. Змінилася кількість віруючих і невіруючих се-
ред росіян. Якщо на початку дев’яностих років (1991 р.) число неві-
руючих (62%) було вдвічі більшим від віруючих (31%), то в кінці цієї 
декади пропорції були обернені. У 1999 р. число невіруючих скла-
дало 30% по відношенню до 54% росіян, які декларували себе ви-
знавцями православ’я2. Повернення до церкви не є стабільною тен-
денцією. Віруючих прибуває в кризових ситуаціях – економічного 
краху, а також політичної і соціальної нестабільності. У перший 
період дев’яностих років кількість вірних Російської православної 
церкви поповнилася, головним чином, особами з невеликими еко-
номічними можливостями і з низьким соціальним статусом. У цій 
групі переважали жінки. У другій декаді дев’яностих років число 
вірних поповнилося не лише дорослими особами (майже вдвічі), 
але також у такій самій пропорції зросло число молоді. Майже 
вдвічі збільшилася кількість чоловіків, які декларують свою прив’я-
заність до православ’я. Майже втричі збільшилася група віруючих 
серед інтелігенції. Слід підкреслити, що це явище стосується не 

1 P. Eberhardt, Geografia ludności Rosji, c. 123–126.
2 К. В. Цеханская, Россия. Тенденции религиозности в ХХ веке, c. 8–9; Б. Дубин, Mассовое 
православие в России, c. 1, [в:] http:www.index.org.ru/journal/11/dunin.html
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лише масовості декларації зв’язку з православ’ям, але також змін 
у релігійності росіян. Майже в 2,5 рази збільшилася кількість осіб, 
які беруть участь у богослужіннях і приступають до таїнств. Зміни 
в релігійності стосуються усіх суспільних прошарків і груп1.

Піднімаючи проблему релігійності, слід звернути увагу на 
велику динаміку повернення до православ’я молодих, освічених 
осіб, що мешкають на урбанізованих територіях. Згідно із соціо-
логічними дослідженнями, декларація приналежності до право-
славної церкви не означає їх активної участі в релігійному житті, 
тобто частої участі в богослужіннях, привернення до таїнств або ж 
активної участі в житті парафіяльної спільноти. Щоденна поведін-
ка молоді не завжди має щось спільне з християнськими цінностя-
ми. Християнська віра для сучасних росіян, які ототожнюють себе 
з православ’ям, має велике психологічне значення, яке часто об-
межується самим актом декларації приналежності до віровизнан-
ня. Така декларація, у розумінні значної частини вірян, не накладає 
релігійних обов’язків, не передбачає особистої відповідальності по 
відношенню до спільноти віруючих, не впливає на зміну характеру 
щоденного життя. У цій групі віруючих існує тверде переконання, 
що віра лише налаштовує їх до роздумів про сенс життя.

Існує однак інша, без сумніву переважаюча, група вірян, для 
яких участь у православних обрядах є вираженням маніфестації 
своєї віри. Їхня участь у релігійному житті часто відноситься до 
зовнішнього вираження, без глибшого розуміння таїнств і догма-
тів віри. Зв’язок із православ’ям стає особливо очевидним у їхніх 
коментарях для засобів масової інформації. Православ’я для росі-
ян є частиною їхньої національної і культурної тотожності. Пра-
вослав’я втілює ту категорію цінностей, яка має чітко відрізнити 
„істинних” росіян від інших. Серед обох категорій груп спостері-
гається зростаюче явище зовнішнього вираження свого зв’язку з 
православ’ям2. Особливу активність виявляють „новонавернені”, 
які ще донедавна були членами комуністичної партії, і які хоча й 

1 Там само, c. 2.
2 Б. Дубин, Зеркало и рамка. Национально-политические мифы в коллективном воображении 
сегодняшней России, „Знание – сила” 1999, № 9/10, c. 51–58.
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не беруть участі в богослужіннях, але голосно підкреслюють свою 
приналежність до православ’я. У період, коли проблема вірови-
знання стає все більше особистою справою громадян Росії, з цієї 
групи вірних виростають прихильники підкреслення симбіозу 
держави й церкви. Православ’я стає для них символом держави, 
і через це з’являються численні спокуси використовувати церкву в 
політичних справах1. Подібне явище має місце також в інших по-
сткомуністичних країнах. Однак завжди інструментальне тракту-
вання віровизнання, звертання до цієї проблеми в політичному чи 
державному житті „новонаверненими” приносить згубні наслідки 
для церкви і спільноти вірних.

Аналізуючи наявну ситуацію з віровизнанням в Росії, мож-
на помітити наступні явища: зближення Російської православної 
церкви з державою і владою, поява серед православної спільноти 
ксенофобських та ізоляціоністських тенденцій, а також формуван-
ня в державі синоніму понять „православний” і особи „російської 
національності”. Подібні тенденції в російській державі не були 
можливі перед декадою дев’яностих років. Нині православна про-
блематика є постійно присутньою в засобах масової інформації і 
виступає серед атрибутів нинішньої державної влади, оскільки це 
явище мало місце перед 1917 роком. Подібне явище спостерігаєть-
ся в Республіці Польща, де поняття „польськості” ототожнюється 
з католицизмом, а історія римо-католицької церкви становить ін-
тегральну частину спадщини польської держави. У випадку Росії, 
окрім того, що на її території проживає багато етнічних і націо-
нальних груп, традиційну духовну культуру для росіян репрезен-
тує православна церква.

У сучасній Росії у православних колах відроджується історич-
на традиція Москви як Третього Риму. Подібні погляди висловлю-
ють не лише світські політики, які сягають до націоналістичних га-
сел (Володимир Жиріновський, Едуард Лімонов, Віктор Аксючис), 
але й значна частина православного духовенства. Архімандрит 
Костянтин у московському часописі „Русский вестник” (№ 12, 1992 
р.) написав: „На початку цього століття зі свідомості російського 

1 Б. Дубин, Mассовое православие в России, c. 3.
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народу вилетіла думка, що наша Вітчизна не є Великою Росією, 
є натомість зодягнена в національно-державну потугу Свята Русь, 
якій Боже Провидіння доручило надзвичайно важливу службу: 
бути останньою твердинею вселенського Православ’я, бути по-
борником світового зла. Звідси надання Москві титулу Третього 
Риму. […] Західний світ очевидним чином дозріває до того, щоб 
прийняти Антихриста. […] Найбільшим нашим ворогом є остан-
ня, найгірша стадія західного зрадництва, готового для прийняти 
Антихриста. Його прийняття може стримати лише відбудова зни-
щеного Православного російського царства як Третього Риму”. У 
подібному тоні висловлювався на сторінках згаданого тижневика 
(№ 39, 1992 р.) петербурзький митрополит Іоанн1. Хоча багато пра-
вославних священників і світських відрікається від націоналістич-
ного місіонерства, однак неважко помітити, що такі погляди не є 
чужими для значної частини російського суспільства2.

Політика ієрархії Російської православної церкви і державної 
влади, яка спрямована на перетворення православ’я на державну 
релігію, спричинює спільний виступ держави і церкви проти сек-
тантських рухів, іновірців, і навіть тенденцій, які не узгоджують-
ся із традиційною культурою та ідентичністю росіян3. Особливо 
сильно наголошується у висловлюваннях священників і політиків, 
що Російська православна церква була і залишається невід’ємною 
частиною державної структури Росії. Євангелізація російських зе-
мель була здійснена за допомогою державного апарату. Російська 
православна церква, подібно як візантійська церква, була тісно 
пов’язана з державою. Володарі в Росії, за винятком комуністично-
го періоду, завжди тяжіли до консолідації держави і суспільства за 
допомогою церкви. Християнство зміцнювало існуючу суспільну 
структуру, а також надавало можливість культурного та інтелекту-
ального розвитку всіх мешканців російської держави. Джерелом 
союзу держави й церкви початково стали апостольські принципи, 

1 Цит. за: A. Lazari, Współczesny nacjonalizm rosyjski i prawosławie, [в:] Katolicyzm w Rosji i 
prawosławie w Polsce (XI–XX), Warszawa 1997, с. 335–336.
2 Там само, с. 338.
3 M. Patyna, Rosyjska Cerkiew Prawosławna, [в:] http://www.rosjapl.republika.pl/cerkiew/
kosciol.html
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а в останніх трьох століттях, виключаючи період комунізму, сим-
біоз Російської православної церкви й держави в Росії ґрунтується 
на спільних інтересах1.

РЕЗЮМЕ
Аналіз сучасної релігійної ситуації в Росії дає такі висновки: від-

булося зближення Російської православної церкви з державною владою; 
серед православної громади виникли ксенофобські та ізоляціоністські 
тенденції; поняття «православний» і «російський громадянин» стали 
синонімами в Російській державі. Подібні тенденції були б немисли-
мими в Росії до 1990-х років. Нині питання православ’я постійно об-
говорюються у засобах масової інформації, також як атрибути сьо-
годнішнього державного управління, як і до 1917 року. Політика, яку 
проводили як ієрархи Російської православної церкви, так і державна 
влада з погляду на перетворення Православ’я на державну релігію, при-
вела до спільних дій держави і Церкви проти сектантських і інакомис-
лячих рухів і навіть тенденцій, які відходять від традиційної росій-
ської культури та ідентичності. Зараз у думках як священників, так 
і політиків багато підкреслюється, що Російська православна церква 
була і є невід’ємною частиною державного устрою Росії. Євангелізація 
руських земель здійснювалася за підтримки державної адміністрації. 
Російська православна церква, як і Візантійська, була тісно пов’язана 
з державою. Російські правителі, за винятком комуністичного періо-
ду, завжди прагнули консолідувати державу і суспільство за допомогою 
Церкви. Християнство зміцнило існуючу соціальну тканину, зробило 
культурний та інтелектуальний розвиток можливим і доступним 
для всіх громадян Росії. Заповіт держави і церкви спочатку був заснова-
ний на апостольських принципах і протягом останніх трьох століть, 
окрім комуністичного правління, симбіоз Російської православної цер-
кви і Російської держави ґрунтувався на взаємних інтересах.

Ключові слова: Російська православна церква, Російська держава, 
традиційна російська культура та ідентичність.

1 И. A. Бабинов, Эволюция государственно-церковных отношений в Российской империи, 
с. 272–276.
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SUMMARY
THE ORTHODOX CHURCH IN CONTEMPORARY RUSSIA

An analysis of the current religious situation in Russia yields the 
following conclusions: there has been a rapprochement between the Russian 
Orthodox Church and the state government; xenophobic and isolationist 
tendencies have emerged among the Orthodox community; the notions of “an 
Orthodox believer” and “a Russian national” have come to be synonyms in 
the Russian state. Similar tendencies would have been unthinkable in Russia 
before the 1990’s. Currently, the issues of Orthodoxy are being discussed 
in the mass-media on an on going basis, also as attributes of today’s state 
government, just as before 1917. The policies assumed both by the hierarchs 
of the Russian Orthodox Church and the state government with the view to 
transforming Orthodoxy into a state religion have resulted in the joint action 
of the state and the Church against sectarian and dissenter movements, and 
even tendencies that drift away from traditional Russian culture and identity. 
It is now much stressed in the opinions of both priests and politicians that the 
Russian Orthodox Church was and is an integral part of the state structure 
of Russia. The evangelisation of the Russian lands was effected with the 
support of the state administration. The Russian Orthodox Church, similarly 
to the Byzantine Church, was closely connected to the state. Russian rulers, 
except for the Communist period, have always endeavoured to consolidate the 
state and society with the help of the Church. Christianity has reinforced the 
existing social tissue and made cultural and intellectual development feasible 
and accessible to all Russian citizens. The covenant of the state and the Church 
was initially rooted in Apostolic principles and for the last threecenturies, 
apart from Communist rule, the symbiosis of the Russian Orthodox Church 
and the Russian state has been based on mutual interests.

Keywords: The Russian Orthodox Church, The Russian state, 
Traditional Russian culture and identity.
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УДК 7.04. 523.6 (477.87)

ПАМ’ЯТКИ САКРАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА В ЕКСПОЗИЦІЇ 
УЖГОРОДСЬКОГО СКАНСЕНУ

Василь Коцан, 
доктор історичних наук, директор КЗ «Закарпатський музей народ-

ної архітектури та побуту» ЗОР, доцент кафедри археології, 
етнології та культурології ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна
E-mail: vasilkotsan@ukr.net

Постановка проблеми. Історично так склалося, що домінант-
ною  спорудою в традиційному українському селі була церква. Її 
зводили з особливою турботою. Дерев’яні храми України є цін-
ним надбанням української та всесвітньої історико-культурної 
спадщини, важливими об’єктами краєзнавчого та релігійного 
туризму. Чимало дерев’яних церков Закарпаття було знищено у 
роки радянської влади. Проте нищилися вони і в роки незалежної 
України й продовжують нищитися зараз. Багато церков, особливо 
на початку 90-х рр. ХХ ст., обмуровано і розібрано. Чимало храмів 
згоріло. На сьогодні втрачено багато цінних зразків української де-
рев’яної сакральної архітектури. 

На Закарпатті, як і в цілому в Західній Україні, чимало цер-
ков зберігається на місці їх побутування. Однак не завжди це збе-
реження відбувається у первісному вигляді. Стіни та дахи багатьох 
церков обшиваються пластиком чи бляхою. В результаті храми 
втрачають свій автентичний вигляд, свою мальовничість. Тому ін-
ший спосіб збереження пам’яток сакральної архітектури полягає 
у їх перенесенні до музеїв народної архітектури та побуту (скан-
сенів), де вони відтворюються у первісному вигляді і перебувають 
під постійним наглядом реставраторів. Така практика широко за-
стосовувалася в Україні у 70-80-х роках ХХ ст., коли сформовано 
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більшість існуючих музеїв просто неба нашої держави1.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формуван-

ня та розвитку експозицій музеїв-скансенів України піднімалось в 
публікаціях багатьох дослідників: Я. Байрака2, О. Бойка3, З. Гудчен-
ко4, А. Данилюка5, І. Красовського6, Г. Скрипник7. Архітектурним 
стилям, художньо-мистецьким особливостям інтер’єру дерев’я-
них храмів присвячені дослідження В. Вечерського8, Л. Прибеги9, 
В. Слободяна10, Я. Тараса11, М. Сирохмана12, М. Приймича13. 

Ужгородський скансен, об’єкти його постійно діючої експо-
зиції просто неба, в тому числі й пам’ятки сакрального будівни-
цтва, досліджувались М. Мазютою14, М. Матолою15, П. Федакою16, В. 

1 Каднічанський Д. Використання історико-культурної спадщини України у туризмі на 
прикладі скансенів // Краєзнавство. 2012. № 1. С. 128-129.
2 Байрак Я., Федака П. Закарпатський музей народної архітектури та побуту: путівник. 
Ужгород: Карпати, 1986. 128 с.
3 Бойко О. Музеї народної архітектури та побуту // Вісник інституту 
«Укрзахідпроектреставрація». Львів, 1996. Вип. 4. С. 67-73.
4 Гудченко З. Музеї народної архітектури України. Київ: Будівельник, 1981. 120 с.
5 Данилюк А.Г. Українські скансени. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. 104 с.
6 Красовський І.Д. Музей народної архітектури і побуту у Львові. Львів: Каменяр, 1975. 64 с.
7 Скрипник Г. Етнографічні музеї України: становлення та розвиток. Київ: Наукова думка, 1989. 301 с. 
8 Вечерський В.В. Українські дерев’яні храми. Київ: Наш час, 2007. 271 с.
9 Прибєга Л.В. Дерев’яні храми Українських Карпат. К.: Техніка, 2007. 168 с.
10 Слободян В. Дерев’яна сакральна архітектура та її збереження / Збереження та порятунок 
сакральних пам’яток Галичини: Матеріали міжнародної наукової конференції на базі збірки 
сакрального мистецтва «Студіон». Львів, 4-5 травня 2006 року. Львів : Срібне Слово, 2006. С. 79-83.
11 Тарас Я. Генеза сакральної дерев᾿яної архітектури. Етногенез та етнічна історія населення 
Українських Карпат. Етнологія. Мистецтвознавство / гол.ред.: С. Павлюк. У 4-х Т. Т.2. 
Львів, 2006. С. 178-273; Тарас Я. Сакральна дерев᾿яна архітектура України (Х – ХХІ ст.) // 
Народознавчі зошити. 2015. № 1. С. 16-44. 
12 Сирохман М. Будівничі закарпатських церков. Ужгород: Видавництво Олександри 
Гаркуші, 2019. 198 с.; Сирохман М. Дерев’яні церкви та дзвіниці Закарпаття. Prešov: Petra, 
n.o., 2016. 188 с.; Сирохман М. Лемківські мандри // Науковий збірник Музею української 
культури у Свиднику. 2010. № 25. С. 210-224; Сирохман М. Церкви України. Закарпаття. 
Львів: МС, 2000. 879 с.
13 Приймич М. Іконостаси Закарпаття. Історико-мистецькі нариси. Ужгород: Всеукраїнське 
державне видавництво «Карпати», 2014. 184 с., іл.
14 Мазюта М. Історію увічнюють експонати // Закарпатська правда. 1982. № 212, 15 вересня. С. 4.
15 Матола М. Нове життя старої хати // Молодь Закарпаття. 1981. № 125, 17 жовтня. С. 2.
16 Федака П. Стояти хатам у музеях // Закарпатська правда. 1973. № 16, 20 січня. С. 4.



Н
А

УК
О

ВІ
 З

А
П

И
С

К
И

 Б
ІН

Д
Ц

 №
8,

 2
02

1

262

Кузьмою1, а також співробітниками музею Г. Андял2, Н. Грицюк3, 
С. Полак4. Відомості про пам’ятки народного будівництва Закар-
паття, що розташовані в експозиції ужгородського скансену, мі-
стяться й у ряді публікації автора даної статті1. 

У 2015 р., в другому випуску наукового збірника Закарпатсь-
кого музею народної архітектури та побуту, старший науковий 
співробітник відділу фондів музею М. Найпавер публікує статтю 
про дерев’яні ікони з фондової збірки ужгородського скансену. 
Авторка докладно описує основні етапи виготовлення дерев’яних 
ікон: підготовку дошки для ікони; нанесення малюнка, позолочен-
ня, приготування фарб; розпис і оліфлення ікони6.

1 Кузьма В. Створення музею народної архітектури та побуту в Ужгороді та розширення 
мережі етнографічних експозицій у Закарпатській області (60-80-ті рр. ХХ ст.) // Науковий 
вісник Ужгородського університету. Серія. Історія. 2016. Вип. 1. С. 114-119. 
2 Андял Г. Історія і сьогодення Закарпатського музею народної архітектури та побуту. 
Дослідження, збереження, відтворення та популяризація культурної спадщини [Текст] : зб. наук. 
ст. / упоряд.: Г.В. Андял, В.В. Коцан. Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2015. С. 5-21.
3 Грицюк Н. Експозиції як основні музейні засоби поширення етнографічних знань (на 
прикладі Закарпатського музею народної архітектури та побуту) // Науковий збірник 
Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Вип. 5: матеріали І Етнографічних 
читань «Збереження та популяризація культурної спадщини» (Ужгород, 15 груд. 2017 р.) 
[Текст] / упоряд.: В. В. Коцан, М. І. Мегела. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 
2018. С. 10-23; Грицюк Н. З історії створення, формування експозиції та фондової колекції 
Закарпатського музею народної архітектури та побуту // Науковий збірник Закарпатського 
музею народної архітектури та побуту. Вип. 6 [Текст] / упоряд.: В. В. Коцан, М. І. Мегела. 
Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2019. С. 115-128.
4 Полак С. Пам’ятки народної культури угорців Закарпаття в колекції Закарпатського 
музею народної архітектури та побуту // Науковий збірник Закарпатського музею 
народної архітектури та побуту. Вип. 5: матеріали І Етнографічних читань «Збереження та 
популяризація культурної спадщини» (Ужгород, 15 груд. 2017 р.) [Текст] / упоряд.: В. В. 
Коцан, М. І. Мегела. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2018. С. 50-60.
1 Коцан В. Музей як науковий, культурно-освітній центр та відкритий громадський простір 
(на прикладі ужгородського скансену) // Науковий збірник Закарпатського музею народної 
архітектури та побуту. Вип. 7: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
«Музей як науковий, культурно-освітній та комунікативний простір», присвяченої 50-річчю 
Закарпатського музею народної архітектури та побуту (Ужгород, 26-27 червня 2020 р.) 
[Текст] / упоряд.: В. В. Коцан, М. І. Мегела. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 
2020. С. 11-28; Коцан В. Народне будівництво та побут румун Закарпаття кінця ХІХ – 
першої чверті ХХ ст. (на прикладі експозиції Закарпатського музею народної архітектури 
та побуту) // Міжнародний історичний журнал «Русин». Кишинів, 2009. № 4. С. 57-72; 
Коцан В. Шелестівській церкві – 240 літ [Текст] : це музей. скарб і діюча святиня водночас: 
[церква с. Шелестово Мукачів. р-ну] // Новини Закарпаття. 2017. 28 листопада. С. 8. 
6 Найпавер М. Дерев’яні ікони – один із найпоширеніших видів сакрального мистецтва Закарпаття 
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Дослідженням історії Шелестівської церкви займається за-
ступник директора по науково-освітній роботі музею М. Мегела. У 
сьомому випуску наукового збірнику музею нею була опублікова-
на стаття, у якій на основі документальних даних описано історію 
церкви, її перевезення в Мукачево, а вже потім в Ужгород. Авторка 
детально дослідила процес створення та опис експозиції церкви, 
подала інформацію про методи та засоби збереження споруди в 
музеї просто неба1.

Метою даного дослідження є комплексний аналіз пам’яток 
сакрального будівництва в постійно діючій експозиції просто неба 
ужгородського скансену. 

Виклад основного матеріалу. Серед громадських споруд, 
пред ставлених в експозиції Закарпатського музею народної архі-
тектури та побуту, виділяються Шелестівська церква, дзвіниця з 
с. Вільховатий Рахівського району та каплиця з с. Новоселиця Мі-
жгірського району.  

Дерев’яна архітектура закарпатських майстрів здавна сла-
виться неперевершеною красотою саме у храмовому зодчестві. 
В краї збереглось чимало дерев’яних будівель, споруджених тра-
диційними будівельними прийомами, що яскраво розкривають 
природний хист будівничих, їх художні здібності. Одним із взірців 
такого будівництва є Шелестівська церква, побудована у 1777 році. 
В 1927 році її перевезли в м. Мукачево з метою збереження як архі-
тектурної пам’ятки. В 1974 році церкву перевезено до Ужгорода, 
де вона була встановлена на території Закарпатського музею на-
родної архітектури та побуту.

І.Е. Грабар ще на початку ХХ ст. у своїй «Истории русского 

(на прикладі збірки Закарпатського музею народної архітектури та побуту). Дослідження, 
збереження, відтворення та популяризація культурної спадщини [Текст]: зб. наук. ст. / упоряд.: 
Г.В. Андял, В.В. Коцан. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2015. С. 107-130.
1 Мегела М. Церква Святого Архангела Михаїла – дерев’яна пам’ятка ХVІІІ ст.: історія 
перевезення, способи збереження, побудова експозиції // Науковий збірник Закарпатського 
музею народної архітектури та побуту. Вип. 7: матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції «Музей як науковий, культурно-освітній та комунікативний простір», 
присвяченої 50-річчю Закарпатського музею народної архітектури та побуту (Ужгород, 
26-27 червня 2020 р.) [Текст] / упоряд.: В. В. Коцан, М. І. Мегела. Ужгород: Видавництво 
Олександри Гаркуші, 2020. С. 305-319.
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искусства» писав про цю церкву як про кращий зразок дерев’я-
ного зодчества на Закарпатті. Це лемківський тип забудови куль-
тових споруд. Він в архітектурному вирішенні вдало поєднує два 
стилі: найбільш давній стиль народного будівництва – шатровий 
та пізніший – бароковий1. Шатрова конструкція розміщена над 
вівтарем і навою – відгук давнього, з часів Київської Русі, стилю. 
Вежа-дзвіниця над притвором зведена у стилі бароко. 

За своїми архітектурними та будівельно-конструктивними 
особливостями Шелестівську церкву можна порівняти з такими 
унікальними пам’ятками народного будівництва, як культові спо-
руди сіл Медведівці, Обава та Глинянець, які у 30-ті роки ХХ ст. пе-
ревезли в Чехословаччину, відповідно у Прагу, Нову Паку та Кун-
чіце; а також із с. Канора Воловецького району, що експонується в 
Національному музеї народної архітектури та побуту в Києві.

Своєрідною за своїми конструктивними прийомами є огоро-
жа навколо церкви з с. Шелестово Мукачівського району. На ве-
ликі каміння горизонтально кладуться дерев’яні бруси («кругля-
ки»). Бруси розміщені у чотири ряди, між якими наявні проміжки 
(10 см). Щоб бруси не просідали, між ними вставлені невеликі 
дерев’яні кілочки. У спеціальні заглибини верхнього ряду брусів 
встановлено двосхилу конструкцію даху, покритого дранкою, на-
битою у два настили. Причому нижній кінець верхнього ряду пе-
рекриває верхній кінець нижнього ряду. Дранка у верхньому ряді 
набивається так: одна із рівним верхом (завершенням), а інша – із 
загостреним (у вигляді трикутника). Такий прийом надає огорожі 
довершеності і ажурності. Вона поряд із ворітьми гармонійно впи-
сується в архітектурний ансамбль забудови церкви, окреслює те-
риторію її розміщення2. 

Шелестівська церква рублена із товстих брусів (15х40 см), кути 
вінців кріпляться за допомогою замка «ластівчин хвіст». Два її зру-
би діляться на три приміщення – притвор («бабинець»), наву та 
вівтар. 

1 Бурма Д.И., Горшков А.Н. Мукачево: путеводитель. Горшков. Ужгород, 1972. С. 27.
2 Коцан В.В. Оглядова екскурсія по музею. Архів КЗ «Закарпатський музей народної 
архітектури та побуту» ЗОР. Ужгород: ЗМНАП, 2009. С. 110.
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Перекриття східного зрубу, тобто вівтаря, з дубових брусів, 
шатрове з двома заломами. Перекриття ж центрального зрубу 
двох видів – шатрове з трьома заломами; притвор («бабинець») – 
плоске, обшите дошками. Над притвором споруджена дзвіниця (її 
висота разом із притвором – 22 см). Конструкція дзвіниці каркасна, 
з дубових брусів, скріплених дерев’яними кілочками («тиблями»).

Дах церкви має складну конфігурацію і зроблений із крокв, 
суцільної опалубки, на яку прибито дубовий лемех. Під спіль-
ним покриттям церкви розташована по південному, західному та 
північному фасадах центрального зрубу аркада-галерея. Її несучі 
конструкції зроблені з дубових профільованих колонок з підкоса-
ми та горизонтальними розпірками1. 

Міцні дубові двері з декорованими різьбою одвірками вво-
дять в храм, в бабинець. Тут представлені ікони: «Трійця», «Хри-
стос Учитель», «Святий Миколай», «Хрещення», «Апостол», «Пре-
ображеніє»; а також царські ворота ХVІІІ cт., ікони в медальйонах 
(«Пророки»). Крім ікон, в бабинці розміщені підсвічники, декора-
тивні різьблені деталі, кам’яна чаша.

У лівій частині бабинця привертають до себе увагу «клепач» 
та люстра «світич». Клепач ручної роботи, виготовлений з бука. 
Даний пристрій застосовували для виконання релігійного (церков-
ного) ритуалу перед воскресінням Ісуса Христа. Його використо-
вували замість дзвонів, починаючи зі Страсного четверга до Вос-
кресіння Господнього. Конструкція пристрою являє собою ящик 
прямокутної форми. В обох його верхніх кутах встановлені вали 
з колесами. На валах вмонтовані бруски («клинці»). На поверхні 
ящика – шість поздовжніх рейок, розміщених паралельно одна 
одній. Їх краї упираються в «клинці». Приводячи в рух колеса, з 
валом обертаються і «клинці», піднімаючи почергово краї рейок. 
Внаслідок цього тертя виходить тріскучий звук. Даний клепач ви-
готовлений в 30-х роках ХХ ст., в музей перевезений із с. Велика 

1 Закарпатський музей народної архітектури та побуту. Путівник. Ужгород: Видавництво 
«Аутдор Шарк», 2010. С. 97; Історична довідка про Шелестівську церкву – пам’ятник 
архітектури ХVІІІ ст. Архів КЗ «Закарпатський музей народної архітектури та побуту» 
ЗОР.  – Ужгород: КЗ «ЗМНАП» ЗОР, 2007. С. 4; Тарас Я. Сакральна дерев᾿яна архітектура 
України (Х – ХХІ ст.) // Народознавчі зошити. 2015. № 1. С. 33. 
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Пастіль Великоберезнянського району1.
Люстра «світич» виготовлена з дерева. Являє собою довгий, 

дерев’яний вертикальний стержень – вісь, на яку за допомогою 
спиць кріпляться верхній і нижній обручі. По периметру обручів 
розміщені ріжки, на яких встановлені свічки2.

З правої сторони бабинця розміщений хрест «Розп’яття». 
Привертають увагу скульптури: «Святий Йосип», «Ісус Христос», 
«Свята Єлизавета». В тумбі під склом експонуються дві стародавні 
книги – «Октоїх» (надрукована в 1758 році в друкарні Почаївської 
лаври); «Тридіон» (надрукована в типографії при церкві Храма 
Успення Пресвятої Богородиці у м. Львові).

Від напівтемного притвору («бабинця») добре виділяється 
освітлена чотирма вікнами нава. Вхід до неї проходить через ар-
ку-виріз, зроблену у простінку, що відділяє наву від притвору. 
Бруски простінку на кінцях, що утворюють пройм арки, художньо 
оформлені різьбою і закріплені двома профільованими колонка-
ми. На простінок опираються бруси стелі притвору, випуски яких 
стали кронштейнами для влаштування хорів.

Увага відвідувача через арку-виріз акцентовано спрямовуєть-
ся на іконостас. Він своїм мерехтливим блиском позолоти, рельєф-
ною різьбою створює ілюзію заманливої далекої глибини нави, а 
разом з іконами урочистості, що покликані вражати і відвертати 
увагу людини від важкої дійсності життя.

Іконостас, сконцентрувавши ікони в одному місці, мав своїм 
завданням підвищити їх ідейне звучання. В оздобленій рослинною 
різьбою рамі іконостасу Шелестівської церкви вмонтовані ікони 
ХVІІІ ст., перевезені в музей з церкви с. Колочава у 1975 році.

Іконостас є художнім функціональним ядром усієї спору-
ди, обов’язковою частиною інтер’єру кожного храму східно-
го обряду. Він піднімається на всю висоту центрального зрубу. 
Оздоблювали його позолоченим, різьбленим орнаментом, що 
складається з виноградної лози та інших видів закарпатської 

1 Ф КЗ «ЗМНАП» ЗОР: 8915/6432. Клепач, с. Велика Пастіль Великоберезнянського району.
2 Ф КЗ «ЗМНАП» ЗОР: 8689/6233. Дерев’яна люстра «світич». Інтер’єр бабинця 
Шелестівської церкви.
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флори. Іконостас Шелестівської церкви чотириярусний з трьома 
дверними проймами. Різьбили його майстри не ті, що будували 
церкву. Всі ікони розміщені в чотири яруси: намісний (найниж-
чий), празниковий, апостольський («деісусний»), пророцький. 
Середній дверний отвір називається «царські врата», які завжди 
декорували вишуканою різьбою. На отворах врат, у медальйонах 
подаються зображення чотирьох євангелістів: Матвія, Марка, Іо-
ана, Луки. Царські врата відкривали у визначені моменти риту-
алу. Проходити через них мали право тільки священники. Біля 
царських врат розміщені ікони: «Святий Іоан Златоуст», «Святий 
Василій Великий». Обабіч царських врат розташовані дияконські 
врата із зображенням святих1.

До першого намісного ряду відносяться ікони: «Христос 
Намісний», «Богородиця з немовлям Ісусом Христом», «Святий 
Миколай», «Собор Архангела Михаїла».

Ікона «Христос Намісний» (або «Ісус Христос») кінця ХVІІІ 
ст. Тло ікони орнаментовано декором рослинного характеру, ви-
конаним у стилі бароко. Тут представлено зображення Христа в 
оранжевому хітоні та голубому плащі. Короткі борода та вуса, ку-
точки очей трохи опущені. Правою рукою Ісус благословляє, а у 
лівій тримає розгорнуте Євангеліє з текстом. Волосся довге, темне 
з проділом посередині, спадає на плечі2.

Ікона «Богородиця з немовлям Ісусом Христом» ХVІІІ ст. Тло 
ікони декороване рослинним орнаментом, посріблене. Подається 
поколінне зображення Богородиці з Ісусом на лівій руці. Важку-
ватість рисам обличчя Богородиці придає дещо висунута вперед 
нижня щелепа. Лики виконані олійними фарбами, одяг – темпер-
ними. На Богородиці оранжевий мафоній з підкладкою, голубий 
хітон. Ісус у білому хітоні та оранжевому плащі. Права рука підня-
та у благословляючому жесті, у лівій згорнуте Євангеліє3.

1 Байрак Я.М. Шелестівська церква – пам’ятка народного будівництва: реферат. Архів КЗ 
«Закарпатський музей народної архітектури та побуту» ЗОР. Ужгород: КЗ «ЗМНАП» ЗОР, 1977. С. 8.
2 Ф КЗ «ЗМНАП» ЗОР: 6570/2409. «Христос Намісний» (або «Ісус Христос»), кінець ХVІІІ 
ст. З іконостасу Шелестівської церкви. 
3 Ф КЗ «ЗМНАП» ЗОР: 6568/2407. Ікона «Богородиця з немовлям Ісусом Христом», ХVІІІ 
ст. З іконостасу Шелестівської церкви. 
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Ікона «Святий Миколай» ХVІІІ ст. Тло тиснене, декороване 
рослинним орнаментом. Зображення Миколи поколінне. Одягну-
тий у білий плащ, червоний епітрахель із чотирма хрестами зе-
леного кольору. На голові мітра. Права рука піднята у благослов-
ляючому жесті, у лівій – Євангеліє. Обличчя видовжене, куточки 
губ опущені, біля очей і на чолі зморшки. Погляд зосереджений, 
трохи спрямований вправо. Ікона виконана на соснових дошках, 
покритих левкасом, технікою темпера1.

Ікона «Собор Архангела Михаїла» ХVІІІ ст. У правому куті 
намісного ряду ставили ікону святого, в честь якого побудували 
церкву. Згідно з християнською традицією Михаїл вважався не-
бесним архістратигом (верховним воєначальником) небесних сил, 
ангелом-хранителем усіх віруючих у Христа. Він символізує пере-
могу добра над злом, світла над темрявою. Дана ікона являє собою 
симетричну композицію, смисловим центром якої є Архангел 
Михаїл – постать молодого воїна з гладко зачесаним за вуха волос-
сям. З мечем у правій руці, у лівій – розгорнутий сувій із написом. 
Обабіч Михаїла два ангели в єпископському одязі. Вони тримають 
перед Михаїлом щит із зображенням Ісуса. Біля ніг Михаїла ше-
стикрилий серафим. Позаду рядами видно голови ангелів (війська 
небесного). Ікона намальована темперними фарбами на соснових 
дошках, покритих левкасом. Голова і руки Архангела Михаїла пе-
ремальовані олійною фарбою2.

Ікони другого, третього, четвертого рядів написані іншим 
майстром на соснових дошках, скріплених між собою так само, як 
і ікони першого ряду. Вони відрізняються світлим, м’яким коло-
ритом. Для їх написання використані світло-червоний, темно-чер-
воний, чорний, світло-блакитний кольори. Фон посріблений, при-
крашений тисненим, рослинним барочним орнаментом. 
1 Ф КЗ «ЗМНАП» ЗОР: 6569/2408. Ікона «Святий Миколай», ХVІІІ ст. З іконостасу 
Шелестівської церкви; Найпавер М. Дерев’яні ікони – один із найпоширеніших видів 
сакрального мистецтва Закарпаття (на прикладі збірки Закарпатського музею народної 
архітектури та побуту). Дослідження, збереження, відтворення та популяризація культурної 
спадщини [Текст] : зб. наук. ст. / упоряд.: Г.В. Андял, В.В. Коцан. Ужгород: Видавництво 
Олександри Гаркуші, 2015. С. 117.
2 Ф КЗ «ЗМНАП» ЗОР: 6509/2351. Ікона «Собор Архангела Михаїла», ХVІІІ ст. З іконостасу 
Шелестівської церкви. 
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У другому ряді розміщені празникові ікони, які пов’язані із 
сюжетом життя святих і діянням Христа, Богородиці. В центрі 
другого ряду – ікона «Тайна вечеря» (друга половина ХVІІІ ст.). В 
основі її сюжету лежить біблійна оповідь про те, як Ісус з учня-
ми-апостолами справляв ввечері свято Пасхи у домі Марії – матері 
євангеліста Марка. Ісус зображений в центрі композиції в ото-
ченні дванадцяти апостолів (учнів), за накритим столом. Погляди 
більшості направлені на Вчителя. На передньому плані чотири фі-
гури, серед яких Іуда з торбиною у лівій руці. Проєктування фігур 
площинне. Матеріал і техніка: дерево, левкас, темпера1.

У центрі третього (апостольського) ряду знаходиться іко-
на «Христос Пантакратор» («Деісус») ХVІІІ ст. Деісус в перекладі 
з грецької означає «моління». Ісус зображений сидячи на троні, 
одягнутий у вохристу одежу і червоний епітрахель. Права рука під-
нята у благословляючому жесті, у лівій – розгорнута книга. Обабіч 
Ісуса фігури Богородиці (справа) та Іоана Хрестителя (зліва). Вони 
молять небесного суддю помилувати грішний рід людський. Ма-
теріал, техніка: дерево, левкас, темпера2.

По обидва боки даної ікони розміщені ікони, де зображені 
апостоли попарно в повний зріст: «Фома і Варфоломій», «Симеон 
та Пилип», «Матвій та Петро», «Павло і Лука», «Андрій і Марко», 
«Яків та Іоан».

У наві розміщені також підсвічники та дві хоругви із двосто-
роннім зображенням. Хоругви («павіси», «завіси») кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст. Полотно, ґрунтування, олія, на довгому дерев’яному 
держаку. Зображення Богородиці з Ісусом на руках. Богородиця 
на повний зріст, одягнена в червону туніку і синій мафоній. Голова 
нахилена над Ісусом, який одягнений у білий хітон і блакитний 
плащ. На другій боці полотнища зображено святу Софію з трьо-
ма доньками Вірою, Надією та Любов’ю. Софія одягнена у зелену 
туніку й жовтий мафоній. Праву руку тримає на плечі старшої 
дочки, яка тримає хрест. Погляд звернений до матері. Лівою ру-
1 Ф КЗ «ЗМНАП» ЗОР: 6506/2348. Ікона «Тайна вечеря», друга половина ХVІІІ ст. З 
іконостасу Шелестівської церкви. 
2 Ф КЗ «ЗМНАП» ЗОР: 6373/2412. Ікона «Христос Пантакратор» («Деісус»), ХVІІІ ст. З 
іконостасу Шелестівської церкви.
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кою Софія гладить по голівці середню дочку. Найменша дочка в 
центрі горнеться до середньої сестри. Завіси оздоблені парчевими 
китицями. У будні вони стояли у наві, а під час релігійних свят їх 
носили попереду процесії навколо церкви1.

Інша хоругва («завіса») кінця ХІХ – початку ХХ ст. Полотно, 
ґрунтування, олія, на довгому держаку. Постать Ісуса Христа в 
білому хітоні на фоні білих хмар. У лівій руці книга в розгорнуто-
му вигляді. З другого боку зображено Архангела Михаїла. Юнак 
з круглим миловидним обличчям, одягнутий в одяг воїна та чер-
воний плащ. Над його головою символ триєдності із всевидючим 
оком. У лівій руці терези справедливості. Правій – меч2.

Серед мистецьких речей культового призначення, розміще-
них у наві, особливе місце займають пам’ятки народного живо-
пису. Саме в них глибоко і яскраво розкрито суспільну свідомість, 
морально-етичні ідеали народу. Цікавою і пізнавальною є ікона 
«Страшний суд» ХVІІІ ст. Матеріал, техніка: дерево, левкас, тем-
пера. Ікона розкриває суть шляху до спасіння через страждання 
і різні випробування. Композиція ікони розгортається у горизон-
тальних ярусах. Її центр по вертикалі творить Вседержитель з під-
нятими вгору руками.

І верхній ярус: обабіч Богородиця та Іоан Предтеча, які блага-
ють за рід людський. Над ними ангели серафими.

ІІ ряд: в центрі по вертикалі зображено хрест, престол з роз-
горнутою книгою та терновим вінком. З-під нього виглядає рука 
Божа з терезами душ, мірилом добра і зла. Обабіч представлені 
апостоли.

ІІІ ряд: Адам і Єва навколішках. З-під ваги видно вогневу ріку, 
яка вливається в пащу страшної потвори, що поглинає грішні 
душі на вічні муки. В пеклі сидить Люципер з душею Іуди. Фігури 
чортів намагаються переважити ваги до себе і так здобути жертву. 
Над пеклом зображено ангелів-сурмачів з чотирьох сторін світу, 
які розбуджують і закликають вставших із мертвих до суду. По-
1 Ф КЗ «ЗМНАП» ЗОР:  4060/1745/3. Хоругви («павіси», «завіси»), кінець ХІХ – початок 
ХХ ст. З інтер’єру Шелестівської церкви.
2 Ф КЗ «ЗМНАП» ЗОР: 4061/1745/4. Хоругва («завіса»), кінець ХІХ – початок ХХ ст. З 
інтер’єру Шелестівської церкви.
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мерлі на землі вилізають із рахви, померлі у воді – у вигляді риби. 
Серед покараних грішників: млинар, розпусниця, шинкарка, ста-
роста, коваль. Після зваження вчинків праведники потрапляють у 
рай. Рай у лівому куті ікони. На троні сидить Богородиця з ангела-
ми по боках, нижче Авраам, Ісаак, Іоан – праотці. Ворота до раю 
відчиняє апостол Петро1.

З лівого боку в нижній частині, обабіч ікони «Страшний суд», 
розміщена ікона «Святий Миколай» кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. 
Дерево, левкас, темпера. Тло ікони червоне з накладними зірками, 
що було характерним для ікон ХVІ ст. Поколінне зображення Ми-
колая. Це сивочолий старець з короткою бородою і вусами. Одяг-
нений у сірий хітон та червоний плащ, поверх якого епітрахель з 
малевстійським хрестом. Права рука з благословляючим жестом, 
у лівій – Євангеліє. У верхній частині ікони, у хмарах, зображе-
но Марію в сірому хітоні та червоному мафорії та Ісуса Христа у 
червоному плащі. Зображення подані графічно, без світотіневого 
моделювання об’ємів. Основний виражальний засіб – чорна лінія, 
якою оздоблені контури фігур. Скупість гами кольорів (чорна, 
червона і біла фарби). Ікона написана місцевим майстром2.

З лівого боку у верхній частині від ікони «Страшний суд» – 
ікона «Богородиця з пророками» ХVІ ст. Богородиця типу «Оді-
гітрія» в темно-вишневому мафорії, зеленому хітоні з вишивкою 
на горловині та рукавах. На шиї намисто з хрестиком. У правій 
руці три квіточки. На лівій руці тримає Ісуса, зодягненого у срі-
блясто-білу сорочку з відкидним коміром. Темне довге волосся з 
проділом посередині. Обличчя дещо видовжене. У клеймах по 
краях зображено пророків із свитками в руках. Під зображеннями 
знизу образ Марії та Іоана Предтечі. Тло ікони декороване тисне-
ним рослинним орнаментом3.

З правого боку у нижній частині від ікони «Страшний суд» 

1 Ф КЗ «ЗМНАП» ЗОР: 7026/2574. Ікона «Страшний суд», ХVІІІ ст. З інтер’єру 
Шелестівської церкви.
2 Ф КЗ «ЗМНАП» ЗОР: 6507/2349. Ікона «Святий Миколай», кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. 
З інтер’єру Шелестівської церкви.
3 Ф КЗ «ЗМНАП» ЗОР: 6508/2350. Ікона «Богородиця з пророками», ХVІ ст. З інтер’єру 
Шелестівської церкви.
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– ікона «Богородиця Одігітрія» ХVІ ст. Строга фронтальна по-
стать Марії. Голова та плечі накриті розкішно орнаментованим 
мафорієм, що зрідка зустрічається, як правило, він одноколірний. 
На лівій руці зображення Ісуса. Ікона обрамлена у рамі арці, деко-
рованій рельєфною різьбою рослинного характеру1.

З правого боку у верхній частині від ікони «Страшний суд» 
– ікона «Собор Святого Архангела Михаїла» ХVІІІ ст. Компози-
ція ікони симетрична. На передньому плані, на хмарах, зображе-
но постаті у повний зріст Архангела Михаїла (з правого боку) та 
Архангела Гавриїла біля нього. Михаїл у правій руці тримає меч. 
Одягнений він в одежу воїна, а Гавриїл з квіткою у лівій руці. Між 
ними у верхній частині – шестикрилий серафим. Обабіч ряди ан-
гелів. Увінчує ікону символ трійці – «трикутник»2.

Народні майстри (художники) часто звертаються до теми 
страсного циклу. У музейній церкві представлена ікона «Хрестна 
дорога, страсті, 13 клейм» ХVІІІ ст. Лінія розповіді проходить че-
рез 13 окремих композицій навколо центрального розп’яття у пев-
ній послідовності. Сюжетні епізоди зображені у просторі на фоні 
міської забудови: 1) «Обливання ніг»; 2) «Тайна вечеря»; 3) «Молін-
ня про чашу»; 4) «Поцілунок Іуди»; 5) «Христос перед Каяфою»; 6) 
«Розп’яття Ісуса Христа»; 7) «Іуда повертає срібняки»; 8) «Бичуван-
ня Ісуса Христа»; 9) «Одягання тернового вінка»; 10) «Прибиван-
ня до хреста»; 11) «Зняття з хреста»; 12) «Покладання во гроб»; 13) 
«Воскресіння».

Над іконою «Хресна дорога» зверху у лівому куті – ікона «Деі-
сус» («Моління») ХVІІІ ст. Матеріал, техніка: дерево, левкас, тем-
пера. Складається з двох дощок, скріплених двома поперечними 
врізаними шпугами. Розпис виконано на паволоці. Композицій-
ним центром ікони є фігура сидячого на троні Пантократора. Пра-
ва рука піднята у благословляючому жесті, у лівій – Євангеліє з 
текстом. Христос одягнений у брунатний хітон, вохристий плащ. 
Босоногий. Голова увінчана мітрою, довкола німб. По обидва боки 
1 Ф КЗ «ЗМНАП» ЗОР: 8658/6602. Ікона «Богородиця Одігітрія», ХVІ ст. З інтер’єру 
Шелестівської церкви.
2 Ф КЗ «ЗМНАП» ЗОР: 6976/2548. Ікона «Собор Святого Архангела Михаїла», ХVІІІ ст. З 
інтер’єру Шелестівської церкви.
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Христа напис кирилицею «Пантократор», тобто Вседержитель. 
Обабіч трону – Богородиця та Іоан Предтеча. Марія стоїть з мо-
литовно складеними руками, одягнена в сіро-зелений хітон, чер-
воний мафорій. Предтеча босоногий, одягнутий в темно-зелений 
плащ. Біля ніг Ісуса Христа три херувими1.

Під іконою «Хресна дорога» – ікона «Воснесіння» ХVІІІ ст. 
Матеріал, техніка: дерево, левкас, темпера, тиснення, позолота, 
рельєфна та ажурна різьба. Написана на трьох дошках з двома 
поперечними врізаними шпугами. Вставлена в аркоподібну раму 
з рельєфно різьбленими краями. По боках дві різьблені ажурні 
колонки з рослинним орнаментом (виноградна лоза). Це храмова 
ікона, знаходилась у намісному чині іконостасу церкви з с. Яло-
ве Воловецького району. Тут зображено момент вознесіння Ісуса 
Христа на небо, описане в Євангелії від Луки. На горі Єшонській, 
піднімаючись все вище до неба, його сховала світла хмара. Ісус 
зображений у сірій хмарі з хрестом у руці. На плечах червоний 
мафоній. На руках і ногах сліди кров’яних ран. Біля Ісуса п’ять 
апостолів, введено жіночі фігури Богородиці навколішках, Марії 
Магдалини у синьому плащі й червоній туніці. Апостоли в тра-
диційній червоній одежі. Перед Марією стоїть босоногий ангел у 
білому вбранні, червоному плащі. Ангел сповіщає, що Ісус повер-
тається, щоб завершити суд над родом людським. Верхня частина 
ікони оздоблена тисненням рослинного характеру2. 

Під стіною у кутку розміщено трон, виготовлений з горіхо-
вого дерева. Спинка висока. Підлокітники декоровані рельєфною 
різьбою рослинного характеру.

На хорах знаходиться фрагмент іконостасу – пророцький 
чин. Тут зліва направо розміщені ікони: «Пророк Гедеон», «Про-
рок Софонія», «Пророк Єремія», «Пророк Захарій», «Пророк Да-
вид», «Пророк Єзикіїль», «Пророк Яків», «Пророк Авакум», «Про-
рок Даниїл», «Пророк Мойсей», «Пророк Ісайя», «Пророк Аарон». 
Крім того, на хорах знаходиться хрест із двостороннім зображен-
1 Ф КЗ «ЗМНАП» ЗОР: 13752/852. Ікона «Деісус» («Моління»), ХVІІІ ст. З інтер’єру 
Шелестівської церкви.
2 Ф КЗ «ЗМНАП» ЗОР: 13944/999. Ікона «Воснесіння», ХVІІІ ст. З інтер’єру Шелестівської 
церкви.
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ням: на одній стороні – «Розп’яття», а на другій – «Зображення Ав-
раама».

Композиційним завершенням нави є люстра («панікадило») 
кінця ХVІІ ст. Це складна дерев’яна конструкція. На вертикальній 
осі вінець ажурної різьби, від якого відходять шість відгалужень з 
трьома ріжками для свічок.

Через царські і дияконські врата ми потрапляємо до вівтаря. 
Тут розміщено ряд ікон. Серед них слід виділити такі: «Богоматір 
з немовлям» (ХVІІІ ст.), «Архангел Михаїл» (ХVІІ ст.), «Святий Ми-
колай» (друга чверть ХХ ст.), «Іоанн Хреститель» (ХІХ ст.) та інші. 
Крім того, тут знаходиться різний церковний інвентар, дерев’яні 
різьблені колонки, підсвічники, хрести, одяг священника, дві 
скульптури ангелів. У центрі вівтаря – престол. Він являє собою чо-
тирикутний стіл, накритий покривалом. Передня частина престо-
лу по центру декорована різьбленим медальйоном із позолотою, 
грецькою літерою альфа і омега – «початок» і «кінець». На пре-
столі приноситься безкровна жертва (служиться Свята Літургія). 
На ньому повинні стояти Євангеліє, хрест, дарохранильниця. На 
задньому краю по центру престолу – підставка у вигляді ковчега 
(«ківот») із сходинками з обох боків. На підставці «Агнець», біля 
нього підсвічники. У підставці – чаша-дарохранильниця, а перед 
нею книга «Місяцеслов». З лівого боку від книги ікона «Христос 
Учитель» (друга половина ХІХ ст.). Між книгою та іконою – де-
рев’яний хрест на підставці. З правого боку від книги – чаша для 
причастя.   

Біля церкви експонуються дзвони, які свідчать про багаті тра-
диції художнього лиття на Закарпатті. Великий дзвін був вилитий 
у 1936 році в Ужгороді на фабриці «Акорд» і встановлений на вежі 
церкви. Два інші дзвони вилиті 1925 року в майстерні с. Малі Геїв-
ці, про що свідчить напис на угорській мові. Ця сільська майстер-
ня постачала дзвони для церков області. Звук у дзвонах добувався 
розкачуванням язика («ударника»). Кожен дзвін мав звук певної 
висоти залежно від розмірів і пропорцій металевих сплавів1.

1 Закарпатський музей народної архітектури та побуту. Путівник. Ужгород : Видавництво 
«Аутдор Шарк», 2012. С. 101-102.
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З малих архітектурних форм кульового призначення в музеї 
експонуються придорожня каплиця та дзвіниця.

Придорожня дерев’яна каплиця ХІХ ст. з с. Новоселиця Мі-
жгірського району. Підвалини каплиці поставлені на каміння з 
метою збереження її від вологи. Вони складаються з товстих, чо-
тиригранних, тесаних брусів («трамів»), які укладені одні на одні 
у два ряди у чотирикутний вінець. По кутам кріпляться в замок 
(«канюк»). У трами, по кутам, вставлені чотири стовпи, скріплені 
зверху вінцем, навхрест з’єднані і укріплені рейками («розпірка-
ми»). Три стіни каплиці глухі. Їх внутрішня частина укладена дош-
ками, скріпленими дерев’яними кілками. Зовнішній бік – з дран-
ки, прибитої до лат. Дах чотирисхилий із заокругленнями, критий 
дранкою.

В інтер’єрі каплиці розміщена дерев’яна скульптурна гру-
па – «Розп’яття з пристоячими», виконана невідомим майстром. 
Тут виконано сюжет євангельського вірша про розп’яття Христа 
на Голгофі. Вона складається з дерев’яного розп’яття, фігур Святої 
Марії та Іоана Богослова, а також маленької фігурки Марії Маг-
далини. Скульптури вирізані з липи, заґрунтовані й пофарбовані 
в яскраві кольори. Фігура Христа вирізьблена рельєфно, покрита 
жорсткими лініями в готичному стилі, що дало можливість автору 
сильніше передати страждання.

Дзвіниця з с. Вільховатий Рахівського району – шестигранна 
двоярусна споруда, є типовою для народної церковної дерев’яної 
архітектури Рахівщини ХІХ – першої половини ХХ ст. Нижній 
зрубний ярус поставлено на кам’яну підмурівку, складену наглу-
хо. Над зрубом встановлено опасання. Верхній каркасний ярус на 
дві третини висоти оббито дошками. Він має шестигранний ша-
тровий верх, який увінчує маленька головка з металевим хрестом.

Дзвіницю було споруджено на цвинтарі села Вільховатий, 
найімовірніше, в останні роки ХІХ ст. Виділення землі під цвинтар 
та дата на дзвонах – 1898 рік, вказують на час спорудження дзві-
ниці. Її було перевезено і встановлено в музеї в травні 2002 року і 
урочисто освячено 22 серпня 2002 року1.

1 Мегела М. Церква Святого Архангела Михаїла – дерев’яна пам’ятка ХVІІІ ст.: історія 
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Висновки. Закарпатський музей народної архітектури та по-
буту, як й інші скансени України, є однією із форм збереження 
автентичних пам’яток житлово-господарського та храмового бу-
дівництва. Домінантними об’єктами в їх експозиціях є дерев’яні 
храми. В Ужгородському скансені це Шелестівська церква, архі-
тектурний ансамбль якої доповнюють дзвіниця та каплиця. Збе-
реження в традиційному класичному вигляді, запобігання зни-
щенню та втраті дерев’яної храмової архітектури Закарпаття є 
основним завданням громадськості на сучасному етапі.
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РЕЗЮМЕ
У статті на основі архівних матеріалів та фондової збірки Закар-

патського музею народної архітектури та побуту, а також наявної лі-
тератури подано комплексну характеристику пам’яток сакрального 
будівництва в експозиції ужгородського скансену. Автор звертає увагу 
на важливу роль музею-скансену в збереженні дерев’яних храмів та ма-
лих архітектурних форм, що входять до ансамблю громадських споруд 
музею. Коротко описано історію церкви з с. Шелестово Мукачівського 
району, процес її перевезення в Мукачево, а вже потім в Ужгород. Йдеть-
ся також про конструктивні особливості екстер’єру та інтер’єру 
храму, дзвіниці та каплиці, детально охарактеризовано художньо-мис-
тецькі властивості ікон та іншого внутрішнього начиння церкви. 

Ключові слова: Шелестівська церква, скансен, експозиція, іконо-
стас, ікони, каплиця, дзвіниця.

SUMMARY
MONUMENTS SACRED CONSTRUCTION IN 

THE EXPOSITION OF THE UZHHOROD 
OPEN-AIR MUSEUM

The article on the basis of archival materials and the stock collection of 
the Transcarpathian Museum of Folk Architecture and Life, as well as avail-
able literature presents a comprehensive description of the monuments of sa-
cred construction in the exhibition of Uzhhorod open-air museum. The author 
draws attention to the important role of the open-air museum in the preser-
vation of wooden temples and small architectural forms that are part of the 
ensemble of public buildings of the museum. The history of the church from the 
village of Shelestovo of Mukachevo district, the process of its transportation 
to Mukachevo, and only then to Uzhhorod. The design features of the exterior 
and interior of the church, the bell tower and the chapel are also discussed, the 
artistic and artistic properties of the icons and other interior utensils of the 
church are described in detail.

Keywords: Shelest Church, open-air museum, exposition, iconostasis, 
icons, chapel, bell tower.
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Ілюстрації

1                                                       2
Рис. 1. Шелестівська церква. 1921 р. Фото Флоріана Заплетала.
Рис. 2. Шелестівська церква. 1934 р., Мукачево. Фото з архіву Закар-
патського музею народної архітектури та побуту.

Рис. 3. Процес встановлення Шелестівської церкви в експозиції 
ужгородського скансену. 1974 р. Фото з архіву Закарпатського музею 

народної архітектури та побуту.
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Рис. 4. Сучасний вигляд Шелестівської церкви. Фото з архіву автора.

Рис. 5. Іконостас Шелестівської церкви. Фото з архіву автора.
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Рис. 6. Ікона «Хрестна дорога, страсті, 13 клейм». ХVІІІ ст. 
Фото Сергія Гудака.

Рис. 7. Ікона «Страшний суд». ХVІІІ ст. Фото Сергія Гудака.
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Рис. 8. Ікона «Собор Архангела Михаїла». ХVІІІ ст.
Фото Сергія Гудака.

                                           

9                                                         10
Рис. 9. Ікона «Богородиця Одігітрія». ХVІ ст. Фото Сергія Гудака.
Рис. 10. Ікона «Богородиця з пророками». ХVІ ст. Фото Сергія Гудака.
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Рис. 11. Каплиця у с. Новоселиця Міжгірського району. 1982 р. 
Фото з архіву Закарпатського музею народної архітектури та побуту.

                      

                                      12                                                              13

Рис. 12. Каплиця у с. Новоселиця Міжгірського району в експозиції ужго-
родського скансену. Фото з архіву автора.
Рис. 13. Дерев’яна скульптурна група – «Розп’яття з пристоячими» в 
каплиці в ужгородському скансені. Фото з архіву автора.
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Рис. 14. Дзвіниця з с. Вільховатий Рахівського району в експозиції 
ужгородського скансену. Фото з архіву автора.

Рис. 15. Дзвони на подвір’ї Шелестівської церкви. Фото з архіву автора. 
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Александр (Гук), архимандрит,
кандидат богословия, научный сотрудник

Богословско-исторического научно-исследовательского центра имени
архимандрита Василия (Пронина), Ужгород, Украина

Е-mail: hakenhuk@gmail.com

Полагается общеизвестной истиной утверждение, что хри-
стианство универсально по форме и содержанию. Мысль вполне 
естественная, если принять к сведению абсолютное достоинство 
христианства как религии. Поэтому Новозаветная Церковь гармо-
нично осваивала историческое пространство и время, приобщая к 
своему достоянию все значимые достижения человеческого гения. 
Вследствие этого обоснованно возникло такое определение как 
«христианство до Христа», соответственно, и «христиане до Христа».

Особенно отчетливо христианский универсализм проявил 
себя в процессе формирования праздников Церкви Христовой: 
«Древние отцы и учители Церкви часто высказывают мысль, что 
посредством христианских праздников наглядно изображаются 
все благодатные дары религии спасения, а их чреда представляет 
основные моменты Священной истории, как бы спроецированные 
на годовой богослужебный круг. Здесь христианское учение пере-
ходит из области эсхатологии в повседневную жизнь, освящая го-
довой космический цикл природной жизни»1.

В частности, «космический цикл природной жизни», присут-
ствующий в дохристианской религиозной традиции, находит от-
ражение в учреждении празднования Рождества Христова: «В этот 
день народы Римской империи праздновали «рождение Непобе-
димого Солнца». Дневное светило поднималось на один градус 
над точкой зимнего солнцестояния, и люди славили божествен-

1 Настольная книга священнослужителя. Москва, 1983. Т. 4. С. 747.
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ный Свет, грядущий в мир. Церковь превратила 25 декабря в про-
славление родившегося на земле Христа. Наложение церковных 
праздников на священные времена древних культов отцы Церкви 
объясняли как сознательное действие Церкви, желавшей связать 
основные вехи годового праздничного круга языческих народов с 
воспринятым ими новым христианским образом жизни» 1.

Показательными представляются такие характеристики, как 
«светило поднималось на один градус над точкой зимнего солн-
цестояния», «наложение церковных праздников на священные 
времена древних культов». Здесь и математический принцип по-
строения церковного календаря, и наполнение дохристианской 
формы христианским содержанием.

В контексте нашего исследования исключительный инте-
рес вызывает древнейший универсальный символический образ 
Vesica piscis: «Одна из самых простых, но и самых мистических фи-
гур сакральной геометрии известна как Vesica piscis (лат. «Рыбий 
пузырь»). Эта фигура получается при пересечении двух окружно-
стей с одинаковыми радиусами, когда центр каждого круга лежит 
на окружности другого круга. Область, где два круга пересекаются, 
и образует то, что называется Vesica piscis. У Vesica piscis есть два 
размера – длина и ширина; это два ключа к великому знанию. Ка-
ждая линия Древа Жизни является либо длиной, либо шириной 
Vesica piscis в Цветке Жизни. И все они имеют пропорции золото-
го сечения. Удивительные свойства и прямоугольника Vesica piscis, 
построенного на основе этой фигуры (где берутся за основания 
длина и ширина). Равносторонний треугольник, полученный на 
основе Vesica piscis, является одним из самых ранних известных че-
ловечеству мистических символов. Та ее часть, которая ограничена 
дугами двух окружностей, с незапамятных времен считалась наи-
более священной христианской эмблемой, связываемой с новым 
рождением. С IV столетия все печати религиозных общин делают-
ся на основе этой мистической формы. Ранние отцы Церкви назы-
вали христиан pisciculi. Ореолы (нимбы) на изображениях святых 
часто имеют форму Vesica piscis. Эта фигура лежит в основании 

1 Там же. С. 757-758.
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всей готической архитектуры; ее влияние на планировку зданий, 
соборов и храмов трудно переоценить»1.

Уникальным является геометрическое содержание Vesica 
piscis: «Прямоугольник, сформированный длиной и шириной 
этой таинственной фигуры, в самой простой своей форме обла-
дает экстраординарными качествами. Его можно разделить на 
три равные части прямыми линиями, которые параллельны бо-
лее коротким сторонам. Все части будут в точности геометрически 
подобными друг другу и всей фигуре в целом. Указанное деление 
можно продолжать до бесконечности – и принцип подобия будет 
неизменно сохраняться. Прямоугольник можно также поделить 
на четыре равные части прямыми линиями, параллельными двум 
сторонам, – и снова каждая из частей будет в точности подобна 
друг другу и целой фигуре. Процесс можно продолжать сколь 
угодно долго, и везде будет возникать сакральный равносторон-
ний прямоугольник»2.

Vesica piscis связывают с древним символом Древа Жизни: 
«Древо Жизни не принадлежит ни одной культуре – даже егип-
тянам, которые около 5000 лет тому назад высекли Древо Жизни 
в двух рядах колонн в Карнаке и Луксоре, по три в каждом ряду. 
Древо Жизни – вне рас и религий. Этот образ является неотъемле-
мой частью природы»3.

Эта универсальность распространяется и на молекулярный 
уровень. Деление молекулы геометрически можно изобразить как

1 Энциклопедия символов. Санкт-Петербург, 2008. С. 191-192.
2 Там же. С. 192.
3 Там же. С. 193.
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В историческом ракурсе изображение рыбы относится к 
раннехристианскому образу в эллинском наименовании ἸΧΘΥΣ: 
Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ.

Vesica piscis излагает символический образ на латинском 
языке (лат. piзscis – рыба). Поскольку это символическое выраже-
ние (piscis) имело отношение к христианам, то уменьшительное 
pisciculi (рыбки, рожденные в водах крещения) указывало на их 
принадлежность к исповедникам Христовым.

Итак, геометрический образ Vesica piscis имеет следующий 
вид:

Ее универсальность подтверждается тем, что она присутству-
ет и в Библейской матрице1:

1 Это обстоятельство не должно быть неожиданностью, поскольку Библейская матрица 
сформирована относительно Септуагинты александрийцев, которые являлись наиболее 
выдающимися творческими деятелями эпохи эллинизма. В Александрийском Мусейоне 
разрабатывались научные теории во всех направлениях и, пожалуй, наиболее продуктивной 
стала математически-геометрическая в достоинстве Евклида. Поэтому Vesica piscis, как в 
своем роде геометрический архетип, оказалась в качестве матричного ядра александрийской 
Библии с ее концепцией генезисного развертывания.



Н
А

УК
О

ВІ
 З

А
П

И
С

К
И

 Б
ІН

Д
Ц

 №
8,

 2
02

1

292

В Библейской матрице кольца Vesica piscis представлены как 
генезисные континуальные кольца m 6 – F 6 и f 7 – M 7, соединя-
ющие между собой внутреннее дискретное кольцо m 6 – M 7 и 
внешнее дискретное кольцо f 7 – F 6. Так образуется генезисная 
целостность, осуществляющая взаимный генезисный переход от 
внутреннего кольца к внешнему и от внешнего к внутреннему.

Генезисный переход от внутреннего кольца f 7 – F 6 к внешне-
му m 6 – M 7 как

M 6 ← F 6
f 7 → M 7 
Генезисный переход от внешнего кольца m 6 – M 7 к внутрен-

нему f 7 – F 6 как

M 6 → F 6
f 7 ← M 7 
В сотериологическом аспекте выстраивается иерархическая 

антропологическая последовательность:
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M 6 – как Семя Мужа;
F 7 – как Семя Жены;
F6 – как Дева;
M7 – как Богочеловек;
Соответственно, от Семени Мужа Дева: m 6 → F 6, от Семени 

Жены Богочеловек: f 7 ← M 7. 
Vesica piscis формирует четырехверсионную развертку Би-

блейской матрицы:

Выразительно представляется сотериологическая перспекти-
ва Адама и Евы относительно Vesica piscis как матричного ядра. 
Для этого нужно сопоставить их генезисные развертки с разверт-
ками Сотворения человека и Боговоплощения.

Сотериологическая перспектива Адама в таком случае имеет 
вид
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Соответственно, Евы:

Генезисная развертка Адама указывает на то, что она фик-
сируется на Семени Мужа m 6 и Богочеловеке M 7, охватывая 
историю спасения от Сотворения человека до Боговоплощения. 
Сотериологическая перспектива Адама в Семени Мужа как актуа-
лизации Девы m 6 ← F 6.

Развертка Адама проецируется за пределы матричного ядра, 
обозначаемого как «мандорла» 1.

В генезисной развертке Евы матричное ядро (мандорла) осо-
бо выделяется как Семя Жены и Дева, что и является ее сотерио-
логической перспективой. Поэтому мандорлу в контексте Vesica 
piscis можно считать символическим образом Девы (чистота и 
целомудрие), на антропологическом уровне обладающей семе-
ричным Семенем Жены f 7 как антропологической возможностью 
Боговоплощения f 7 ← M 7.
1 Мандорла (итал. mandorla) – в христианской иконографии миндалевидное сияние, среди 
которого изображали Христа и Богоматерь, когда хотели представить их в славе (Настольная 
книга священнослужителя. Москва, 1983. Т.4. С.735). Мандорла – символ чистоты и 
целомудрия. Изображение миндалевидного ореола (сияния), которое использовали в 
средневековом христианском искусстве, чтобы выделить фигуру возносящегося в небо 
Христа, Девы Марии. Известная как Vesica piscis, мандорла была раннехристианским 
символом Христа во Славе (Энциклопедия символов. Санкт-Петербург, 2008. С.263).
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Таким образом, Церковь Христова в формировании своего 
Священного Писания утверждает универсальный принцип, кото-
рый на этот раз зиждется на генезисной сущности Vesica piscis. С 
исторической точки зрения естественным воспринимается то об-
стоятельство, что случилось это в Александрии Египетской – ин-
теллектуальном центре того времени. Получилось так, что γένεσις 
александрийцев вполне логично нашел свое концептуальное отра-
жение в древнейшем символическом образе мандорлы.

Ее универсальность удивительно многогранна. Vesica piscis 
объясняет деление клетки как генезисное рождение нового, фор-
мирует целостность архитектурных композиций, является базо-
вым структурным элементом Древа Жизни и т. д.

В Библейском генезисе Vesica piscis – как образ девственно-
сти, посредством которой и осуществляется переход от земного 
к небесному, от человеческого к Богочеловеческому, где Древом 
Жизни является Сам Спаситель: «Божия Матерь, вопреки Еве, 
ходатаице смерти, ввела в мир Христа, жизнь и спасение людям. 
Ее чрево явилось мысленным раем, в котором Божественный сад. 
Вкушая от его плода, верующие во Христа будут живы. Богомла-
денец – Создатель бессмертного райского сада – Сам есть вместе с 
тем Древо Жизни»1.

Литература
1. Настольная книга священнослужителя. Москва, 1983. 
2. Энциклопедия символов. Санкт-Петербург, 2008.

РЕЗЮМЕ
Священное Писание Новозаветной Церкви, основывающееся на 

Септуагинте, в полной мере воплотило принцип христианского уни-
версализма. Один из наиболее ярких примеров такого утверждения – 
присутствие в композиционном построении александрийской Библии 
генезисного развертывания Vesica piscis как древнейшего геометрическо-
го образа целостного развития. Так непротиворечиво и гармонично со-
шлись в неразрывном единстве сверхъестественное Божественное От-

1 Настольная книга священнослужителя. Москва, 1983. Т.4. С.758.
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кровение и естественное проникновение человеческого гения.
Ключевые слова: матричное ядро, сотериологическая перспек-

тива.

SUMMARY
VESICA PISCIS OF THE BIBLE MATRIX

The Holy Scriptures of the New Testament Church, based on the Septu-
agint, fully embodied the principle of Christian universalism. One of the most 
striking examples of such a statement is the presence in the compositional con-
struction of the Alexandrian Bible of the genesis deployment of Vesica piscis 
as the oldest geometric image of integral development. Thus, the supernatural 
Divine Revelation and the natural penetration of the human genius came to-
gether in an inseparable unity without contradiction and harmony.

Keywords: matrix core, soteriological perspective.
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ОСОБОВА СПРАВА 
АРХИМАНДРИТА ВАСИЛІЯ (ПРОНІНА)

(08.09.1911 – †05.01.1997)
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SETKÁNÍ SOTCEM ANDREJEM

Po několika letech příprav byly 10. září. 2021 přeneseny ostatky 
otce archimandrity Andreje Kolomackého z rumburského hřbitova na 
Strážný vrch. Toto posvátné místo zachránil Andrej Kolomackýpřed 
zánikem. Proměnil chátrající historicky velmi cenný Boží stánek, tvořící 
dominantu Strážného vrchu, v malebný pravoslavný chrám zasvěcený 
Stětí hlavy Proroka, Předchůdce a Křtitele Páně Jana. Přilehlou budovu 
pak učinil svým příbytkem, kde měl také ikonopiseckou a truhlářskou 
dílnu. V chrámu sloužil jako duchovní správce, při něm bydlel a 
pracoval do konce života.

Na Strážném vrchu jsem se s otcem Andrejem setkal naposledy. 
Uvítal mne a mého bratra stařec ohnutý jako plody obtížený strom, 
jehož větve ony plody sotva nesou a sklánějí se proto až k zemi. V jeho 
tváři se však zrcadlilo světlo, známé jako duchovní záře Vzkříšení, i 
když v té době již téměř ztratil zrak. Opíral se o hůlku a bylo vidět, že 
každý krok mu již dělá potíže. Jako vždy se však usmíval a jeho radostný 
úsměv se podobal úsměvu nevinného dítěte. Mysl měl stále svěží. S 
potěšením nám ukazoval ikony, které vytvořil a miloval. Jeho tvůrčí 
rukopis se dá na ikonách lehce poznat. Ukazují cestu od pozemského k 
nebeskému, vedou k modlitbě prostě, hluboce a vroucně.

Nezdrželi jsme se u něho dlouho, dodnes toho lituji. Potíže nám 
totiž dělal zánovní Velorex, který nás moc neposlouchal. Počítali jsme 
hodinu jízdy a dvě hodiny oprav, také jeho reflektor moc nesvítil a noc 
se přibližovala. Předal jsem otci koláče od sester cyrilek z Prahy, které 
jej ctily a v mnohých věcech mu pomáhaly. Objali jsme se a rozloučili.

Za několik měsíců po té, 13. února 1980, otec Andrej odešel 
na věčnost. Pohřební obřady vedl vladyka metropolita Dorotej, o 
praktickou stránku pohřbu se staral otec Jiří Minčič, který nakonec 
zaujal osiřelé místo rumburského správce. S vladykou sloužilo jen 
několik kněží, mezi nimiž jsem byl také. Vzpomínám si na velmi 
modlitební atmosféru. Zdálo se mi, že se otec Andrej s námi modlí.

Z duchovních, kteří jej na jeho poslední pozemské cestě 
doprovodili, již nikdo kromě mne nežije. Je také již málo pamětníků 
konce období jeho požehnaného života.
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Nebylo mi ještě ani sedmnáct let, když jsem do Rumburku za 
otcem Andrejem přijel poprvé. Můj otec se s ním dobře znal a domluvili 
se spolu, že mne zasvětí do tajů ikonopisu. Bylo to moje velké přání. 
Kreslil jsem tehdy černobílé obrázky a měl jsem přání osvojit si malbu 
olejovými barvami a základy ikonopisu. Toužil jsem alepoň trochu 
zachytit tajemné duchovní cesty tvůrců ikon.

Pobyt u otce Andreje byl pro mne nezapomenutelným zážitkem. 
Osobně jsem poznal člověka, duchovní osobu a umělce, stojícího pevně 
na zemi a zároveň se pohybujícího v nadpozemských výšinách.

Čekal mě v Rumburku na autobusovém nádraží. Cesta na Strážný 
vrch běžně trvá maximálně 15 minut, my jsme ji šli hodinu. Otec 
Andrej každého nejenom pozdravil, ale dal se s ním i do řeči, probírali 
společně rodinné problémy, politiku, ale hlavně to, jak se má člověk 
zachovat, aby neztratil víru. Musím se přiznat, že mne hovory moc 
netěšily. Vláčel jsem těžký kufr a obsah rozhovorů šel mimo mne.

Na Strážném vrchu to bylo jinak. Otec Andrej mi vyhradil místo 
v obývacím pokoji, kde vařil, jedl a také psal menší ikony. V jiné 
místnosti měl rozepsané ikony větší a také impresionistické obrazy, 
zachycující například moře, krajinu lesa, v němž stín stromů padá na 
hladinu jezera. Jeho obrazy vždy přísně rozlišovaly realitu a odraz 
reality, připomínající rozdíl mezi duchovním a světským. Inspiroval 
mne k pokusům o podobnou tvorbu, hlavně se mi však věnoval jako 
ikonopisci začátečníku. Učil mne používat olejové barvy, připravovat 
dřevěnou desku pro ikony nebo upevňovat plátno na rám pro psaní 
ikon. Ikonou, kterou jsem pod jeho vedením napsal, byla Bohorodice 
„Znamenie“. Stále ji nosím v srdci, ani nevím, komu jsem ji daroval. 
Možná je to tím, že ji vidím v duchu jako mozaiku vévodící nad 
vchodem do chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice na Olšanech, kde 
jsem se jako dítě modlíval.

Otec Andrej se o mne staral také po stránce tělesné. Nejenom, že 
sám vařil, ale také mě učil vařit – například boršč nebo ovesné lívanečky. 
Kupoval také sušené ryby. Před tím, než je položil na talíř, důkladně je 
otloukl o kuchyňskou linku, aby změkly.

Dbal také na to, abych se pravidelně modlil. Nepamatuji si, že by 
se mne někdo jiný zeptal před spaním: „Modlil jsi se, hochu?“
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Jako kněz jsem se s otcem Andrejem mnohokrát setkal, hlavně 
na duchovních konferencích. Pokaždé na nich vystoupil a přítomné 
obohatil zajímavou myšlenkou nebo vzpomínkou.

Jedno setkání s ním se mi hluboko vrylo do paměti. Jednou jsem 
přišel na tehdejší ústředí naší církve v Praze 1, abych se s vladykou 
Dorotejem o něčem poradil.

Řekli mi, že s otcem Andrejem něco upravují na ikonostase, 
který byl umístěný v zadní části vladykovy pracovny. Jeho pracovna 
a přijímací pokoj v jednom se dle potřeby proměnily v kapli Všech 
Svatých, v níž vévodila ikona Přesvaté Bohorodice osvětlená 
ohromným křišťálovým lustrem. Vladyku Doroteje jsem zastihl, jak 
drží otci Andreji štafle, aby nespadl při dokončování ikonostasu, 
který sám vytvořil. Oba muži zářili štěstím a tichou radostí, že mohou 
vytvářet něco krásného, ušlechtilého pro slávu Boží.

Také při posledním setkání s otcem Andrejem na Strážném vrchu 
jsem u něj vnímal toto štěstí a radost. Dívali jsme se spolu do ikon, ne 
na ikony, protože v ikonách a skrze ikony nám dává Bůh poznat Sám 
Sebe.

Emeritní metropolita Kryštof (Pulec).
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

У журналі публікуються наукові статті, що відображають ши-
рокий 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 вноси-
ти в статті редакційні зміни, що не змінюють їх змісту.

Надана автором стаття проходить обов’язкове рецензування 
на розсуд редакції. Приблизний термін рецензування – до 2 мі-
сяців. На підставі отриманої рецензії редакція приймає статтю 
до опублікування в журналі або відправляє статтю автору на доо-
працювання 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.

Вимоги до електронного варіанту: файл у форматі doc, docx. 
Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. 
Поля: ліве – 3 см, верхнє – 2 см, праве – 1,5 см, нижнє – 2 см.

До статті обов’язково додаються:
УДК;
переклад назви статті англійською мовою;
анотація (резюме) українською та англійською мовами (обсяг 

анотації не менше 500 знаків);
ключові слова українською та англійською мовами;
окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, 

ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (на-
вчання), посада, мобільний телефон, e-mail.

Послідовність розміщення елементів статті: УДК; прізвище ав-
тора; 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.
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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 ре-
дакцією.

«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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