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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
БУД – “Братство української державності”
БУПР – Будинок громадсько-примусових робіт
(рос.: ДОПР – Дом принудительных работ)
ВМН – Вища міра покарання (рос.: Высшая мера наказания)
ВПЦР – Всеукраїнська православна церковна рада
ВСПП – Всеукраїнська спілка православних парафій
ВУЦР – Всеукраїнська церковна рада
ГДА СБУ – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГУЛаг – Головне управління таборів (рос.: Главное управление лагерей)
ДХЦ – “Діяльно-Христова Церква”
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бабліотеки
ім. В. Вернадського
ИТЛ – Виправно-трудовий табір (рос.: Исправительно-трудовой лагерь)
КК – Кримінальний кодекс (рос.: УК – Уголовный кодекс)
КОУ – Київське обласне управління
МЕКОСО (рос. абревіатура) – Міжвідомча комісія у справах товариств і
спілок при окрадмінвідділах УСРР
НКО – Народний комісаріат освіти
НКЮ – Народний комісаріат юстиції
ОЦР – Округова церковна рада
РПЦ – Російська православна церква
СВУ – “Спілка визволення України”
УАПЦ – Українська автокефальна православна церква
УГКЦ – Українська греко-католицька церква
УГПЦ – Українська греко-православна церква
УДБ – Управління державної безпеки
УДНДІАСД – Український державний науково-дослідний інститут
архівної справи та документознавства
УПЦ – Українська православна церква
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ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Вихід з підпілля та повернення в
Україну українських церков, відродження незалежності України, зняття
заборон на вивчення низки наукових проблем і поступове розсекречення
архівних документів зумовили появу оригінальних досліджень і публікацій з
історії Української автокефальної православної церкви 1921–1930 рр., її
наступниці

Української

православної церкви 1930–1939 рр., масових

політичних репресій в Україні, зокрема організації переслідувань і знищення
церковних діячів. Це сприяло виявленню, опрацюванню та введенню до
наукового обігу раніше недоступних документів про утворення та діяльність
УАПЦ (УПЦ) і посилило роль джерелознавства як галузі історичної науки.
Проголошення автокефалії православної церкви в Україні впродовж ХХ
століття щоразу відбувалося тоді, коли послаблювався або переривався зв’язок
з Російською імперією, а потім СРСР, і з’являлись умови проголошення
незалежної Української держави. Проголошення автокефалії і структурна
розбудова Української церкви вперше були здійснені під час Української
революції 1917–1921 рр., що знайшло своє відображення в документальних
джерелах. Джерела УАПЦ (УПЦ), які утворилися внаслідок адміністративної,
богослужбової, богословської, церковно-освітньої та полемічної діяльності,
акумулювалися

у

церковних

осередках

–

канцелярії

Всеукраїнської

православної церковної ради (ВПЦР), у парафіяльних, повітових, округових та
крайовичх осередках УАПЦ (УПЦ), приватних зібраннях, підрозділах органів
державної владиьУСРР, місцях позбавлення волі тощо.
Антирелігійна політика радянської влади і масові політичні репресії
мали на меті повну ліквідацію УАПЦ (УПЦ). Впродовж 1920–1930-их рр.
утворився масив відповідних документів, відбулося тотальне засекречення
документальних джерел з історії цієї церкви і репресій карних органів влади
проти неї. У цей же період знищувались національні засади української науки,
занепадали галузі гуманітарного профілю, були репресовані науковці.
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Обмежений доступ до церковних архівів та архівно-кримінальних справ
репресованих діячів УАПЦ (УПЦ) спотворював інформаційне поле в
суспільстві, вкорінював дезінформованість шляхом нагромадження штучно
створених і наполегливо підтримуваних ідеологічних штампів. На час
відновлення руху за автокефалію в УРСР 1989–1991 рр. документи і матеріали
УАПЦ формації 1921 р. ретельно приховувались.
За відсутності документальних публікацій комуністична пропаганда
формувала в суспільстві вороже ставлення до діячів УАПЦ (УПЦ). Важливим
для джерелознавчого дослідження з історії автокефалії Православної церкви в
Україні є документальний масив УАПЦ (УПЦ) формації 1921 р., оскільки
увага громадськості і науковців була привернута саме до знищеної радянською
владою

УАПЦ

на

чолі

з

митрополитом

Василем

Липківським

з

проголошенням її “Церквою-мученицею”.
Актуальною залишається проблема здійснення науково виважених
досліджень на основі публікації джерел УАПЦ (УПЦ) у 1917–1939 рр., які
мають первинне значення для вивчення церкви як суспільного інституту, а
також оприлюднення інформації щодо знищення генерації українських
церковних діячів часів “великого терору”. Заповнення прогалин в історіографії
сучасних суспільних проблем та розвиток джерелознавства, як спеціальної
галузі історичної науки, покликані розширити дослідницьке поле гуманітарних
наук історичного, українознавчого, архівознавчого та інших напрямів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація виконана в межах планової науково-дослідної теми відділу
джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України “Структура джерельної
бази дослідження системних змін в українському суспільстві першої половини
ХХ століття” (державний реєстраційний номер 0110U001973).
Метою дисертації є встановлення збереженості, достовірності, системи
обліку і використання, класифікація й актуалізація, комплексне дослідження
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інформаційного потенціалу та запровадження до наукового обігу джерел з
історії УАПЦ (УПЦ) 1917–1939 рр.
Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
– окреслити етапи дослідження і публікації джерел з історії УАПЦ
(УПЦ), тенденції новітньої української історіографії та основні напрями
розв’язання проблеми; відслідкувати процес формування, склад, структуру,
стан збереженості архівних, археографічних та історіографічних джерел з
історії УАПЦ (УПЦ); визначити методологічні засади дослідження;
–

встановити

структурно-джерелознавчі

особливості

соборних

документів УАПЦ (УПЦ) у 1917–1939 рр., соборних діянь, ухвал та постанов,
навколособорних матеріалів, документів про обставини скликання обох
“надзвичайних” Соборів цієї церкви 1930 р. у контексті підготовки та
проведення процесу “Спілки визволення України”, протоколів Великих
Покровських та Микільських Зборів ВПЦР, визначити їх інформаційний
потенціал у справі дослідження особливостей соборної діяльності УАПЦ
(УПЦ), антирелігійної політики та технології ліквідації церковного життя в
Україні органами держбезпеки;
–

провести класифікацію діловодних матеріалів ВПЦР, програмних

документів автокефального руху та УАПЦ (УПЦ), церковних статутів,
матеріалів з організації закладів духовної освіти, наративних джерел, зокрема
нарисів історії православних парафій в Україні за період українізації і
приєднання до УАПЦ впродовж 1921–1926 рр.;
–

проаналізувати архівні документи, які містять апологетичні праці провідних

діячів УАПЦ, богослужбові та гомілетичні твори, церковно-полемічні публікації ідеологів
УАПЦ та її ідейних опонентів, які збереглися у вітчизняних архівах та за кордоном, з
метою визначення ідеологічної основи цієї церкви, причин протистояння православних
осередків в Україні 1920–1930-их рр., а також походження частини обвинувачень діячів
УАПЦ (УПЦ) під час репресій в період “великого терору”;
– висвітлити особливості джерел особового походження: особові справи
діячів УАПЦ, які відклалися в канцелярії ВПЦР, спогади учасників подій,
епістолярій, некрологи, скласти опис виявлених зображальних джерел;
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– визначити інформаційний потенціал церковних періодичних видань
УАПЦ в Україні та за кордоном, зокрема церковної преси 1920-их рр. в УСРР,
періодичних видань УАПЦ (Соборноправної) в Німеччині та США як таких,
що стали продовжувачами справи УАПЦ (УПЦ) після Другої світової війни
після повного знищення цієї церкви в Україні;
– розкрити стан збереження, обліку та використання нецерковних
джерел, зокрема нормативно-розпорядчих документів радянських органів
влади, оперативно-службової діяльності, таємних наказів, інструкцій та
зведень секретно-політичних підрозділів органів держбезпеки, документів
процесу “СВУ” в контексті історії УАПЦ (УПЦ), встановити специфіку
формування судово-слідчих справ діячів цієї церкви і документів з питань
реабілітації репресованих, показати зв’язок між репресіями проти церковних
діячів та радянськими агітаційно-пропагандистськими публікаціями.
Об’єкт дослідження – комплекс джерел церковного і нецерковного
походження, які містять інформацію про структуру, діяльність, стосунки з
владою, суспільну і духовну роль УАПЦ (УПЦ) в 1917–1939 рр., а саме:
актові, наративні та просопографічні джерела, церковні періодичні видання в
Україні та за кордоном (Німеччина, США), джерела нецерковного походження
(документи радянських органів влади, таємні накази, інструкції, щотижневі
зведення секретно-політичного відділу ДПУ УСРР, документи процесу “СВУ”,
судово-слідчі документи 1937–1938 рр., реабілітаційні документи).
Предмет дослідження

– закономірності

формування

і

процеси

утворення джерел різних видів з історії УАПЦ (УПЦ) 1917–1939 рр., їх
функціонування та відображення в них історичного процесу, особливості їх
збереження і класифікації, автентичність і достовірність, інформаційні
ресурси.
Методи дослідження. Методологічна й теоретична основа дисертації
базується на досвіді теоретичних і практичних джерелознавчих досліджень
вітчизняних і зарубіжних вчених, як сучасних, так і минулих періодів, зокрема
Б. Р. Боцюрківа [957–958; 1528–1530], С. Білоконя [947], О. Богдашиної [952],
І. Войцехівської [980, 1125], О. Ігнатуші [1086, 1103, 1105, 1107], Я. Калакури [1125,
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1131–1134], О. Ковальчук [1176], М. Ковальського [1177], В. Кравченка [1187],
Н. Миронець [1244–1246], В. Ульяновського [1485, 1489] та ін.
Головними методологічними засадами дослідження джерел з історії
УАПЦ 1917–1939 рр. є загальноприйняті в історичній науці принципи, зокрема
історизму, об’єктивності, науковості та інші. Принцип історизму передбачає
врахування суспільно-історичних умов виникнення джерел, їх соціальних
функцій, етапів формування. Принцип системності та всебічності, тобто
цілісності вивчення комплексу джерел з історії УАПЦ 1917–1939 рр., вимагає
використання всіх наявних джерел з досліджуваної проблеми з урахуванням
обставин виникнення і функіонування масиву документів автокефального
руху, а згодом УАПЦ (УПЦ) у 1917–1939 рр.
Очевидно, що поява комплексу джерел з історії УАПЦ 1917–1939 рр.
зумовлена

радикальною

зміною

суспільно-історичних

умов

існування

Православної церкви в Україні з 1917 р., подальшого розвитку автокефального
руху, проголошення УАПЦ та її існування до т. зв. “самоліквідації” у 1930 р., а
також процес її майже цілковитого знищення упродовж 1930–1939 рр.
При вирішенні проблеми був використаний комплекс загальнонаукових,
міждисциплінарних,

загальноісторичних

та

джерелознавчих

методів:

хронологічний (метрологічний) – для вивчення процесу появи документів,
процесу їхнього функціонування, формування складу архівних справ та їхніх
особливостей; типологічний (палеографічний) – для побудови типологічної
схеми документів, встановлення їхнього значення, взаємозв’язку та часу
появи; історико-порівняльний (критичний) – для виявлення загальних та
особливих рис наявної в документах інформації, можливостей і критеріїв її
перевірки; ретроспективний (археографічний) – для реконструкції подій,
повязаних з розвитком автокефального руху 1917–1921 рр., інституалізацією
УАПЦ (УПЦ), розвитку репресій і знищення цієї церкви; біографічний
(просопографічний) – для аналізу виявлених джерел особового походження з
точки зору наявної інформації, яка може бути використана для реконструкції
просопографічного портрету діячів УАПЦ (УПЦ) та в інших дослідженнях.
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Територіальні межі дослідження окреслені українськими етнічними
землями, які під час Української революції входили до складу українських
національних державних утворень, а в 1920–1930-ті рр. – до складу УСРР (з
січня 1937 р. – УРСР), і де діяли осередки, в яких формувалися джерела з
історії УАПЦ (УПЦ). Дослідження поширювалося на Німеччину, США і
Канаду, оскільки тут опинилися вивезені після Другої світової війни
документи і матеріали, виходили часописи ідейних послідовників УАПЦ
формації 1921 р.
Хронологічні межі дослідження охоплюють період 1917–1939 рр.
Нижню межу визначено з огляду на те, що на Першому Всеукраїнському
православному церковному Соборі УАПЦ 14–30 жовтня 1921 р. відбулася
інституалізація цієї церкви, але головні засади і принципи УАПЦ (УПЦ) були
декларовані у 1917 р., коли почався автокефальний рух. До дослідження
залучено архівні матеріали ВПЦР, які зберігаються окремим фондом в ЦДАВО
України за 1918–1929 рр., та матеріали інших архівних і бібліотечних зібрань,
у тому числі документальні публікації емігрантів з України в післявоєнний
період у Німеччині та США.
Вибір верхньої хронологічної межі обумовлюється тим, що хоча в
листопаді 1935 р. постановою ВУЦВК УСРР церковну організацію УПЦ було
офіційно ліквідовано, але виявлені документи свідчать про те, що єпископи і
священики

УПЦ

нелегально

діяли

фактично

до

повного

знищення

православної ієрархії та руйнації церковної мережі у 1939 р.
Наукова новизна одержаних результатів визначається постановкою
проблеми та її концептуальною розробкою і зумовлена як сукупністю й
масштабністю поставлених завдань, так і засобами їх розв’язання. Внаслідок
реалізованих авторкою (одноосібно та спільно з архівними співробітниками)
джерелознавчих проектів у справі пошуку, археографічного опрацювання та
публікації джерел з історії УАПЦ (УПЦ) 1917–1939 рр., з’ясовано стан
вивчення проблеми, окреслено основні історіографічні напрями й етапи
дослідження, обґрунтовано класифікацію джерельного комплексу, виявлено
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додаткову архівну базу, визначено подальші напрями пошуку, дослідження і
публікації документальних джерел.
Уперше у вітчизняній та зарубіжній історіографії всебічно досліджено
масив джерел з історії УАПЦ (УПЦ) 1917–1939 рр., який зберігся в Україні та
в українській діаспорі, опубліковано археографічні збірники актових,
наративних,

просопографічних,

спеціальних,

судово-слідчих

джерел,

здійснено документальні публікації із застосуванням археографічних правил
та методів, але з урахуванням специфіки і особливостей цієї церкви.
Ексклюзивне

використання

результатів

обстеження

архівно-

кримінальних справ діячів цієї церкви в Україні, розсекречених інформаційних
та оперативних документів радянських органів державної безпеки, пов’язаних
з

репресивною

політикою

влади,

дозволило

проаналізувати

раніше

недоступний для науковців джерельний пласт, який за своїм змістом
виокремлюєься навіть серед аналогічних справ церковних діячів інших
православних напрямів в Україні цього періоду.
Новизну дослідження визначає отриманий фактичний матеріал, вперше
запроваджений до наукового обігу. Він демонструє процес розгортання руху
за українізацію і автокефалію православної церкви в Україні у 1917–1921 рр.,
формування організаційної структури УАПЦ, органів церковного управління,
хід українізації, соборну діяльність, утворення комплексу богословської,
богослужбової та полемічної літератури, дозволяє прослідкувати динаміку
масових репресій проти діячів УАПЦ (УПЦ) 1920–1930-их рр. через комплекс
внутрішніх документів відповідних підрозділів ДПУ й НКВС та архівнокримінальних справ діячів УАПЦ (УПЦ).
Концептуально переосмислені та

дістали подальше розроблення

теоретичні положення про джерела з історії УАПЦ (УПЦ) 1917–1939 рр., про
структуру джерелознавчих студій і методи впорядкування понятійнотермінологічного апарату цього напряму досліджень, особливості впливу
процесів українізації, комуністичної та соціал-демократичної ідеологій,
революційного

піднесення

мас,

трансформації

більшовицького експерименту в УРСР тощо.

суспільства

під

час
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До реалізованих теоретичних завдань належить розроблення методики
пошуку, опрацювання та використання джерел з історії УАПЦ (УПЦ) 1917–
1939 рр. архівних джерел у вітчизняних державних архівах. Поки що
недослідженими залишаються архівні фонди і колекції, які зберігають
осередки української церковної діаспори, а також дотичні джерела.
З огляду на це актуальним є удосконалення авторкою принципів
систематизації джерельної бази, визначення найбільш важливих напрямів
подальших досліджень. Наукове значення дисертаційного дослідження
полягає також у концептуальному уточненні історії Української православної
церкви у ХХ столітті, розширенні просопографічних студій, з’ясування
українознавчого аспекту. Опрацювання комплексу джерел дозволило внести
зміни в періодизацію їхнього виникнення, функціонування, способу зберігання
або знищення, потенційних напрямів подальшого пошуку.
Критичний перегляд на підставі наявної у джерелах просопографічної
інформації щодо ролі конкретних особистостей в історії України допоміг
подолати ідеологічні викривлення історичних подій, процесу формування
богословської спадщини, ідеології і практики УАПЦ (УПЦ).
Практичне

значення

одержаних

результатів

полягає

у

тому,

що

сформульовані в дисертації положення і висновки можуть бути використані у
подальших наукових дослідженнях наук гуманітарного профілю. Оприлюднені
здобувачкою праці покликані розширити поле наукових досліджень, розробку таких
напрямів гуманітарної науки як джерелознавство, археографія, архівознавство,
історія України, українознавство, музеєзнавство, некрополезнавство, епістолологія,
культурологія, мовознавство, біографістика, історія Української православної
церкви, історія української діаспори.Результати джерелознавчого дослідження з

історії УАПЦ (УПЦ) 1917–1939 рр. дозволяють сформулювати пропозиції
стосовно втілення на державному рівні нової політики пошуку, збереження та
використання джерел, копіювання або повернення вивезених з України до
інших країн матеріалів і документів, а також тих, що виникли на продовження
їх збереження та розповсюдження (сакральні речі, спогади, відбитки світлин,
епістолярій, цифрові копії архівних документів тощо).
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Апробація основних результатів дисертації проводилася на таких
наукових заходах: Міжнар. наук. конф. “Українська держава в ХХ столітті:
проблеми, уроки, перспективи” (Київ, 25.04.2001); Перші науково-практ.
Софійські читання “Проблеми та досвід вивчення, захисту та використання
архітектурної спадщини” (Київ, 27–28.11.2002); наук. конф. Національного
заповідника “Софія Київська” “Нові дослідження давніх пам’яток Києва”
(Київ, 22–23.11.2001); ХІІІ Міжнар. круглий стіл “Історія релігій в Україні”
(Львів, 20–22.05.2003); ІІ міжнар. науково-практ. конф. “Софійські читання”:
“Сакральні споруди в житті суспільства: історія і сьогодення”, присвяч. 70річчю утворення Софійського заповідника (1934–2004) (Київ 27–28.11.2003);
ХІV Міжн. круглий стіл “Історія релігій в Україні” (Львів, 14–16.05.2004);
Всеукраїн. наук. конф., присв. 125-річчю від дня народження Голови
Директорії та Головного Отамана військ УНР С. Петлюри “Творча спадщина
Симона Петлюри в контексті сучасного державотворення” (Київ, 20.05.2004);
ХVІІ Міжнар. круглий стіл “Історія релігій в Україні” (Львів, 14–17.05.2007);
конф. до 125-річчя від дня народження Івана Огієнка “Творча спадщина Івана
Огієнка в контексті сучасного розвитку гуманітарних наук” (Київ, НАУ, 7–
8.06.2007); ІІ Всеукр. наук. конф. “Держава і церква в Україні за радянської
доби”

(Полтава,

18–19.10.2007);

ХІІІ

Міжнар.

Могилянські

читання

“Музейники ХХ – дослідники української сакральної культури” (Київ, 7–
8.12.2007); ХІІ Подільська історико-краєзн. конф. (Кам’янець-Подільський,
22–23.11.2007); ІІ Всеукр. наук. конф. “Держава і церква в Україні за
радянської доби” (Полтава, 18–19.10.2007); ІІІ Міжнар. наук. конф.:
“Українська діаспора: історичні пошуки, еміграційні явища, культурномистецькі набутки, функціонування наукових установ”, Центр гуманітарної
співпраці з українською діаспорою Ніжинського держ. Університету ім. М. Гоголя
(Ніжин, 30-31.05.2007); Всеукр. наук. конф. “Служіння і спадщина Митрополита
Василя Липківського” (Київ, 17.11.2007); ХVІІІ Міжнар. круглий стіл “Історія
релігій в Україні” (м. Львів, 12–15.05.2008); Міжнар. наук. конф. “Джерела локальної
історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація” (Київ, 29–
30.09.2009); ХХ Міжнар. круглий стіл “Історія релігій в Україні” (м. Львів, 12–
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15.05.2010); ХІV Міжнар. Могилянські читання “Мазепинська доба в культурі
України” (Київ, КПЛ, 3–4 грудня 2009); ХХІ Міжнар. круглий стіл “Історія релігій в
Україні” (м. Львів, 23–26.05.2011); Х Міжнар. наук. конф. Церква – наука –
суспільство: питання взаємодії. На пошану київського митрополита Євгенія
(Болховітінова) (Київ, 30.05.–1.06.2012); Наук. конф. з нагоди 75-ліття мученицької
смерті етнографа, краєзнавця, священика, єпископа УАПЦ Марка Федоровича
Грушевського (1865 – 1938) “НЕ ТУТ І НЕ В СІ ЧАСИ”, 3–4.10.2013 р. Історикомеморіальний

музей

М. Грушевського;

Наук.

конф.

“Духовна

спадщина

Митрополита Василя Липківського”, 20.03.2014 р. Інститут української археографії
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Symposium 2014 –
Ukrainian Orthodoxy in the Global Family of Orthodox Churches: Past, Present and
Future. Symposium 2014 is being organized by the National Executive of the Ukrainian
Self-Reliance Association and with the support of Metropolitan Yurij and the Consistory of
the Ukrainian Orthodox Church of Canada. Symposium 2014 will take place at the
University of Toronto on May 8–10, 2014; Міжнар. наук.-практ. конф. “Історія та

сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти
Церкви”, Київ 11.06.2015 та ін.
Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано
51 наукову працю, у тому числі одноосібно – 1 монографію (34 друк. арк.), 20
наукових статей у періодичних фахових виданнях, 19 публікацій наукових
конференцій мають апробаційний характер і 11 науково-документальних
праць, які є публікацією документальних джерел з історії УАПЦ (УПЦ) 1917–
1939 рр. з археографічним опрацюванням і підготовкою наукового апарату до
них авторкою дисертаційного дослідження.
Структура дисертації зумовлена загальною метою й конкретними
завданнями дослідження. Вона зорієнтована на логічну послідовність
висвітлення виявлених документальних джерел, які відображають процес
розгортання репресій радянської влади проти УАПЦ (1921–1930) та її
наступниці – УПЦ (1930–1939). Дисертація складається з переліку умовних
позначень, вступу, 7 розділів, висновків (основний текст – 410 с.), списку
використаних джерел та літератури (1534 найменування). Загальний обсяг
дисертації – 555 с.
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РОЗДІЛ 1
Історіографія, джерела та методологія дослідження проблеми
1.1.

Стан наукового вивчення проблеми

Українська історіографія – спеціальна галузь історичної науки, яка
вивчає тенденції розвитку історичних знань, української історичної думки,
діяльність наукових осередків та центрів історичної науки, внесок визначних
українських істориків у збагачення історичних знань не лише з історії України,
а й світової історії [1133, с. 11]. Як галузь науки вона склалася на рубежі ХІХ –
ХХ ст. Стимулом розвитку української історіографії були зростання
національної

свідомості,

наростання

національно-визвольного

руху,

Українська революція і відновлення національної державності України в 1917
–1920 рр. [1133, с. 15].
Розвиток української історіографії після Української революції 1917–
1921 рр. сприяв виникненню національної державної ідеї і в такому вигляді
історіографія вціліла й отримала розвиток на західноукраїнських землях та в
еміграції. Одночасно на території Наддніпрянщини, яка після початку
марксистського експерименту 1920-их рр. увійшла до складу СРСР на правах
автономного державного утворення, були відновлені базові елементи
«малоросійської історичної та національної ідентичності в радянській формі»
[1187, с. 466]. До того ж український національний історичний наратив
формував уявлення про Україну як про «жертву російської тиранії»,
соціального, національного і економічного гніту. Однією із складових такого
підходу стала теорія про колоніальний статус України в складі Російської
імперії, яку було прийнято і в радянській історіографії 1920-их рр., а також в
історичній літературі української післявоєнної еміграції.
Паралельно з такою теорією, згідно з потребами національного руху
кінця ХІХ – початку ХХ століття, сформувалась концепція українського
національного відродження, за якою в історії української нації періоди
іноземного поневолення змінювалися періодами відновлення і піднесення її
самостійності, культурного і політичного життя [1187, с. 467].
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Такий підхід демонструє весь масив публікацій (в т. ч. тих творів, що не
вийшли друком через зовнішні обставини і виявлені тільки у архівних
примірниках), який залишила по собі УАПЦ в міжвоєнну добу. Таке ж бачення
загальної і церковної історії демонструвала українська післявоєнна еміграція,
де з’явились розділення, викликані приналежністю авторів до різних, часто
ворогуючих, таборів як церковних напрямів («соборноправники»), так і
військово-політичних («мельниківці», «бандерівці»).
Історіографія вивчення джерел з історії УАПЦ (УПЦ) 1917–1939 рр. є
складовою частиною української історіографії, оскільки вивчає дослідження та
публікації стосовно цієї проблеми. Щоправда, в дослідженнях сучасних
істориків майже відсутня складова вивчення церковного чинника Української
революції та міжвоєнного періоду, навіть коли йдеться про духовні цінності
українського народу [1478, с. 273–282].
Виходячи із запропонованої Я. Калакурою класифікації застосування
поняття «історіографія» в данній роботі історіографію буде розглянуто як
сукупність досліджень наукової літератури, присвячених науковому аналізу
повноти і достовірності дослідження в історичній науці джерел з історії УАПЦ
(УПЦ) 1917–1939 рр. [1133, с. 9]. Періодизація української історіографії має в
своїй

основі

розподіл

на

періоди

історіографічного

процесу,

який

підпорядковується найважливішим періодам української і світової історії, але
зумовлений відсутністю доступу до джерел з історії УАПЦ (УПЦ) 1917–
1939 рр. впродовж тривалого часу в Україні та за кордоном і, відповідно,
відсутністю досліджень і публікацій із зазначеної теми.
Щоправда, в середовищі української діаспори знаходилась певна
кількість оригінальних джерел, які потрапили туди внаслідок листування із
закордонними діячами, та були вивезені за кордон після закінчення Другої
світової війни і стали причиною появи не тільки низки опублікованих
документів, спогадів та епістолярію, але й історіографічних праць. У період
Української революції, руху за автокефалію (1917–1921), а потім існування
УАПЦ (УПЦ) відбулося утворення і накопичення джерел різного походження.
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Але через обставини, коли частина провідних українських вчених
емігрувала і вже на еміграції започаткувала цілі напрями історіографічних і
джерелознавчих студій, а ті, що залишались у Києві і навіть вивчали
Софійський собор в складі Софійської комісії з 1921 р., коли там йшли
богослужіння УАПЦ, не залишили спогадва про це.
Наприклад Н. Полонська-Василенко, сучасниця тих подій, свої основні
дослідження з історії УАПЦ написала в післявоєнний період у Німеччині в
контексті радянознавчих студій, причому на основі ознайомлення зі спогадами
протодиякона УАПЦ Василя Потієнка, записаними у 1944 р. [793] Або
неодмінний секретар Всеукраїнської академії наук А. Кримський, який до
останього відвідував богослужіння УАПЦ у великому Софійському соборі до
1934 р., також не залишив ніяких свідчень про це, навіть як очевидець подій.
[882, с. 345–351].
Радянська історіографія 1920 – 1930-их рр. З ідеологічних причин
аналіз документальних джерел з історії УАПЦ був неможливий. Надруковані в
періодичній пресі статті та збірники праць комуністичних керівників, ідеологів
та публіцистів містять повідомлення про УАПЦ, але всі вони мають
однобічний

та

звинувачувальний

характер,

обумовлений

державним

войовничим атеїзмом та загальною політикою радянської держави стосовно
церкви в СРСР. Саме тоді було сформульовано основні ідеологічні штампи
щодо оцінки діяльності УАПЦ та її діячів на подальші роки.
Незважаючи на діяльність історичної наукової школи в Києві та
повернення з еміграції М. С. Грушевського у 1924 р., коли він очолив систему
історичних

установ

у

структурі

ВУАН,

подальші

події

виявилися

несприятливими для нормального процесу історичних та історіографічних
досліджень – більшовики поступово згорнули політику українізації, вдалися
до масових репресій проти діячів української науки, літератури, мистецтва і
церкви, свідченням чого став процес по справі «СВУ» [1133, с. 255, 268–269].
Поступово відбулося перетворення історичної науки в ідеологічне знаряддя
більшовизму і засіб утвердження режиму одноосібної влади [1133, с. 282].
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Серед публікацій 1920–1930-их рр., які певною мірою стосуються руху
за українізацію та автокефалію Православної церкви, утворення та ліквідації
УАПЦ і містять документи або уривки з оригінальних архівних документів,
можна назвати публіцистичні праці голови Держвидаву України, головного
редактора газети «Вісті ВУЦВК» Василя Еллана (Блакитного) [823, с. 423-424;
951; 1028], Бориса Кандідова (Фрідмана) [1135–1144], Івана Сухоплюєва
[1439–1457], Юрія Самойловича [1411–1412] та ін. Ці автори включилися в
процес

цькування

УАПЦ

(УПЦ)

в

контексті

виконання

державної

антицерковної політики.
Власне, ці публікації не відносяться до наукової історіографії, бо після
переходу на методологію т. зв. історичного матеріалізму взагалі не було
досліджень церковних проблем. Але саме в таких виданнях з’явилися згадки і
навіть зумовлений новою методологією аналіз джерел УАПЦ у 1920-их рр.
Часопис «Безвірник» взагалі друкував статті, в яких йшлося про антирелігійну
пропаганду та організацію безвірницького руху [1011; 1249; 1468; 1501; 1508].
Серед авторів вирізняється І. Сухоплюєв – завідувач ліквідаційного
відділу з відокремлення церкви від держави при НКЮ УСРР з 1921 р., який є
автором низки публікацій, присвячених діяльності УАПЦ у 1920-х рр.,
оскільки за посадою мав доступ до документів, які ВПЦР подавала на розгляд
по лінії НКЮ УСРР [1441–1443, 1447, 1452]. Судячи з публікацій, він був
правником за фахом [1439]. У працях І. Сухоплюєва містяться дані про Собор
Київщини, який відбувся у Софійському соборі 22–26 травня 1921 р.
І. Сухоплюєв був безпосередньо причетний до розгляду справ та документів,
пов’язаних з УАПЦ і це робить його публікації цінними у справі дослідження
відносин комуністичної влади і церкви, а також діяльності НКЮ УСРР.
Оприлюднені статті можна поділити на кілька напрямів. Окрім праць
присвячених УАПЦ, він видав кілька збірників щодо релігії та церкви, зокрема
роз’яснення положень декрету про відокремлення церкви від держави і школи
від церкви в УСРР та реалізації цих законоположень в контексті міжнародного
комуністичного руху [1450-1451; 1453; 1455; 1457].
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Окремо

І. Сухоплюєв

висвітлив

проблему

ідейно-теоретичного

обґрунтування радянського антирелігійного законодавства на підставі праць
В. Леніна [1453; 1456]. Як представник комуністичної ідеології, дав чіткі
визначення на підставі класового підходу щодо кваліфікації церковних
розколів, які відбувалися в Україні та Росії [1440; 1444-1449].
У 1930 р. Держвидав України випустив брошуру Д. Ігнатюка про зв’язок
УАПЦ

і

«СВУ»

перед

початком

цього

процесу

[1117],

де

немає

джерелознавчого аналізу документів УАПЦ, але окрім подання походження та
розвитку тісного взаємозв’язку між «БУД»–«СВУ» та керівним складом
УАПЦ, Д. Ігнатюк подав текст постанови «Надзвичайного» Собору УАПЦ 28–
29 січня 1930 р. [1117, с. 26-31], статтю О. Ярославського [1526, с. 32-38] та
лист ЦР «Спілки Войовничих Безвірників» щодо викриття зв’язку між «СВУ»
та місцевими осередками УАПЦ [770, с. 39-44].
Автор пропагандивно-агітаційної брошури радів з приводу того, що
справа нещодавно викритого контрреволюційного т. зв. «Союзу визволення
України», над яким незабаром буде суд, подає новий багатющий матеріал у
справі «боротьби з куркулем», усіма сучасними релігіями та церквами,
«органами буржуазної реакції» [1117, с. 5]. УАПЦ іще до початку судового
процесу було кваліфіковано як «служницю на користь загонові світового
фашизму та імперіалізму» – «СВУ».
Закордонна українська історіографія 1920 – 1930-их рр. містить небагато
праць та розвідок щодо джерел з історії УАПЦ, але має практично неперервну
традицію дослідження. Українські емігранти з наукових, громадських і
церковних кіл доклали чимало зусиль у справі популяризації ідеї автокефалії,
видання окремими збірками матеріалів УАПЦ, персоналій її діячів та ін. Але
навіть у наукових виданнях простежуються впливи внутрішньоцерковної
суперечки щодо канонічності висвяти митрополита Василя Липківського,
канонічних, ідейних і організаційних засад УАПЦ і визначаються належністю
або співчуттям авторів до закордонних церковних осередків. Це стосується
церковних і нецерковних осередків за межами України [1133, с. 269-276].
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Ставлення

авторів

з

церковних

осередків

української

діаспори

відображено в україномовних виданнях, які розподіляються за напрямами в
залежності від двох факторів: 1) національно-патріотичної налаштованості,
отже, і співчуття загиблим борцям за волю України і Української церкви та 2)
питання канонічності УАПЦ з точки зору канонів Православної церкви, яке
визначає ставлення до репресованих діячів УАПЦ в широкому спектрі понять
– від «мучеників за віру Христову» до «єретиків» і «розкольників»,
справедливо покараних владою за руйнування Православної церкви в Україні
та за «гріх автокефалії».
Представників української

діаспори

у їх ставленні до проблеми

дослідження та публікації джерел УАПЦ можна умовно віднести до двох великих
хвиль еміграції: 1) вихідці з України після закінчення Української революції 1917
– 1921 рр.; 2) емігранти, які після закінчення окупації українських земель
впродовж 1943 – 1944 рр. перебралися в країни Східної та Західної Європи.
Залежно від приналежності до однієї з цих хвиль, окрім інших критеріїв,
також визначається і позиція тих авторів, які випускали друком наукові,
науково-популярні та публіцистичні праці вже перебуваючи за кордоном.
Наукова історіографія 1920 – 1930-их рр. За кордоном були опубліковані
джерела з історії Православної церкви в Україні, окремі документи з історії
УАПЦ, спогади учасників подій, наукові дослідження. Праці представників
української історіографії, які містять відомості про український церковновизвольний рух, з’явилися з початком еміграції українських політичних і
наукових діячів.
В’ячеслав Липинський, який належав до державницького напряму в
українській історіографії, у статтях-відповідях уміщених у часописі «Америка»
в грудні 1923 р., аналізував проблему боротьби за автокефалію Української
церкви, значення православного обряду у справі церковного відновлення, але
критично оцінював автокефальний рух, який, на його думку, знаходився під
впливом «соціялістично-націоналістично-демократичного дурману інтелігенції,
який згодом може привести до катастрофи» [1206].
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Українські історики Д. Дорошенко та О. Лотоцький, які

належали до

державницького напряму української історіографії, присвятили історії УАПЦ
розділи своїх праць. Але всі ці дослідження ґрунтувались не на оригінальних
документах, а на тих публікаціях, що виходили за межами України.
Дмитро Дорошенко писав про діяння Всеукраїнського Собору 1918 р., де
вперше на високому церковному рівні порушено проблему автокефалії
Української церкви. Але оскільки він емігрував до організаційного оформлення
УАПЦ у 1921 р., а також через те, що церковна тематика досліджень не була
основною ділянкою наукової праці, його публікації не містять дослідження
джерел з історії УАПЦ [1026–1027].
Цінним у справі наукового дослідження проблеми правових засад
автокефального устрою Української церкви, видання документальних пам’яток
з церковної історії та викладу подій періоду Української революції є науковий
доробок історика церкви, міністра ісповідань гетьманського уряду, дійсного
члена НТШ та УНТ Олександра Лотоцького [1210–1212; 1214–1217]. Важливим
внеском у справу дослідження боротьби за автокефалію Української церкви у
1919 р. є його спогади про діяльність як очільника дипломатичної місії УНР у
Константинополі [1213; 1218]. Він не торкався історії УАПЦ, хоча він був
одним з ключових учасників церковно-політичних подій 1918 р. в Україні.
Як засновник і директор Українського наукового інституту у Варшаві,
впродовж 1930 – 1939 рр., він дослідив і видав праці, де розглянув догматичні
та правові засади автокефального устрою Православної церкви, виклав основи
соборності, історичний розвиток цих форм в Україні, подав теоретичну схему,
конституцію автокефального церковного устрою та статуту [1214].
Свій погляд на російську синодальну церковну політику і подальше
непримиренне ставлення до українського руху за автокефалію, який
єпископатом

в

Україні

кваліфіковано

як

неприпустимий

«церковний

сепаратизм і політиканство» О. Лотоцький виклав у розділі «Російська
церква», подавши не опис подій Всеукраїнського Собору 1918 р., а науковий
аналіз, щоправда, з негативними авторськими оцінками [1215, с. 455-464].
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Перебуваючи у складі міністерства ісповідань гетьманського уряду,
О. Лотоцький вітав Київський елекційний єпархіальний з’їзд 5–7 травня
1918 р. і висловився за національну, соборноправну і демократичну церкву в
Україні. 14 листопада 1918 р. під час 3-ої сесії Всеукраїнського Собору
О. Лотоцький від імені уряду не визнав залежності від Російської церкви,
наголосивши, що «в самостійній державі Церква повинна бути самостійною
під головуванням Київського Митрополита та в канонічному зв’язку з іншими
самостійними Церквами» [977, с. 53]. У контексті подій пов’язаних з
проголошенням автокефалії Української церкви на Помісному Соборі УПЦ 1–
3 листопада 1991 р., ця теза стала основою програми Собору [779, с. 3–4; 808].
На Волинських теренах у складі Другої Речі Посполитої, було
надруковано працю В. Волинського, яку в УСРР оприлюднено у першому
числі часопису УАПЦ «Церква й Життя» за 1927 рік [981–983; 1257, с. 461].
Досі невідомо, хто під цим псевдонімом випустив у волинському видавництві
«На Варті» у 1926 р. брошуру «Походження Єпископату в зв’язку з питанням
про благодатність ієрархії Української Автокефальної Православної Церкви».
Митрополит УАПЦ Василь Липківський висловив припущення, що
автором був прот. Петро Табінський, настоятель собору у м. ВолодимирВолинському (1922 – 1924) [773, с. 80]. Брошура за змістом близька, місцями
майже ідентична, до праці Івана Теодоровича «Благодатність ієрархії…».
А. Річинський подав власний погляд на утворення УАПЦ, використавши ті самі
джерела, які вказані у анонімній публікації [1407, с. 66-87].
Ґрунтовний науковий аналіз походження автокефального руху в Україні
та опис соборної діяльності УАПЦ здійснив сучасник тих подій, церковногромадський діяч Арсен Річинський (1892–1949). З 1924 р. він почав видавати
власним коштом часопис «На Варті» (інші назви: «Наше братство», «Рідна
церква»), де друкував актуальні розвідки на церковно-історичні теми.
Сучасний дослідник прот. Віталій Лотоцький відзначає помітну орієнтацію
цього часопису на УАПЦ Василя Липківського, щоправда, не даючи
інформацій щодо відповідних джерел [1209, с. 19].
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У 1932 р. редакція Літературно-Наукового Вісника запропонувала
А. Річинському дати огляд появи УАПЦ та вказати її значення у
національному житті [1407, с. 48]. Незважаючи на перебування за межами
УСРР, він на підставі оприлюднених джерел та публікацій дав точну
характеристику автокефальному рухові, високо оцінив УАПЦ як «явище надто
поважне, глибоко пов’язане з історією народу, його світоглядом, звичаями»
[1407, с. 51], що визнавали навіть супротивники УАПЦ, зокрема архієпископ
Обновленської церкви Йосип (Кречетович).
Окрім

публікацій

у

періодиці

(«Релігійно-науковий

Вісник»,

«Пролетарська правда», «Діло», «Нова Зоря», «Український Православний
Благовісник», «Дніпро»), джерелами для А. Річинського слугували видання
самої УАПЦ, зокрема часопис «Церква й Життя». З оригінальних джерел
УАПЦ автор використав для аналітичної розвідки такі джерела як «Історична
записка про минуле життя Української Церкви й відродження її автокефалії
(розіслана ВПЦР в листопаді 1925 р. до всіх православних Церков)», друге
видання 1927 р. брошури «Діяння Всеукраїнського Православного Церковного
Собору в м. Києві 14–30 жовтня н. с. 1921 р.». Цікавим є уточнення самого
А. Річинського щодо ознайомлення його з працею В. Чехівського «За церкву,
Христову громаду, проти царства тьми» в рукописному варіанті, що свідчить
про його зв’язки з київським осередком УАПЦ.
Таким чином, серед інших авторів саме А. Річинський, маючи обмежене
коло джерел, зумів здійснити ґрунтовний аналіз причин та витоків
автокефального

руху,

подати

опис

подій,

висвітлити

проблему

«самоліквідації» УАПЦ у 1930 р. Але його дослідження не вплинуло на
загальний процес розвитку української історіографії, оскільки він, по-перше,
представляв опозиційний напрям у середовищі Польської автокефальної
православної церкви, яку очолював митрополит Варшавський і всієї Польщі
Діонисій (Валединський), а по-друге, після приходу радянських військ на
західноукраїнські землі у 1939 р. був арештований і ув’язнений, що зазвичай
супроводжувалось повним вилученням всіх особових матеріалів і документів.

24

Історіографічний доробок українського історика, дійсного члена НТШ та
УВАН Ілька Борщака містить небагато посилань на історіографічні праці, які
виходили за кордоном [956]. У його огляді українознавчих студій за кордоном
є згадки про політичні та культурні події в Україні [956, с. 271-275], зокрема
згадано брошуру з історії УАПЦ авторства Ганса Коха [956, с. 275].
Загалом, представники української еміграції з числа діячів періоду
Української державності, представники місцевої української інтелігенції у
Другій Речі Посполитій у 1918 – 1939 рр. започаткували науковий напрям у
справі дослідження історії УАПЦ формації 1921 р. Попри малодоступність
документальних джерел і використання в основному періодичних видань,
представники цього напряму історіографії заклали основи неупередженого
підходу у дослідженні проблем історії УАПЦ, подали ґрунтовний аналіз
причин та витоків автокефального руху в УСРР.
Українські часописи за межами УСРР з початку 1920-их рр. поділяються
на кілька напрямів за місцем і характером видання. Звичайно, що в основному
тільки українців, які проживали за кордоном УСРР, цікавили події в
Радянській Україні, причому матеріали періодичної преси свідчать про те, що
там були добре ознайомлені з їх перебігом [670, арк. 43].
Церковна історіографія в УСРР 1920 – 1930-их рр. У справі вивчення
історії УАПЦ першими дослідниками можна вважати керівників та ідеологів
цієї церкви 1920–1930-их рр., які не написали наукових праць, але їхні твори
частково можна вважати історіографічними працями з цієї проблеми. Зокрема
праці В. Чехівського мають ознаки наукових досліджень, хоча після того, як
він став головою Ідеологічної комісії УАПЦ у 1921 р., його твори набули
церковно-апологетичного характеру [870–875 та ін.]. Праці містять історичні і
фактичні відомості про розвиток автокефального руху в Україні 1917–1921 рр.,
перебіг Соборів 1921–1930 рр., організаційні та ідейні підвалини УАПЦ,
інформації щодо протистояння з єпископатом на чолі з митрополитом
Михаїлом (Єрмаковим) [1364; 1379], обновленськими ієрархами та ідеологами,
стосунки з органами безпеки, репресії проти діячів УАПЦ.
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Той масив джерел, який утворився в Україні за часів автокефального
руху та інституалізувався як УАПЦ у 1921 р., утворивши єпископат на чолі з
митрополитом УАПЦ Василем Липківським, став основою для розвитку тієї
частини закордонної історіографії, що вивчала церковне життя в Україні. З
іншого боку, до участі в обговоренні цієї проблеми долучилися автори з
церковного середовища, які продукували публікації насичені пристрастною
полемікою й звинуваченнями у неканонічності УАПЦ 1921 р.
Об’єктом дослідження в усій закордонній історіографії виступали твори
керівників та ідеологів УАПЦ 1921 р. Такі джерела вивезено за кордон тими,
хто мав відношення до цієї церкви у 1920–1930-ті рр., а потім приєднався до
УАПЦ (Соборноправної) у Німеччині 1947 р. Оприлюднення вивезених за
кордон джерел УАПЦ викликало нову хвилю полеміки в післявоєнний період
у церковному середовищі української діаспори Західної Європи, США,
Канади, Австралії й Нової Зеландії і серед науковців.
Ті джерела, які залишилися в Україні, до початку 1990-их рр. зберігалися
у спецсховищах державних архівів та біблотек, а також в архівах карних
органів влади з об’єктивних причин не були залучені до наукового обігу, отже,
не стали об’єктом історіографічних студій. Українська церковна історіографія
в принципі була відсутня в УРСР, а єдиним православним конфесійним
виданням залишався «Журнал Московской Патриархии», в якому ні за яких
обставин не могли з’явитись джерела з історії УАПЦ формації 1921 р.
Історичні [772–775], проповідницькі [847–859] праці та епістолярій
митрополита УАПЦ Василя Липківського [752; 776; 824] за своєю вагою та
значенням є надзвичайно важливими у справі дослідження історії УАПЦ, її
теоретичних, ідейних та організаційних засад, формулювання засад стосунків
між УАПЦ та Російською церквою в Україні, Соборів УАПЦ 1921–1930 рр.
Почасти його праці можна кваліфікувати як наративні джерела, особливо в тій
частині, де він вдається до викладу особистих спогадів про розвиток
автокефального руху. Твори митрополита УАПЦ Василя Липківського є не
тільки джерелами з історії УАПЦ, але й історіографічними працями.
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Благовісник УАПЦ Володимир Чехівський видав кілька брошур, але його
основні богословські праці з обґрунтування ідеологічних засад УАПЦ та
підстав її канонічності збереглися тільки серед архівних документів і
потребують окремого дослідження і публікації. У своїх працях він основну
увагу приділив початкам історії Християнської церкви. Твори В. Чехівського
не можна назвати власне історичним дослідженнями, – це апологетичні та
церковно-історичні

розвідки,

які

насичені

ідеологічною

полемікою

з

представниками Українського Екзархату та Обновленської церкви в Україні з
приводу канонічності єпископату УАПЦ.
Найбільше історичних аргументів у працях В. Чехівського там, де він
подає аргументи на користь пресвитерської хіротонії з життя апостольських
часів та періоду раннього християнства [870–875]. Його дослідження не
стосуються історії УАПЦ 1921 р., хоча він був автором виступів і промов під
час Соборів УАПЦ.
В. Чехівський написав ґрунтовне історичне дослідження під час
навчання у КДА на підставі вивчення документів в архіві Київської духовної
консисторії. Його дипломна праця зберігається в ІР НБУ ім. В. Вернадського і
присвячена дослідженню життєпису митрополита Київського Гавриїла
(Банулєско-Бодоні) (1799–1803) [741; 1510–1511].
Твори ієрархів УАПЦ Івана Теодоровича, Нестора Шараївського,
Костянтина Кротевича, Марка Грушевського, Олександра Ярещенка та інших,
ймовірно, вийшли б друком ще за часів існування УАПЦ у 1920–1930-ті рр.,
але через штучні обмеження на дозвіл видавати друковані праці більшість цих
матеріалів як оригінали залишилася тільки серед редакційних матеріалів
часопису «Церква й Життя», які нині зберігаються у фонді № 3984 ЦДАВО
України, м. Київ, а також у вигляді опублікованих статей цього часопису,
щоправда ці видання на сьогодні є бібліографічним раритетом в Україні та в
діаспорних книгосховищах [844–846; 862; 863; 869; 876–879 та ін.]. Ймовірно,
якби не репресії, то утворилася б повноцінна українська церковна галузь
історіографії, ґрунтована на джерелах УАПЦ.
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Дослідження історіографії УАПЦ в період Другої світової війни (1939–
1945) є складною справою через знищення великого масиву довоєнних
документів, репресії проти церковних діячів, музейників, архівістів, урядовців
УРСР і врешті-решт сама війна, яка означає людські та матеріальні втрати і
переміщення. Під час війни у діаспорних осередках відклалися вивезені
емігрантами з України документи, матеріали і дослідження, які стосувалися
життя УАПЦ 1921 р. і, очевидно, зберігались у приватних архівах.
Більшість з них було оприлюднено після закінчення війни [793; 835; 839;
866–867; 881; 882; 975–978 та ін.]. Але ніхто з авторів і публікаторів джерел
ніколи не зізнався, звідки взялися документи і матеріали з історії УАПЦ
формації 1921 р., навіть під час перевидання цих джерел за кордоном у
супровідних археографічних передмовах. Іноді упорядники посилалися на
матеріали з архіву єпископа УАПЦ у Західній Європі Євгена Бачинського.
Закордонна українська наукова історіографія 1945 – 1991 рр. За умови
принципової неможливості досліджень в СРСР і УРСР великої кількості тем і
цілих напрямів історії України, особливо історії відродження і подальшого
знищення

УАПЦ

(УПЦ)

до

кінця

1930-их рр.

після

проголошення

незалежності Української держави у 1991 р. саме науковий доробок
українських вчених діаспори став основою подальших історичних досліджень.
Українські вчені, які виїхали на Захід у 1943–1944 рр., продовжили свої
наукові студії, незважаючи на важкі умови праці в еміграції. Запропоновані
напрями дослідження, періодизація, персоналії – все це прислужилося для
розвитку сучасних українських наукових студій після того, як вдалося
поєднати матеріали з архівних та бібліотечних спецсховищ в Україні з
науковими дослідженнями діаспори. За визначенням Я. Калакури, діяльність
осередків історичної науки і центрів українознавства в Західній Україні та
діаспорі забезпечувала збереження та примноження національних традицій
української історіографії у протистоянні офіційній радянській історичній
думці, з якої вихолощувалося все, що засвідчувало її самобутність, насамперед
національний зміст [1133, с. 289].
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Тривалий час розвиток різних напрямів історіографії в СРСР і за
кордоном йшов самостійними напрямами, даючи процесу утворення УАПЦ
впродовж 1917 – 1921 рр. в Україні різні оцінки, іноді протилежні за змістом.
Якщо в радянській історіографії присутня різко негативна ідеологічна оцінка
УАПЦ, то в працях українських істориків діаспори спектр оцінок УАПЦ
коливається від позитивного до глоріфікаційного в конфесійних виданнях.
В основному такі видання виходили друком в Німеччині (Мюнхен,
Інгольштадт), Великобританії (Лондон), Канаді (Вінніпег, Торонто), США
(Нью Джерсі, м. Саут Бавнд Брук) де діяли українські церковні осередки на
еміграції після Другої світової війни. У США головним осередком видавничої
діяльності у 1950 – 1980-ті рр. було Українське Православне Братство імені
Митрополита УАПЦ Василя Липківського.
Штучна відокремленість емігрантів від наукового та політичного життя
в Україні, точніше УРСР, мала як негативні, так і позитивні наслідки. Через
закритість радянського суспільства було унеможливлено доступ до джерел
інформації про життя в УРСР. Але діяльність українських науковцівемігрантів у західному середовищі надала їм можливість досліджувати
заборонені в СРСР теми і персоналії, опановувати здобутки західних наукових
історичних

та

політологічних

шкіл,

друкувати

свої

дослідження

в

міжнародних наукових виданнях [1133, с. 352-357].
Важливими для розуміння історії Православної церкви в Україні
є

праці

Н. Полонської-Василенко

[1316–1317].

Спеціальну

працю,

присвячену історичним підвалинам УАПЦ формації 1921 р., авторка
написала для Інституту по вивченню СРСР (Мюнхен, Німеччина) [1314–
1315]. Вона згадує про Собор Київщини 22–26 травня 1921 р., хоча
помилково називає Антоніна (Грановського) «Антонієм». Аналіз подій,
пов’язаних з УАПЦ формації 1921 р., Н. Полонська-Василенко цілком засновує на
працях архієпископа Івана Теодоровича [866] та В. Чехівського [870–872]. Демид
Бурко повідомляє, що вона ознайомилась з рукописом В. Потієнка про відновлення
ієрархії УАПЦ [793, с. 7].
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Професор Аркадій Жуковський (1922–2014), визначний український
науковець, головний редактор Енциклопедії українознавства, дійсний член
НТШ, іноземний член НАН України є автором праць, присвячених
дослідженню історії Української церкви. В опублікованому Інститутом
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН
України переліку його праць з історії церкви можна визначити кілька
напрямів: 1) загальні праці; 2) 1000-літній ювілей Хрещення України-Руси; 3)
релігія і церква «під совєтами»; 4) церковні постаті; 4) могилознавство та
історія Києво-Могилянської академії [931, с. 11-14].
А. Жуковський подав визначення окремішності Православної церкви в
Україні від Російської церкви, її періодизацію, висвітлив історію Української
церкви в Америці та Канаді. Передмова А. Жуковського до збірника
документів та матеріалів християнського самвидаву України, який вийшов
друком завдяки Українському Видавництву «Смолоскип» ім. В. Симоненка та
Видавничому Фонду Комітету побудови пам’ятника митрополиту Василеві
Липківському, є не тільки допоміжна стаття для кращого розуміння матеріалів
збірника, але й самостійна праця – стислий історичний перегляд історії
Української церкви від 1917 р. [823, с. 11-25].
Відзначивши історіографічний внесок українських вчених діаспори
О. Лотоцького, В. Біднова, І. Огієнка, Д. Дорошенка, Н. Полонської-Василенко,
прот. М. Явдася, Б. Р. Боцюрківа, автор головну увагу приділив проблемі
історичних обставин початку руху за автокефалію з 1917 р. Окремої уваги
заслуговує той розділ передмови, де йдеться про опубліковані у збірнику
документи УАПЦ 1921 р. А. Жуковський неодноразово звертався до історії
УАПЦ формації 1921 р. [1036]. Щоправда, головну увагу присвячено не
стільки УАПЦ, скільки проблемам існування православ’я в УРСР, нищення
церкви та насадження атеїзму [1038–1039]. Іншу доповідь виголошено під час
святкувань 1000-ліття Хрещення України православними українцями у
Великій Британії [1037; 1040–1041] з метою «спростувати деякі невірні тези в
справі канонічності і автокефалії», визначити місце і роль УАПЦ 1921 р.
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А. Жуковський подав власну схему періодизації історії УАПЦ: 1) Період
української державності 1917–1921 рр., 2) УАПЦ під совєтською контролею,
1921 – 1930 рр.; 3) Період автокефальної православної церкви в Польщі 1924–
1939 рр.; 4) УАПЦ в час Другої світової війни в Райскомісаріяті Україна 1941–
1944 рр.; 5) Період після 1944 р. в Україні, де діяла Російська православна
церква і 6) Православні церкви в діяспорі у формі УАПЦ, УПЦ США, УГПЦ
Канади і менш репрезентативні деномінації. У доповіді автор зупинився на
передумовах виникнення УАПЦ в Україні 1917–1919 рр. і подав оцінку
процесу організаційного оформлення УАПЦ і Першого Собору УАПЦ 1921 р.
Акт висвяти митрополита УАПЦ Василя Липківського визначено як
неканонічний за сучасними правилами, але автор пояснив, що це було
викликано відмовою російських архієреїв висвятити українських єпископів.
Публікації громадського діяча, диригента та музикознавця Василя
Завітневича (1893–1983) вийшли друком після еміграції до США у
післявоєнний період і нещодавно перевидано його епістолярій та друковані
твори [1247]. Історіографічну цінність представляють оригінальні статті
відомого українського музикознавця, які вийшли друком в США у 1950–1970их рр. Серед статей В. Завітневича були й присвячені діяльності УАПЦ 1920–
1930-их рр. свідком яких він був у період життя в Україні.
У 1957 р. окрему статтю він присвятив 35-й річниці з дня смерті
українського композитора, протоієрея УАПЦ Кирила Стеценка [1047].
Слушним зауваженням автора було те, що в підрадянській Україні неможливі
наукові студії з вивчення спадщини цього композитора. В. Завітневич написав
про маловідомі обставини служіння К. Стеценка як протоієрея УАПЦ і
диригента церковного хору [1050, с. 197], подав перелік його творів.
Інша стаття В. Завітневича містить життєпис українського композитора
М. Леонтовича, відомості про участь композитора у першому богослужінні
українською мовою у Микільському військовому соборі на Печерську у
1919 р., аналіз впливу української народної пісенної творчості на написання
ним музичних творів для української богослужби УАПЦ [1051].
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Окремо

слід

відзначити

малодосліджений

життєпис

одного

з

організаторів української капели «Думка» (1919–1936) Нестора Городовенка,
який також був причетний до організації музично-хорової справи в
Українській державі у 1919 р. разом з О. Кошицем та К. Стеценком [1052]. У
цей час боротьби українського народу за власну демократичну державу і
національну свободу, як відзначав В. Завітневич, «українська пісня була
гаслом тієї боротьби і набула особливого символічного значення» [1052,
с. 348]. Між іншим, це пояснює повідомлення в документах згадки про спільну
участь церковних хорів УАПЦ і народних хорів в усіх масових акціях, а також
участь українських композиторів і диригентів в реформуванні церковної
музики і українізації богослужіння УАПЦ.
Програмною у справі вивчення музично-хорової спадщини УАПЦ, яка
містить перелік доробку діячів УАПЦ у цій царині, є стаття В. Завітневича,
присвячена огляду видавничої діяльності УПЦ в США, яку було опубліковано
в Українському православному календарі на 1957 рік (Саут Бавнд Брук, Нью
Джерсі, США, 1957) [1053]. Окрім огляду історії перекладів українською
мовою Святого Письма [1053, с. 383-389], подано перелік видань «за часів
існування УАПЦ в Україні», які мала ВПЦР до богослужбового вжитку.
В. Завітневич подає цей перелік двома списками: А (друковані в друкарні) Б
(друковані на шапірографі) [1053, с. 389-390]. Особливу цінність цій статті
надає перелік церковних періодичних видань української діаспори у США з
вказівками на те, коли вони були переіменовані, та бібліографією видань
українських авторів [1053, с. 397-399]. Таким чином, в українській діаспорі
завдяки працям В. Завітневича поширювались відомості про видатних
українських діячів у період існування УАПЦ в Україні.
Аналітичні

праці

Богдана Р. Боцюрківа

(1925–1998),

професора-

політолога Карлтонського університету в Оттаві (Канада), керівника Інституту
радянознавчих і Східно-Європейських Студій та члена правління Канадського
Інституту Українських Студій, присвячені вивченню церковної історії в СРСР
у ХХ столітті [1338].
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Як ідеологічно небезпечний дослідник, Б. Р. Боцюрків не міг приїхати на
батьківщину аж до розпаду СРСР у 1991 р. В Україні він встиг опрацювати
фонди ЦДАВО України, а також видати огляд історіографії Української
церкви [958]. Вивчаючи автокефальний рух в Україні 1917–1921 рр. та
релігійну політику в СРСР, він опрацював матеріали Канадського Інституту
Українських Студій в Альбертському університеті, Бібліотеці Конгресу США
(Вашингтон), Понтифікальному Інституті Східних студій (Рим), Британському
Музеї, Лондонській школі Економічних і політичних наук, Публічній
бібліотеці Базельського університету, Баварській державній бібліотеці та ін.
Характерною ознакою всіх праць Б. Р. Боцюрківа є великий і докладний
науковий апарат, де подаються не тільки публікації закордонних дослідників
історії православної церкви в СРСР та інших релігійних конфесій, але й ті
книги, брошури, газети та інші видання, які в Україні знаходилися в спецхрані
чи мали гриф «для службового користування» [1528–1530].
У спеціальному дослідженні присвяченому з’ясуванню обставин
процесу утворення УАПЦ впродовж 1919–1922 рр. [1530, с. 228-249],
Б. Р. Боцюрків зупинився на наслідках панування структур Російської церкви в
Україні до 1917 р., що стали головним осередком антиукраїнських впливів.
Головними рушійними силами цього руху автор вважав український
націоналізм, церковний радикалізм та фундаменталістський релігійний запал.
Б. Р. Боцюрків також розглянув діяльність ВПЦР як головний осередок
діяльності майбутньої УАПЦ, яка діяла з 1919 р. у Києві при соборі Св. Софії,
у контексті її відносин з російським єпископатом в Україні, дослідив
закономірності виникнення руху за автокефалію, подав ґрунтовний науковий
аналіз його причин. Висновком автора є твердження, що УАПЦ 1921 р., попри
проголошені нею історичні та канонічні засади тяглості від часів митрополита
Петра Могили, є новотвором в церковному житті України, в якому наявні
протестантські впливи. Б. Р. Боцюрків зазначав, що не буде продовжувати
давню полеміку щодо «канонічності» УАПЦ,, а буде намагатися відтворити її
генезу й еволюцію, проаналізувати мінливу політику радянської влади щодо
УАПЦ,, яка досягла апогею в примусовому «саморозпуску» в 1930 р. [1529].
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У роботі пропонується аналіз основних змін в структурі та доктрині
УАПЦ у 1920 – 1930-их рр., запроваджені українськими автокефалістами, а
також відповідна оцінка їх значення з погляду пристосування церкви до
політичних,

культурних

і

соціальних

змін

[1529,

с. 311].

Стаття

Б. Р. Боцюрківа, присвячена дослідженню процесу знищення Української
православної церкви в СРСР у 1929 – 1936 рр., має велике значення у
досліджуваній проблемі [957].
Завдяки
спецвидань,

опрацьованим
які

в

СРСР

закордонним
виходили

джерелам,

друком

тільки

доступу
для

до

тих

службового

користування, але були доступні радянологам за межами України, в
середовищі української діаспори поширювалися історіографічні й аналітичні
праці з цієї проблеми. Натомість в Україні такі видання з’явились після 1991 р.
і мають велику цінність для української історіографії та джерелознавства.
Серед сучасних закордонних видань слід відзначити капітальну працю
української дослідниці в США, колишнього редактора видання «Українці
Америки за Київський Патріархат» О. Хомчук, яка опублікувала документи чи
витяги з них щодо історії УАПЦ формації 1921 р., УАПЦ (Соборноправної) та
інших українських церков у контексті їхніх стосунків з Константинопольським
Патріархатом впродовж ХХ століття [1500]. Включені до видання документи є
цілком

оригінальними

і

дають

можливість

значно

розширити

коло

джерелознавчих студій.
Закордонна

українська

конфесійна

історіографія

1945–1991 рр.

Вивчення джерел з історії УАПЦ 1920–1930-их рр., особливо останніх років її
існування, є малорозробленою через неможливість спілкування представників
української діаспори з СРСР, а також розвиток контрпропагандистської
радянської діяльності і виникнення самвидаву як єдино можливого способу
донесення закритої і забороненої для поширення інформації українців в СРСР.
Значний внесок у справу публікації документів з історії УАПЦ зробив
Іван Власовський (1883–1969). Він був секретарем Адміністратури УАПЦ в
Луцьку (1942–1943), директором Богословського інституту УАПЦ.

34

І. Власовський отримав доступ до першорядних джерел з історії УАПЦ,
більшу частину яких після окупації України у 1943–1944 рр. було вивезено за
кордон. Його «Нарис…» містить тексти документальних джерел, і тому може
бути віднесений як до історіографії, так і до публікацій джерел [976–977].
І. Власовський супроводжував відомості про УАПЦ словами про
надзвичайно скупі відомості про її існування і тому змушений був багато в
чому звертатись до інших джерел та публікацій, зокрема о. д-ра М. Соловія
[772, с. 225, 244], Б. Крупницького [1189], прот. Митрофана Явдася [839],
творів митрополита УАПЦ Василя Липківського та ін. Подаючи уривки або
повні тексти джерел УАПЦ 1921 р., І. Власовський піддав критиці дії ВПЦР, а
також усі новотвори в церковному житті, не повідомляючи про джерело їхніх
надходжень

до

митрополичої

канцелярії.

Історико-канонічна

розробка

проблеми автокефалії Української церкви вийшла друком вже після його
смерті у збірнику на пошану видатного церковного історика [978].
УАПЦ (Соборноправна) (Німеччина). Автором роботи, присвяченої
ідейним та організаційним засадам УАПЦ 1921 р. був Данило Святогірський,
який належав до тієї гілки УАПЦ, що відокремилася від УАПЦ під проводом
митрополита УАПЦ Полікарпа (Сікорського) у 1947 р. і наполягала на
поверненні засад УАПЦ 1921 р. [1416]. У Ашаффенбурзі (Баварія), було
організовано 4 українські табори для біженців у 1945–1949 рр.: «PionierKaserne» 2000 мешканців (1946–1949), «Artillerie-Kaserne» 2000 мешканців
(1945–1949), «La garde» 1700 мешканців (1945–1949) і «Bois Brule» 1500
мешканців (1946–1949) [1029, с. 77]. Очевидно, що саме в період таборового
життя у другій половині 1940-их рр. було з’ясовано обсяг вивезених з України
матеріалів, написано і опубліковано перші документальні і публіцистичні
розвідки з історії УАПЦ формації 1921 р.
Як правило, це були передмови до матеріалів чи наново передрукованих
книг, які належали до періоду активної діяльності УАПЦ, зокрема діянь
Першого Собору УАПЦ 1921 р., брошур В. Чехівського тощо. У періодичних
виданнях УАПЦ (Соборноправної) друкувалися документальні розвідки або
спогади [756; 765; 839; 866; 872; 905–910 та ін.].
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Багато зусиль для пошуку та популяризації документів УАПЦ 1921 р.
доклало організоване після Другої світової війни в США Українське
Православне Братство ім. Митрополита Василя Липківського, останнім
очільником якого у 1980–1990-их рр. був інженер Валентин Кохно, син
репресованого у 1937 р. священика УАПЦ (УПЦ) Микити Кохно [968, с. 5355]. Завдяки діяльності цього Братства були збережені документи і матеріали
УАПЦ 1921 р., продовжено видання часопису УАПЦ «Церква й Життя» навіть
з дотриманням елементів оформлення, видруковано брошури, книги, збірники
документів і матеріалів, які дозволили у 1990-их рр. в Україні почати новий
етап дослідження історії УАПЦ формації 1921 р.
Можна стверджувати, що історіографічні студії 1990-их рр. в Україні,
після відмови від марксистсько-ленінської методології опинилися у певній
методологічній залежності від діаспорних видань, які ґрунтувалися на
українському

націоналізмі,

глорифікації

УАПЦ,

вимог

суду

над

комуністичною партією та радянською державою за організацію репресій.
Завдяки діяльності УАПЦ (Соборноправної) та іншим організаціям, було
збережено великий масив документів, але разом з тим успадковано і
некритичний підхід до джерел з історії УАПЦ (УПЦ) 1917–1939 рр.
Прикладом є брошура, випущена в Нью-Йорку 1971 р. громадянським
ювілейним комітетом православних українців США для відзначення 50-річчя
відродження УАПЦ, в якій опубліковано текст стенограми-слова проф. Івана
Вовчука в Рочестері, Нью-Йорк, в якій він подав значення відродження УАПЦ
після перебування в Україні синодальної Російської церкви. Акт Собору
УАПЦ 1921 р. названо «актом величним, непроминальним, чи не найбільшим
в нашій історії 20-го століття» [1495, с. 21].
Промова І. Вовчука була суголосна думці УАПЦ (Соборноправної), які
були обурені фактом пересвяти Івана Теодоровича у 1949 р., зокрема
опублікованій у 1966 р. статті о. Петра Маєвського, який назвав цю пересвяту
«блюзнірською» [1258, с. 494-495]. Публікація фотовідбитка «Грамоти»
1949 р. про пересвяту архієпископа Івана Теодоровича має велике значення у
справі дослідження життєпису одного з небагатьох ієрархів з висвяти
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митрополита Василя Липківського, який уникнув репресій в Україні, оскільки
опинився за кордоном і доживав віку в США [1495, с. 23-24].
У періодичних виданнях США, які виходили в українській діаспорі після
Другої світової війни, Перший Собор УАПЦ 1921 р. став подією українського
церковно-національного життя, чергові річниці якого широко відзначались в
осередках української діаспори. Часопис Української православної церкви
«Український православний календар» також друкував пропам’ятні матеріали
[992]. Було випущено окремий ювілейний випуск календаря без зазначення
числа,

де

були

надруковані

біографії

митрополита

УАПЦ

Василя

Липківського, В. Чехівського, статті про УАПЦ [1519].
Натомість Другий Собор УАПЦ 17–30 жовтня 1927 р., а особливо
подальші зібрання та події, які мали на собі виразні впливи радянських органів
влади, навіть після виходу праці І. Власовського, взагалі були виключені з
історіографії. Це призвело до того, що за відсутності фахових історіографічних
досліджень, представники УАПЦ (Соборноправної) в США створили свій
варіант історії УАПЦ. Поступово УАПЦ формації 1921 р., митрополит Василь
Липківський та інші діячі УАПЦ перетворилися на легендарні постаті, а
формат публікацій поступово набув «ювілейних» форм.
Палким прихильником ідей УАПЦ 1921 р. в Канаді був Василь Свистун,
який увійшов у конфлікт з духовною консисторією УГПЦ в Канаді,
обстоюючи ідеали УАПЦ формації 1921 р. [1391, с. 50-51] У випущеній
власним коштом брошурі уміщено кілька нарисів, щодо канонічності УАПЦ
1921 р., подій 1930 р. зокрема («Місія УАПЦ – не задля скасування старого, а
для піклування про спасіння і поступ людей до кращого» [1414, с. 59-78].
Про ліквідацію УАПЦ в контексті процесу «СВУ» В. Свистун писав у
підрозділі

«Догматичні

основи

ієрархічного

питання»,

демонструючи

обізнаність з ситуацією в УРСР, та ознайомлення з джерелами: «Розв’язання
ВПЦР мало фатальний вплив на розвій УАПЦ, хоч дозволена була діяльність
по парафіям і хоч при церкві залишилось кілька єпископів і митрополит Іван
Павловський. УАПЦ досить скоро на Україні завмирає» [1414, с. 74].
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Особа Івана Огієнка (1882–1972) є достатньо відомою і почасти
дослідженою українськими істориками постаттю [1219-1220; 1250; 1431; 1459;
1460; 1476 та ін.]. Дослідженням його життя та діяльності, а також наукової і
богословської спадщини займались науковці в Україні і за кордоном, видані
друком не тільки його раніше опубліковані праці, але й епістолярій [819; 821;
825 та ін.]. Ставлення до т. зв. «липківщини» було різко негативним з самого
початку його стосунків з представниками українського руху за автокефалію
православної церкви. Під «липківщиною» слід розуміти УАПЦ формації
1921 р. та її ідеологію, невід’ємною складовою якої є хіротонія митрополита
УАПЦ, яка відбулася 23 жовтня 1921 р. і той масив праць, які містять
обґрунтування цієї події.
Дослідження епістолярних джерел дає підстави стверджувати, що після
отримання відомостей щодо обставин хіротонії Василя Липківського з 1922 р.
почалася непримирена ворожнеча міністра освіти (1918 – 1919) а потім
віровизнань Директорії УНР (1919–1924) Івана Огієнка до т. зв. «липківщини»,
тобто УАПЦ після Собору 1921 р. У 1921 р. погляди І. Огієнка щодо розбудови
УАПЦ не відрізнялись від тих, які проголошувала ВПЦР в Києві на чолі з прот.
Василем Липківським і М. Морозом [1276]. Після засудження справи соборної
висвяти митрополита УАПЦ у працях І. Огієнка відвертої критики УАПЦ немає,
бо своє ставлення до цієї справи він висловлював у листах до довірених осіб
[819, с. 166]. Вже на схилі життя митрополит УГПЦ в Канаді Іларіон (Огієнко)
підтвердив негативне ставлення до УАПЦ 1921 р. [1500, с. 220 і далі].
Капітальним дослідженням з історії УАПЦ є 6-томна праця видана УГПЦ
в Канаді Ю. Муликом-Луциком і головою Канадійської духовної консисторії
архіпресвітером Семеном Володимиром Савчуком (1895–1983) [1257–1259;
1409]. У цій праці було використано джерела з історії УАПЦ формації 1921 р.
про утворення та існування цієї церкви в Україні, описано канадійський період
діяльності архієпископа УАПЦ Івана Теодоровича [1258]. Тут вміщено
інформацію про пошук архієрея-українця для УГПЦ в Канаді, історію
закликання та прибуття його до Канади, діяльності з розбудови церковного
життя в Канаді та Америці впродовж 1920–1940-их рр.
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Повідомлення з України спочатку про «Надзвичайний» церковний Собор
УАПЦ 28–29 січня 1930 р., який відбувся «під закулісним терористичним
тиском органів ГПУ», а потім відомості щодо перебігу процесу «СВУ» змусили
реагувати і діячів УГПЦ в Канаді [1258, с. 45]. Ю. Мулик-Луцик писав, що в
Канаді були обізнані подіями в Україні. Посилаючись на радянську пресу як на
основне джерело [1258, с. 45], він наводить текст акту «самоліквідації УАПЦ»,
який читав прот. Леонтій Юнаков на «надзвичайному» Соборі в КиєвоСофійському соборі 28–29 січня 1930 р. Стосунки між УГПЦ в Канаді і УПЦ в
Україні (1930 – 1939) були перервані після отримання архієпископом Іваном
Теодоровичем послання від митрополита УПЦ Івана Павловського, датованого
24 березня 1931 р. [1258, с. 75].
Джерела УАПЦ (УПЦ) 1917–1939 рр. були доступні у Канаді.
Ю. Мулик-Луцик навів текст резолюції VI Собору УГПЦ в Канаді (Йорктон,
20–21 липня 1930 р.), який на підставі інформацій з УРСР заманіфестував
протест проти переслідування УАПЦ, подальшого заганяння її в катакомби і
ухвалив резолюцію про те, що духовний зв’язок УГПЦ в Канаді з УАПЦ в
Україні існує: «а) Українська Греко-Православна Церква в Канаді находиться
в духовній звязи з Українською Автокефальною Православною Церквою через
свого єпископа або єпископів» [1258, с. 45]. На Соборі цю резолюцію було
включено в текст § 1 нового Статуту УГПЦ в Канаді (опубл. 1931 р.), але
згодом усунено із Статуту IX Собором УГПЦ в Канаді у 1946 р.
Російська історіографія. Програмною публікацією у справі дослідження
історії УАПЦ, випрацювання засадничих принципів її оцінки в середовищі
російської церковної еміграції, російської історіографії і навіть серед
радянських дослідників стала книга К. Фотієва, написана у Парижі у 1953–
1954 рр. і надрукована у Мюнхені [1494]. Автором вступних зауваг до видання
був

проф.

А. Карташев,

який

висловив

думку

про

те,

що

через

катастрофічність ситуації, зумовленої тяжким станом еміграції та існуванням
«залізних

завіс»,

першоджерела

для

дослідників

є

недоступні

«О

документально-рукописных архивных источниках не приходиться и говорить
в нашем емигрантском разобщении с территорией России» [1494, с. 3].
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Сам К. Фотієв відзначав обмеженість і неповноту джерельної бази,
повідомляючи, що основну документацію про рух «самосвятів» в Україні
взято з журналу «Orientalia Christiana» № 3-4 за 1923 р. (Понтифікальний
Східний Інститут у Римі). Ці документи були видані під редакцією ректора
Інституту о. (з 1926 р. – єпископа) Мішеля Д’Ербіньї (Michel d’Herbigny).
Переклад цих документів з української на французьку мову зробив російський
католик князь П. Волконський. Частину джерел для дослідження надали
апостольський візитатор для греко-католиків у Франції Mgr. Perridon, а також
настоятель української парафії у Парижі прот. Володимир Вишневський.
Цінність для автора представляло видання протестанта, офіцера
німецької армії в період Другої світової війни, Фрідріха Гейєра, свідка подій в
Україні в окупаційний період [1494, с. 5-6]. Перелік використаних джерел
автор умістив наприкінці видання [1494, с. 78-79]. Загальним висновком
К. Фотієва був той, що автокефальний рух в Україні, починаючи з 1917 р., був
складовою частиною сповненого політичної демагогії та морального бруду
живоцерковно-обновленського руху, але мав в собі сильну націоналістичну
складову. За висловом автора, «Липковщина была поповским движением,
которое держалось петлюровской администрацией» [1494, с. 20]. Звичайно, що
К. Фотієв слова «собор», «ієрархія» в УАПЦ пише виключно в лапках.
Радянська післявоєнна історіографія (1945–1991). В. Кравченко подав
засадничі принципи історіографії цього періоду, згідно з якими українська
радянська історіографія цього періоду існувала в межах, окреслених тезами
ЦК КПРС до 300-ліття воз’єднання України та Росії 1654 р. Основним
критерієм її оцінки була кількість ідеологічно препарованого і запровадженого
у науковий обіг фактичного матеріалу [1187, с. 467]. Зусилля радянських
істориків зосереджувалися на історії революційного руху, робітничого класу і
селянства, дослідженні революції 1905–1907 рр., жовтневої революції та
встановлення радянської влади в Україні [1133, с. 358].
Поштовхом до активізації інтересу до історії УАПЦ з боку радянських
публіцистів у 1960-ті рр. стала діяльність емігрантських осередків у Західній
Європі, США та Канаді.
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Представники закордонних українських організацій та церковних
центрів післявоєнної еміграції на міжнародному рівні протестували проти
порушення в СРСР прав людини, в т. ч. принципу свободи совісті. Цей процес
супроводжувався публікаціями в пресі, виступами на міжнародних зібраннях,
церковних і громадських форумах. До того ж додались відзначення
українською діаспорою пропам’ятних дат, які були пов’язані з подіями в
Україні 1930-их рр. – процесу «СВУ», Голодомору, знищення національної
інтелігенції, діячів

УАПЦ. Особливу

активність у справі

публікації

документів, виявила УАПЦ (Соборноправна).
У 1970-их рр. для закріплення дискредитації УАПЦ в очах радянського
населення і для демонстрації закордонним представникам ставлення в СРСР
до цієї проблеми, з’явились публікації радянських публіцистів, пропагандистів
і науковців. З точки зору використання архівних матеріалів ці публікації
умовно можна поділити на 2 групи. Частина пропагандистів, лекторів
товариства «Знання», співробітників ідеологічних установ, не маючи
можливості ознайомити громадскість з документами про УАПЦ, позбавлена у
більшості

випадків

можливості

користуватись

архівами,

виконувала

замовлення КПРС, точніше її ідеологічно-пропагандистських структур.
Історичних відомостей, які хоча б з точки зору атеїстичної ідеології
розглядали історію УАПЦ 1920–1930-их рр. в цих працях немає. Їхній зміст
повністю

вичерпується

ідеологічним

замовленням

і

відповідними

оргвисновками [922; 1119; 1513 та ін.].
До другої групи можна віднести тих публіцистів, діяльність яких була
пов’язана з органами держбезпеки. На відміну від першої групи, ці автори
мали безпосереднє відношення до джерел першорядного значення – матеріалів
«СВУ», оперативних повідомлень, архівно-кримінальних справ репресованих
діячів УАПЦ, інформацій на нарадах органів держбезпеки та учасників
операцій проти «церковників» у різні періоди.
У 1970–1980-их рр. вийшли друком праці, де є інформація щодо УАПЦ.
Особливістю

таких

публікацій

порушення публікаторських норм.

є

зумовлене

ідеологічними

мотивами
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Усі вони перенасичені ідеологемами, кліше і брутальними виразами,
виробленими в надрах ідеологічних відділів щодо церковних напрямів, але в
них цитувалися матеріали органів держбезпеки (перлюстровані листи,
свідчення арештованих або інформаторів, вилучені матеріали, протоколи
допитів свідків).
Памфлети та публіцистичні статті К. Дмитрука свідчать про обізнаність
зі змістом оригінальних документів про діяльність УАПЦ, але без посилань на
джерела [1014–1016]. Всі його праці – це ідеологічно обумовлена відповідь на
сформульовані в документах головні ідеї УАПЦ. Всі згадані діячі мають чітко
вивірені

«ярлики»

(«буржуазно-націоналістичні

лідери»,

«вороги

соціалістичного ладу», «попи-націоналісти»), багато уваги приділено питанню
колабораціонізму УГКЦ та УАПЦ часів Другої світової війни [1016, с. 5-6].
У книзі є посилання, але тільки на твори класиків марксизму-ленінізму
та партійну пресу, що створює ілюзію науковості. Окремі статті присвячено
«мерзенній діяльності» ОУН–УПА та УГКЦ, які «йдучи довгим шляхом зради
і авантюр, завжди орієнтувалися на найчорніші сили імперіалістичної реакції»
[1016, с. 3]. Нариси з історії УАПЦ хронологічно охоплюють період від 1919
до 1980 р. [1016, с. 135-171].
К. Дмитрук мав доступ до документів з архівів держбезпеки і
оперативних повідомлень

щодо діяльності українських автокефальних

осередків за кордоном. Цікаво, що він об’єднав С. Петлюру, В. Чехівського,
І. Огієнка як «буржуазно-націоналістичних лідерів, що стояли біля колиски
УАПЦ», як таких, що «пов’язували з нею надії на поширення націоналістичної
ідеології, зміцнення свого впливу на віруючих, одержання допомоги в
боротьбі з трудящими масами» [1016, с. 135; 1014, с. 63], що свідчить про те,
що видання орієнтоване на українську діаспору. Виявлені архівні документи
дозволяють твердити, що К. Дмитрук був ознайомлений з оригінальними
матеріалами УАПЦ. Він дослівно цитує матеріали звинувачення в ході
процесу «СВУ» [1016, с. 136]. К. Дмитрук подає точну дату і текст рішення
«Надзвичайного» Собору УАПЦ 28 – 29 січня 1930 р. [1016, с. 136], але сама
цитата із зрозумілих причин не має посилання на джерело.
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Радянський публіцист вмістив і свій висновок щодо діяльності УАПЦ:
«Нікчемні марення церковних «самосвятів» про відродження буржуазного
націоналізму на Україні та повернення на нашу землю капіталістів і поміщиків
зазнали краху» [1016, с. 136].
У цілому таких публікацій стосовно історії УАПЦ 1921 р. в СРСР і УРСР
мало [1531]. Специфікою радянської історіографії післявоєнної доби щодо історії
УАПЦ 1921 р. слід вважати наступні: 1) публіцистично-ідеологічний характер
публікацій без посилання на документальні джерела, за винятком класиків
марксизму-ленінізму і сучасних для авторів партійних керівників; 2) окрім
виконання приписів і вимог теоретиків атеїзму СРСР, автори публікацій в УРСР
мусили додатково демонструвати виконання ідеологічного замовлення щодо
абсолютого

засудження

«українського

буржуазного

націоналізму

і

клерікалізму»; 3) у багатьох публікаціях несподіваним чином (очевидно, через
незнання джерел) сюжетно злилися УАПЦ формації 1921 р. і УАПЦ періоду
окупації 1941–1944 рр., що призвело до звинувачень церковних діячів УАПЦ
1920-их рр. в «прислужництві» немецько-фашистським окупантам.
Українська наукова історіографія. Формування сучасної української
наукової галузі історіографії відбулося на початку 1990-их рр. Причини появи
цього напряму досліджень можна сформулювати наступним чином: 1)
святкування 1000-ліття хрещення Руси-України у 1988 р. зрушило з місця
проблему дослідження історії православної церкви; 2) у загальному руслі
викривальних публікацій у пресі, які стосувалися приховуваних подій
радянської історії, виникла окрема галузь на той час тільки журналістських
розслідувань щодо руйнування церков, репресій церковно-громадських діячів,
знищення архівів та церковних цінностей тощо; 3) з’явилися публікації в
українських часописах колишніх дисидентів, представників діаспори та
українських науковців, які багато в чому спиралися на досягнення радянської
історіографічної школи і започаткували нові напрями дослідження та
публікації джерел. Про благотворний вплив цього святкування на розвиток
історичної науки та відновлення в Україні заборонених раніше церков писав і
Я. Калакура [1133, с. 399].
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Характеристику змін, які відбулися в українській історіографії подав
В. Кравченко, який зазначив, що руйнація соціалістичної системи і розпад
СРСР означали справжню інтелектуальну революцію в тогочасних уявленнях
про нього. Західна україніка, русистика, славістика разом із радянологією
поставлені були перед необхідністю радикального перегляду усталених
концепцій і методик дослідницької роботи. Одночасно з цим радянська
україністика приступила до інституційної та концептуальної трансформації,
пов’язаної з відходом усталеного канону та пошуком нових інтерпретацій
минулого [1187, с. 472].
Сучасна українська історіографія з 1991 р. поповнилась науковими
працями, присвяченими дослідженню Української революції, біографій
заборонених до того політичних, громадських і церковних діячів України та
їхніх теоретичних праць, в тому числі досліджень з історії УАПЦ. Після
відновлення незалежності Української держави виникла потреба більш
глибокого дослідження джерел з історії відносин держави та церкви в Україні.
Події, пов’язані з процесом відокремлення Української церкви від
Російської у 1990-их рр., також спонукали до документального дослідження
джерел з історії створення УАПЦ за схожих умов у 1920-их рр. Цьому
процесові сприяло надходження з-за кордону наукових, науково-популярних
та періодичних видань з української діаспори та відродження вітчизняних
історико-церковних досліджень, ґрунтованих на вітчизняних архівах та
колишніх виданнях спецфондів бібліотек.
Особливо важливою умовою подальшого розвитку церковно-історичних
досліджень слід визнати усунення державно-партійного тиску, принаймні у
тих формах, які існували за часів панівної «єдино правильної» ідеології.
З іншого боку слід зазначити, що в цей період виникла своєрідна «криза»
методології історичного дослідження, оскільки попередні методи виявилися
неприйнятними

для

визначення

автокефального

руху

за

утворення

національної церкви в Україні. Перервана у 1920-их рр. російська імперська
історіографічна традиція також не відповідала потребам джерелознавців, бо
вимагала засудження дій національно налаштованих духовенства та вірян.
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Тому історіографічний доробок наукових і церковних кіл української
діаспори разом з публікаціями документальних джерел було покладено в
основу історико-церковних, джерелознавчих та релігієзнавчих досліджень.
Я. Калакура запропонував періодизацію розвитку новітньої української
історіографії 1990-их рр. – першого десятиріччя ХХІ ст. на 3 умовні етапи: 1)
перехідний – від радянської до пострадянської (кінець 1980-их – перша пол.
1990-их рр.); 2) відродження національних традицій української історіографії і
утвердження її цілісності (друга пол. 1990-их рр. – 2004 р.); 3) з 2005 р.
почався і триває сучасний етап новітньої історіографії [1133, с. 425].
З початку 1990-их рр. в Україні були видані перші збірки статей з історії
УАПЦ, в яких досліджено рух за автокефалію після 1917 р. та процес
проголошення Української церкви [1127; 1481], хоча там практично відсутні
посилання на документальні архівні джерела, оскільки на той час вони
залишались недоступними. Натомість автори вперше здійснили спробу
використати не тільки матеріали із закордонних видань, але й у своїх оцінках
перейшли на методологію української діаспори. Поява репринтного видання
праці І. Власовського стала засадничою для досліджень до кінця 1990-их рр.,
коли з’явились публікації, ґрунтовані на щойно відкритих матеріалах
українських спецсховищ архівів та бібліотек [975–977].
У 1992 р. у Києві було скликано міжнародну конференцію, яка мала
високий

представницький

рівень

в

особах

провідних

українських

і

закордонних науковців, представників конфесій, правозахисників [1415].
Розглянуто загальноісторичні аспекти стосунків між церквою і державою в
Україні [1309; 1413; 1499 та ін.], значення українізації, як одного з головних
напрямів церковно-визвольного руху 1920-их рр. [1424], з’ясування місця
УАПЦ у вітчизняній історії, втілення в життя політики комуністичної партії у
1920 – 1930-их рр. у справі репресій тощо.
Публікації Сергія Білоконя присвячені багатьом аспектам існування
УАПЦ (УПЦ) 1920–1930-их рр., зокрема архівно-кримінальним справам її діячів
і ґрунтовані на архівних, історіографічних та усних джерелах з історії УАПЦ
(УПЦ) [938–945 та ін.].
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Його монографію присвячено джерелознавчому дослідженню документів і
матеріалів масового терору як засобу державного управління в СРСР (1917–
1941 рр.) [947]. Розділ з цієї книжки про пам’ятки УАПЦ опубліковано в
часописі «Пам’ятки України» [946]. Студії з історії большевизму є певною
мірою продовженням монографії, де окрім іншого досліджується проблема
культурних втрат в УРСР [948].
Справі дослідження джерел з історії УАПЦ прислужилися публікації
Леоніда Пилявця, який аналізував церковно-державні відносини, досліджував
різні аспекти історії УАПЦ, зокрема діяльність інспірованої органами ДПУ
«Діяльно-Христової Церкви» [1304], опублікував архівні документи з біографії
митрополита УАПЦ Василя Липківського [1303–1308] та епістолярій. Ним
запропоновано періодизацію документаьних джерел з історії УАПЦ на
підставі концепції «трьох відроджень УАПЦ» [1307].
Значним внеском у справу вивчення джерел з історії УАПЦ є праці
Арсена Зінченка, в яких розглядаються процеси руху за автокефалію в Україні,
відносини між владою та церквою у 1920-ті рр. [1059–1060], діяльність УАПЦ
на Поділлі [1061–1062], персоналії церковних діячів [1069; 1073], особа
архієпископа Полтавського Парфенія (Левицького) [1074]. Слід відзначити
дослідження життєписів діячів УАПЦ, зокрема митрополита УАПЦ Василя
Липківського [1063–1067; 1071; 1072 та ін.], аналіз основних джерел
формування його концепції Української церкви [1067].
Важливими є дослідження причин розгортання репресій проти діячів
УАПЦ, зокрема щодо звинувачень у «петлюрівщині» [1070]. Під його
редакцією вийшли матеріали ювілейної наукової конференції, до 75-ої річниці
Першого Собору УАПЦ 1921 р. [1066; 1482], а також рецензія на видання
документів і матеріалів самого Собору [1068].
Публікації Володимира Пащенка в основному присвячені дослідженню
політики радянської держави щодо церкви [1291; 1294–1295], впровадження в
життя законодавства про релігію та церкву в СРСР та УРСР [1292], проблемі
репресій проти діячів УАПЦ [1290], особі митрополита УАПЦ Василя
Липківського [1293; 1296].
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Дослідженню проблеми стосунків між державою і церквою в період
Української революції та церковній історіографії присвячено деякі праці
Василія

Ульяновського.

Він

подав

класифікацію

церковних

джерел,

періодизацію історіографії з історії церкви в Українській гетьманській
державі, одним з перших дослідив архівні джерела, які стосуються доби
Центральної Ради, діяльності Міністерства ісповідань Гетьманської Держави у
справі організації церковної справи, виклав аналітичний огляд архівних
матеріалів доби Гетьманату Павла Скоропадського [1484–1485; 1488–1489].
Окремо слід відзначити загальні методологічні засади дослідження джерел з
історії Православної церкви та церковних архівів [1486–1487; 1490].
Дослідженню становища Православної церкви за часів Директорії УНР у
1919 р. присвячено працю Богдана Андрусишина, в якій розглянуто державну
політику щодо церкви, органи керівництва, хід боротьби за визнання
автокефалії церкви. Автор дослідив основні напрями діяльності Міністерства
ісповідань, зокрема проблему українізації церкви, впровадження української
мови, діяльності комісій у справах перекладу Св. Письма та реорганізації
духовної освіти, вирішення справи з військовим духовенством, справу
Кирило-Мефодіївського братства тощо [926].
Проблемі виникнення та розвитку українського руху за автокефалію в
контексті української самостійницької ідеї, діяльності УАПЦ присвячені праці
Федора Турченка. Він був одним з перших дослідників, який звернув увагу на
причини виникнення автокефального руху напередодні революцій 1917 р. та
його подальшої трансформації в УАПЦ [1472–1475].
Тематичний та хронологічний огляд справ фонду № 3984 ЦДАВО
України здійснив Олександр Ігнатуша [1107; 1532–1533], а також в окремій
статті, присвяченій опису документів в державних архівах України з історії
УАПЦ (1917–1930 рр.) [1086]. В цілому доробок О. Ігнатуші є одним з
найбільших у справі вивчення і запровадження до наукового обігу архівних
джерел з історії УАПЦ та наукового аналізу різних аспектів її діяльності
[1083–1116], дослідження персоналій [1092–1102], організації діяльності і
структури місцевих осередків УАПЦ [1116, с. 180-185].
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Науковий доробок сучасного історика Алли Киридон містить не тільки
велику кількість публікацій з історії УАПЦ, які ґрунтовані на цілому
комплексі архівних джерел та матеріалів [1146–1173]. У теоретичному плані її
дисертаційне дослідження присвячене проблемі перегляду усталених поглядів
на періодизацію діяльності УАПЦ. Авторка запровадила до наукового вжитку
поняття «УАПЦ–УПЦ», довівши, що Українська православна церква 1930–
1936 рр. є правонаступницею УАПЦ 1921–1930 рр. Ця дефініція є новою,
оскільки не зустрічається ні в діаспорній літературі, ні у роботах вітчизняних
дослідників

[1534].

У

публікаціях

А. Киридон

всебічно

висвітлено

різноманітні аспекти церковно-державних відносин в УРСР у міжвоєнний
період [1150; 1154; 1161–1162; 1165; 1167 та ін.], окремо досліджено
персоналії церковних діячів [1151–1152; 1163; 1169 та ін.].
У своїх наукових розвідках авторка цієї роботи дослідила архівні
джерела [1333; 1340–1341; 1346–1349; 1355–1356; 1360–1361; 1375–1376;
1379; 1382; 1389; 1389–1395 та ін.], документи ВПЦР з різних напрямів
організаційної діяльності керівного органу УАПЦ [1328; 1354; 1391 та ін.],
життєписи її діячів [1325–1326; 1336–1337; 1339; 1344; 1349; 1361; 1366–1367;
1370–1371; 1374; 1382; 1391], матеріали про соборну діяльність УАПЦ [1327;
1331; 1342; 1347; 1350; 1358–1359; 1363; 1376; 1380–1381; 1387; 1391].
Окремою проблемою стало вивчення і публікація документальних
джерел з розгортання політичних репресій радянської влади проти УАПЦ
[1349; 1356–1357; 1365–1367; 1370–1372; 1374; 1382; 1384–1386; 1390–1391].
Окремим напрямом дослідження є реконструкція подій, пов’язаних з
ліквідацією церковного життя у Софійському осередку, де у 1920-ті рр. діяли
церковні та музейні структури, Софійська комісія зокрема [1351–1354] та ін.
Цікавим напрямом дослідження джерел з історії УАПЦ виявився той,
який стосується вивчення «Діяльно-Христової Церкви» як альтернативного
проекту щодо УАПЦ на чолі з митрополитом Василем Липківським [1192;
1194–1196; 1198]. Автором низки публікацій з цієї теми є Дмитро Кузовенков.
Він також дослідив особливості розвитку автокефального руху в різних
регіонах України [1193; 1197].
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Дослідженню ролі НКВС УСРР та його відповідних підрозділів
(окрліквідкоми, підвідділи культів та ін.), на який декларативно покладалися
функції забезпечення радянського законодавства про релігії і церкву,
присвячено публікації сучасних науковців, зокрема І. Аверіна [919], О. Бажана
[935], В. Даниленка [836], В. Золотарьова [1076–1080], Р. Подкура [1312],
Ю. Шаповала [830; 838; 1514–1516] та ін.
Таким чином, сучасна наукова історіографія представлена досить
широким і багатоаспектним масивом публікацій українських дослідників і
науковців. Після відкриття доступу до спецсховищ архівів і бібліотек стали
можливими дослідження джерел з історії УАПЦ 1917–1939 рр., утворилися
нові напрями в історіографії, яких не існувало в радянський час.
Інформаційний потенціал документальних джерел настільки великий, що
можна говорити про подальше розширення тематики вищезазначених
наукових напрямів, в тому числі за рахунок публікації джерел, а також
створення електронних баз даних документів і персоналій.
Сучасна конфесійна історіографія небагата публікаціями, які б містили
розвідки з історії УАПЦ 1917–1939 рр. З проголошенням незалежності
України та виникненням церковного конфлікту в Україні і послідовним
утворенням та організаційним оформленням УАПЦ (1990), УПЦ Київського
Патріархату (1992) та УПЦ Московського Патріархату (1992) справа
богословського тлумачення і оцінки джерел з історії УАПЦ формації 1921 р.
набула ще більшого значення у поглибленні протистояння [1391, с. 72-89].
При неоднозначному

ставленні до «липківщини»

в середовищі

української діаспори, присутня позитивна оцінка щодо утворення та діяльності
УАПЦ,

мучеництва

її

ієрархів

та

вірних

у

вступному

слові

до

«Мартирології...» митрополита УПЦ в США і першоієрарха УАПЦ в діаспорі,
а з червня 1990 р. Св. Патріарха Київського і всієї України-Руси Мстислава
(Скрипника) [823, с. 7-10]. Такий самий напрям в оцінках УАПЦ як «ЦерквиМучениці», а її діячів як борців за незалежну автокефальну Українську церкву,
є в інших працях діячів діаспори [882; 986; 1495 та ін.].
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Під впливом усталеної в українській діаспорі історіографічної концепції
наприкінці 1980-их – початку 1990-их рр. виходили друком праці активістів
відродження УАПЦ. Її друкованим органом став часопис «Наша Віра –
Православ’я» на сторінках якого публікувалися виступи на різноманітних
протестних заходах за відродження УАПЦ в Україні, але матеріали Собору
УАПЦ 5–6 червня 1990 р. не мають опертя на документальні джерела [816].
Серед інших напрямів конфесійної історіографії найбільш цікавою є
еволюція поглядів Української православної церкви Київського Патріархату.
Ставлення до УАПЦ формації 1921 р. було різко негативним і відповідало
концепії Московського патріархату [809; 1256].
Ситуація змінилася після 1991 р., коли на Соборі УПЦ, що відбувався в
Києві 1–3 листопада 1991 р., було виголошено офіційну заяву Собору до
Св. Патріарха Московського і всієї Руси Алєксія ІІ (Рідігера) з проханням
надати автокефалію Українській церкві [779; 808]. На Помісному Соборі УПЦ,
який відбувся у Києво-Печерській лаврі 1–3 листопада 1991 р [808], на
порядок денний було винесено питання про здобуття автокефалії Української
церкви канонічним і законним шляхом. У доповіді митрополита Київського і
всієї України Філарета викладено умови отримання Українською церквою
автокефального статусу [808, с. 9-32]. Автокефальний рух після 1917 р. у
доповіді оцінено негативно через неканонічні шляхи розбудови церкви [808,
с. 20-26]. Ця доповідь стала програмною у визначенні ставлення до УАПЦ
формації 1921 р. у конфесійних виданнях [1010; 1057; 1126].
У періодичному виданні Київської духовної академії (зараз КПБА) з
2003 р. оприлюдено низку досліджень, в яких використано не тільки джерела з
історії УАПЦ 1921 р., але й подано їх сучасну богословську та церковноісторичну інтерпретацію [1270; 1380; 1387 та ін.], досліджено церковномузичну і гомілетичну спадщину [1248], персоналії ієрархів цієї церкви [1377].
В УПЦ Київського Патріархату відбулася еволюція поглядів від відверто
ворожого до цілком позитивного і вже утворився значний доробок у цій
ділянці досліджень і публікацій.
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Ставлення Української греко-католицької церкви до УАПЦ в міжвоєнний
період обумовлювалось ставленням до Православ’я, яке склалось в Російській
імперії до 1917 р., причому найчастіше об’єктом критики з боку греко-католиків
була підпорядкованість світським державним чинникам всіх структур
Православної церкви в Росії, а потім в СРСР. Репресивні заходи радянської
влади проти УАПЦ практично не відобразилися в джерелах УГКЦ з кількох
причин. По-перше, географічно УГКЦ і УАПЦ майже не перетинались,
оскільки розповсюдження парафій УАПЦ майже не охоплювало території, де в
цей період існували осередки УГКЦ. Спроби УАПЦ поширити створення своїх
осередків

на

західноукраїнських

землях

не

мали

успіху.

По-друге,

комуністична влада жорстко переслідувала і Римо-католицьку і Українську
греко-католицьку церкви з самого початку свого існування в Україні,
натомість репресії проти УАПЦ розгорнулися дещо пізніше.
Конфлікт між греко-католиками та архиєпископом УАПЦ Іваном
Теодоровичем виник після його прибуття до США в лютому 1924 р. Преса
греко-католиків Канади зайняла відверто ворожу позицію щодо Івана
Теодоровича [1391, с. 80-82]. Відповіддю на образливу публікацію (стаття
«Чортове насіння», опубліковану в часописі «Америка», органі грекокатолицького Товариства в США «Провидінє», ч. 83 від 23 липня 1925 р.)
стала книжка «Унія в першій зустрічі з відродженою церквою українського
народу» (10 серпня 1925 р. в Брендоні, Ман., Канада) [1391, с. 80-83].
Незважаючи на те, що джерела УАПЦ не містять ніяких згадок про
стосунки з УГКЦ, схема запровадження репресій проти обох церков виявилася
однаковою. С. Карін-Даниленко був залучений до справи ліквідації УГКЦ в
Галичині [971]. Як зауважила Л. Бабенко щодо тактики антирелігійної
боротьби

радянської

влади

«Однією

з

найважливіших

складових

її

інструментарію залишалися органи державної безпеки ( […] НКВС та Головне
управління державної безпеки – НКДБ). Їх методи ліквідації православної та
протестантської конфесій у 1920–1930-их рр. в УРСР були схвалені
керівництвом більшовицької партії» [934, с. 165].
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Л. Бабенко, завдяки опублікованим документам з архівів спецслужб, в
т. ч. архівно-кримінальних справ ГДА СБ України, робить висновок про те, що
більшовики перейняли антиуніатську ненависть, притаманну самодержавству,
але подальша їх політика зумовлювалася комплексом інших за сутністю
причин, зокрема виключенням релігії з суспільного життя, ворожими
стосунками з Ватиканом як центром антикомунізму, сприйняттям УГКЦ як
«агента Ватикану» [934, с. 167]. Спільним у звинуваченні УАПЦ і УГКЦ стало
визначення їх як «фашистських» [934, с. 167].
Іще до встановлення радянської влади на західноукраїнських землях, у
вересні 1935 р. нарком НКВС УСРР В. Балицький у доповідній записці на ім’я
Й. Сталіна і М. Єжова писав, що одним із натхненників «контрреволюційної
роботи» вказаних угруповань був митрополит УГКЦ Андрей Шептицький
[840–842; 1420]. У цьому документі його звинувачено як «популяризатора
фашизму» [934, с. 168]. Таким чином, на підставі документів одного відомства
прослідковуються не тільки однакові заходи для знищення УАПЦ (УПЦ) та
УГКЦ, але й застосування однакової термінології щодо визначення не
пов’язаних між собою церков, яка, між іншим, є суголосною концепції
Московського патріархату.
Українська католицька церква. Як показало дослідження джерел праці
К. Фотієва, представники Римо-католицької церкви цікавилися подіями в
УРСР і збирали інформацію щодо розвитку українського автокефального руху.
У 1920-их рр. такі джерела уміщував журнал «Orientalia Christiana» видання
Понтифікального Східного Інституту у Римі. під редакцією ректора цього
Інституту єпископа Мішеля Д’Ербіньї (Michel d’Herbigny).
Одним

з

ґрунтовних

видань,

присвячених

огляду

персоналій

репресованих у 1920 – 1940-их рр. ієрархів, духовенства та вірних Римокатолицької церкви в Україні є робота О. К. Соколовського [1427], де зібрано
відомості про всіх репресованих українських римо-католиків, але автор
умістив до видання біографії діячів Українського Екзархату [1427, с. 1, 15-19,
33, 44-46, 48-49, 58, 63-64 та ін.].
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У книзі подано докладні відомості про судові процеси і подальше
заслання, перелік кримінальних кодексів, огляд групових справ, фото з
архівно-кримінальних справ. До видання вміщено довідки з архівнокримінальних справ діячів УАПЦ, зокрема про регента Софійського
кафедрального собору, члена ВПЦР Дмитра Ходзицького [1427, с. 219].
Масив історіографії та публікації джерел про репресії проти римокатоликів складають окремий напрям в сучасній науці. Наприклад, у
життєписі о. інфулата Теофіла Скальського, який був настоятелем католицької
парафії Св. Олександра по вул. Костельній у м. Києві, описано його зустріч з
митрополитом УАПЦ Миколою Борецьким в ув’язненні. Під час перебування
у Ярославському політізоляторі з листопада 1929 р. до нього в камеру на
деякий час посадили «митрополита Української Православної Церкви з Києва
Миколая Борецького, який мав досить неврівноважений характер» [984, с. 27].
Очевидно, стосунки між двома ув’язненими не склалися, бо о. інфулат Теофіл
Скальський помилився щодо Миколи Борецького. Взагалі, в текстах
досліджень та публікацій, що вийшли з римо-католицьких осередків, дуже
мало інформації щодо джерел УАПЦ, хіба що коли йдеться про дослідження
репресій проти всіх релігійних і церковних напрямів і конфесій в Україні.
Російська сучасна наукова та церковна історіографія. Характерною
особливістю ставлення до джерел з історії УАПЦ 1917 – 1939 рр. з боку
представників конфесійної історіографії РПЦ та УПЦ МП є повне їх
ігнорування як предмету дослідження. Згадки про УАПЦ, по-перше,
надзвичайно короткі, по-друге, містять нищівну критику відпалих від
православ’я через націоналізм «самосвятів-липківців», по-третє джерелами для
дослідження чи опису завжди слугують не документи, а виключно публікації і
висновки тих авторів, які належали або до РПЦ, або хоча б до РПЦЗ. Авторів
цього

напряму

зовсім

не

турбують

фактичні

помилки

(наприклад,

архієпископа УАПЦ Нестора Шараївського названо «Шараповским» [1506,
с. 379], єпископа Білоцерківського УАПЦ Юрія Тесленка «Тисленком» [1494,
с. 49], прот. Павла Погорілка «Погорилкой» [1494, с. 32] і т.д.).
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З початку 1990-их рр. в Російській Федерації вийшло друком багато
документальних видань, в т. ч. з питань репресій проти Православної церкви в
СРСР. Але у ставленні до джерел з історії УАПЦ формації 1921 р. це нічого не
змінило. Практично відсутні дослідження джерел щодо репресій проти цієї
церкви в російських виданнях і тих конфесійних виданнях, які виходять в
Україні, але ігнорують цю проблему з вищенаведених причин. Можна
твердити, що є певна безперервність у визначеннях стосовно УАПЦ, тобто
теза про «самосвятів» і «липківців» не зазнала ніяких змін.
Якщо порівняти публікації російських науковців з конфесійними
виданнями, то практично немає ніякої різниці у підходах до проблеми і
формулювань. Праця Андрія Марчукова написана з наукових позицій на
підставі архівних матеріалів ЦДАГО України, ЦДАВО України, РГАСПІ,
ГАРФ, опублікованих документів, в т. ч. тогочасних партійних і державних
керівників СРСР і УРСР, матеріалів періодичної преси, історіографічних праць
тощо [1240]. Дослідженню місця і ролі УАПЦ в українському національному
русі присвячено окремий розділ, де розглянуто процес виникнення УАПЦ, її
ідеологію [1240, с. 281-303], де діячі УАПЦ визначені як «церковні
сепаратисти», які діяли в загальному руслі українізації. За умов конфлікту з
тихонівським єпископатом у єпископи і священики УАПЦ було висвячено
колишніх петлюрівських офіцерів, урядовців УНР. Автор стверджує, що
Російська церква відчувала на собі значно більший тиск і репресії з боку
влади, зокрема у справі реєстрації нових церковних громад [1240, с. 298].
До того ж у планах влади сприяння УАПЦ якраз мало на меті розкол і
послаблення тихонівських осередків. Оскільки головною засадою розбудови
церковного життя в УАПЦ був український націоналізм, то якраз це і стало
головним фактором залучення до цієї церкви національно свідомих громадян,
незважаючи на неканонічність єпископату. Автор зазначив, що «В основі
міжцерковного протистояння на Україні у 1920-ті рр. (як і тепер) лежала все та
ж сама боротьба ідентичностей і світоглядів, боротьба українського
національного фантома за своє утвердження» [1240, с. 303].
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Практично такий самий погляд представлено у сучасних виданнях РПЦ.
Одним з них є протоієрей Владислав Ципін, автор багатьох капітальних праць
з історії РПЦ новітньої доби [1503–1506], які є офіційною історіографією
Російської церкви. Стосовно інституалізації УАПЦ прот. Владислав Ципін
повідомив про утворення нової ВПЦР у квітні 1920 р. (насправді у 1919 р.) і
відзначив особливу роль у цій справі В. Чехівського («Чеховской») як
головного пропагатора неканонічної висвяти майбутнього митрополита [1504,
с. 69]. Перший Собор УАПЦ 1921 р. автор кваліфікував як «лжесобор», а його
учасників як «смутьянов» і «самосвятов» [1504, с. 69].
У повідомленні щодо Другого Собору УАПЦ 1927 р., прот. Владислав
Ципін пише, що Собор оголосив діяльність «предводителя раскола»
Липківського та інших «лжеєпископів» реакційною, після чого вони були
репресовані [1504, с. 196]. Судячи з посилань на джерела, автор у всіх своїх
виданнях користувався тільки машинописом роботи митрополита Феодосія
(Процюка) [1493], помилково подавши в назві цієї роботи замість
«Обособленческие движения…» «Обновленческие» [1506, с. 810].
Митрополит

Феодосій

(Процюк)

подав

своє

дослідження

як

кандидатську дисертацію до Московської духовної академії у 1970-их рр., але
ця праця вийшла друком у 2004 р. Джерелами для його дослідження були
періодичні видання в Україні («Церква й Життя», церковний календар УАПЦ
за 1927 р.), друкований текст постанов Собору Київщини 22 – 26 травня
1921 р., роботи радянських публіцистів та обновленців. Перелік джерел
надзвичайно бідний і не містить ніяких документальних свідчень. У передмові
диякон Ілля Соловйов кваліфікує діяльність УАПЦ та обновленців як
реалізацію політики комуністів, звинувативши діячів УАПЦ у доносах, брехні
та демагогії, розпалюванні «примітивного націоналізму» [1493, с. 3].
Праці з російської церковної історії професора Університету Західного
Онтаріо (Канада) Дмитра Поспеловського також містять інформацію про
УАПЦ 1920 – 1930-их рр., але його загальний висновок нічим не відрізняється
від попередньо представлених робіт [1320–1322].
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Інший церковний історик Владислав Петрушко присвятив своє
дослідження подіям проголошення автокефалії в Україні у 1990-их рр. [1302].
Діяльність УАПЦ названо в цій роботі «автокефальною авантюрою», яку
всіляко підтримувало НКВС з метою розколу Православної церкви. Саму
УАПЦ

автор

характеризував

як

«псевдоцеркву,

в

діяльності

якої

простежуються численні протестантсько-обновленські тенденції» [1302, с. 9].
Серед сучасних видань слід відзначити збірник, який містить низку
нарисів з історії Православної церкви у Східній Європі у ХХ столітті,
підготовлений Центром св. Климента «Общение и диалог культур» [1323].
Автором нарису про Українську Православну Церкву у ХХ столітті є д-р
Софія Сеник (у передмові її позиціоновано як «ведущего специалиста» у
цьому питанні)» [1419, с. 323]. Джерелами для цього нарису слугували згадані
праці до книги К. Фотієва, зокрема Orientalia Christiana Periodica, публікації
авторки та книга М. Шкаровського. Загальний висновок цього нарису нічим не
відрізняється від інших, які створено в рамках російської історіографії.
Підсумовуючи огляд історіографії, яка стосується дослідження джерел
УАПЦ в міжвоєнний період, слід зазначити, що у ХХ ст. після виникнення
руху за автокефалію 1917 – 1921 рр. утворилося кілька напрямків
історіографії: церковний, який в свою чергу розпався на 2 ворогуючих –
представників і прихильників УАПЦ та їх опонентів з Українського екзархату
та обновленців і нецерковний, який також розпався на 2 протилежних за
змістом і підходами напрями – українські науковці, які досліджували
автокефальний рух за кордоном і радянський напрям, представлений
ідеологічними та публіцистично-викривальними публікаціями.
Після Другої світової війни можна виокремити наступні напрями
історіографії: церковний, представлений авторами з УАПЦ під проводом
митрополита

Полікарпа

(Сікорського)

та

представників

УАПЦ

(Соборноправної). Полеміку з цим напрямом в церковній галузі історіографії
могли підтримувати тільки проросійські емігранти, які вважали УАПЦ
неканонічною. Церковний напрям досліджень УАПЦ в СРСР був відсутній.
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Нецерковний напрям розвивався у протилежних за змістом напрямах. Це
українські науковці-емігранти, які досліджували УАПЦ 1917 – 1939 рр. за
кордоном, і радянський пропартійний напрям, з тією різницею, що
закордонний розвивався в рамках радянознавчих студій, а радянський
виглядав як суцільна ідеологія за відсутності історико-документального
підгрунття спрямована проти «антирадянських клерикальних фальсифікацій».
З постанням незалежної Української держави у 1991 р. і виникненням
церковного протистояння в Україні між православними відламами, які мають
назву «Українська Православна Церква», утворилося кілька нових напрямів
історіографії. Зберігаючи попередній розподіл на церковний і нецерковний
напрями, можна константувати наступне: 1) церковний напрям історіографії
почав розвиватися в трьох напрямах: а) УАПЦ, головним часописом якої є
газета «Наша Віра», яка проводила лінію на відродження ідеї автокефалії; б)
УПЦ КП, яка у своєму ставленні до ідей та засад УАПЦ формації 1921 р.,
зробила радикальний поворот від несприйняття цих ідей до включення їх як
складової власної історії; в) УПЦ МП, історичні дослідження в середовищі
якої залишилися незмінними, повторюють підходи до цієї проблеми Російської
церкви, мають звинувачувальний характер і характеристики типу «лжеієрархія», «лже-церква» тощо.
Як потенційно пріоритетні напрями досліджень в сучасній українській
історіографії можна визначити наступні: 1) вивчення документів стосовно
головних напрямів діяльності УАПЦ; 2) персоналії діячів УАПЦ, їх
теоретична, богословська та епістолярна спадщина, яка не була оприлюднена в
Україні, а тільки фрагментарно в діаспорі; 3) джерела про стосунки між
владою і церквою в радянську добу; 4) важливою ділянкою досліджень
залишається доля церковно-історичних пам’яток, храмів, монастирів, духовнонавчальних закладів тощо; 5) зовсім недослідженим залишається той напрям,
який стосується пошуку, дослідження та публікації джерел щодо відносин між
УАПЦ та іншими церквами і конфесіями в Україні та за її межами.
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1. 2. Формування, склад і структура джерел

У сучасному джерелознавстві джерельна база історичних досліджень
визначається як сукупність джерел, що мають певний тип, рід, вид з різним
ступенем

автентичності,

концентрацією

інформації,

інтенсивністю

побутування, а також станом їхнього збереження [1177, с. 262; 1125, с. 86].
Аналіз первісної (початкової) джерельної бази з історії УАПЦ (УПЦ), яка
сформувалася паралельно з подіями її існування в Україні у 1917–1939 рр., є
актуальною проблемою з кількох причин.
По-перше, досі не існує окремого джерелознавчого дослідження
документальних джерел з історії УАПЦ (УПЦ) від початку руху за
автокефалію і до її планомірного знищення карними органами влади УРСР як
«буржуазно-націоналістичного» «петлюрівського» і взагалі антирадянського
напряму. По-друге, є нагальна потреба пошуку, вивчення і класифікації тих
джерел, які в різний час опинилися за кордоном і тривалий час справляли
потужний вплив на церковно-політичні відносини в середовищі української
діаспори. По-третє, події розпаду СРСР і пов’язаний з цим процес відродження
УАПЦ і УГКЦ в Україні викликали величезну потребу в об’єктивній
інформації і активізували процес пошуку і виявлення документальних джерел.
Це стало стимулом для актуалізації джерельної бази у вигляді відповідних
археографічних студій і появи різноманітних публікацій.
Символічним є також той факт, що діяльність учасників руху за
утворення автокефальної церкви в Україні у 1917–1921 рр., УАПЦ (1921–1930)
та її наступниці УПЦ (1930–1939) відбувалась на території колишнього
Софійського монастиря і храм Святої Софії Київської був її кафедральним
собором до 1934 р. Ліквідація цієї церкви потягла за собою вперше за багато
століть зміну статусу величної пам’ятки України – Свята Софія Київська
перестала бути діючим храмом і перетворилася на музей-заповідник, спочатку
філію Всеукраїнського Музейного Городка у Києво-Печерській лаврі, а з
1939 р. – у самостійний музейний осередок антирелігійного спрямування.
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Дослідження оригінальних джерел надає змогу ввести до наукового
обігу нові історичні факти, які до того були або маловідомі, або свідомо
замовчувались через ідеологічні та політичні причини. Запровадження таких
фактів суттєво змінює наші уявлення про хід тогочасних подій, дозволяє
переглянути вже усталені засади і оцінки як в радянській історіографії
проблеми, так і в сучасній. Це також необхідно для створення цілісної
історичної картини шляхом реконструкції подій на базі дослідження архівних
документів, сукупності віднайдених джерел.
Класифікація архівних джерел. Сучасне джерелознавство розглядає
класифікацію джерел як поділ всієї їх маси на групи за певною суттєвою
спільною ознакою, характерної для кожної групи [1125, с. 91]. Загалом
джерела з історії Православної церкви, так само як і інші історичні джерела,
поділяються за видами, походженням (церковні або нецерковні) і за змістом
(рівнем інформативності та репрезентативності). Велике значення в оцінці
джерел з історії УАПЦ (УПЦ) має конфесійне походження, оскільки в цьому
випадку вирішальне значення буде мати з якого середовища вийшов документ
– самої УАПЦ або інших церковних структур (Український екзархат
Московського патріархату, обновленці). Джерела з історії УАПЦ можуть
виходити з українських або російських церковних і світських установ, мати
іноземне походження [1391, с. 93].
Специфічним різновидом радянської доби є нецерковні джерела, в
основному представлені законодавством щодо церкви, а також існуючий
комплекс архівних джерел владних структур та установ, діяльність яких
стосувалася

зовнішньої

регламентації

діяльності

церкви,

маніпулювання

мандатами на використання храмів та майна, слідчі та судові справи проти діячів
УАПЦ, публікації в пресі тощо. На відміну від аналогічних джерел часів
існування Російської імперії, коли практично весь масив офіційної документації і
навіть приватний епістолярій були зумовлені домінуючою в суспільстві
православною свідомістю, пануючим становищем Російської церкви в державі,
в радянський період підґрунтям стає нецерковна, антирелігійна ідеологія.
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Матеріалістичний

світогляд,

марксистсько-ленінська

теорія,

впроваджена як методологічна основа життя радянського суспільства,
зумовила відповідне ставлення до церковного питання у згаданих напрямах
діяльності державних та партійних органів СРСР. Виняток складають
внутрішньоцерковні документи та документи української церковної діаспори,
хоча їхні автори також не уникли політичних впливів у оцінках історії УАПЦ.
Першу спробу тематичного та хронологічного огляду справ фонду
№ 3984 ЦДАВО України було зроблено Олександром Ігнатушею в його
дисертації [1532]. У 1994 р. вийшла друком стаття, присвячена оглядові тих
документів, які містяться в державних архівах України з історії УАПЦ (1917–
1930 рр.) [1086]. Автором запропоновано розподіл архівних матеріалів на 2
групи: 1) фонди церковних організацій та 2) фонди державних органів, які
містять матеріали щодо церкви [1086, с. 44]. О. Ігнатуша запропонував схему
класифікації писемних джерел на документальні, особового походження та
пресу. Основу його монографічного дослідження склали джерела умовних
груп-комплексів: церковні, державні і громадські. Він також навів видову
належність джерел: актові (законодавчі, нормативні), діловодні, статистичні,
судово-слідчі, програмно-теоретичні [1107, с. 13].
У своїй класифікації джерел Леонід Пилявець історію УАПЦ (1921–1936)
поділив на 3 етапи: 1) етап кристалізації ідеї автокефалії Православної церкви в
Україні, вироблення її ідеології й спроби втілення її в життя (1917–1921); 2) етап
проголошення УАПЦ, інституалізація її діяльності (1921–1930); 3) розгром
УАПЦ й діяльність УПЦ як її наступниці (1930–1936) [1307, с. 46].
У принципі погоджуючись із запропонованою схемою, незрозуміло чому
історію УАПЦ (УПЦ) закінчено 1936 р. Якщо йдеться про державні постанови
припинення її діяльності як церковної організації, то постанова ВУЦВК УСРР
датована листопадом 1935 р. Якщо мова йде про фактичну діяльність ієрархів
та священиків УПЦ, яка відбувалась після офіційної ліквідації в підпільних
умовах, то її було припинено внаслідок розгортання політичних репресій
впродовж 1937–1939 рр., коли фізично винищили основний склад діячів УПЦ.
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Ступінь дослідження джерельної бази УАПЦ Л. Пилявець визначив як
«зародковий», оскільки автор назвав тільки кількох дослідників в Україні та за
її межами, які спромоглися хоч почасти окреслити коло проблем. Це праці
Б. Р. Боцюрківа [958], О. Оглоблина [1278] та М. Соловія [772, с. 309-323;
1428]. Автор підтримав пропозицію Б. Р. Боцюрківа, за якою інтегруючими
концепціями дослідження джерел з історії УАПЦ повинні бути дві: 1) наступ
одержавленого атеїзму на релігію та послідовна політика влади, спрямована на
поступове підкорення, контроль та дискредитацію всіх релігійних організацій
з метою їх послаблення, ізоляції й (само)ліквідації; 2) вплив українського
національного відродження на церковне життя в Україні.
З огляду на те, що документальних джерел УАПЦ порівняно з іншими
церковними напрямами збереглося більше, то з метою розширення пошуків є
потреба

вивчення

зарубіжних

архівів

(Євгена

Бачинського,

Івана

Теодоровича). Перспективними виглядають мемуари, особові матеріали
І. Сухоплюєва, С. Каріна-Даниленка, «Спілки войовничих безбожників»,
сектору атеїзму Української філії Інституту марксизму-ленінізму [958, с. 285].
Далі Л. Пилявець пропонує класифікацію джерел на історичні (звіти і
протоколи епархіальних зібрань, документи ВПЦР), догматичні (постанови
українських єпархіальних з’їздів 1917–1918 рр. Помісного Собору РПЦ 1917–
1918 рр., які стосуються статусу Української церкви) і полемічні (розвиток
Української церкви, українізації богослужіння). До особливого напрямку
джерел автор відносить документи, які відображають церковно-державні
відносини 1917–1921 рр., церковну політику Української Центральної Ради,
Тимчасового уряду Росії, Української Держави, Директорії УНР, денікінського
і більшовицького урядів. Л. Пилявець пропонує складну схему розподілу
джерельної бази дослідження історії УАПЦ на етапи, які, в свою чергу,
поділяються на «підетапи». Цю схему класифікації він спробував застосувати
до кожного з етапів і «підетапів», довільно визначаючи які документи
належать до кожного з них. Таким чином, запропонована схема є на наш
погляд нежиттєздатною і не зовсім зрозуміло, як її застосовувати на практиці.
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Проведені дослідження джерел дають можливість твердити, що
запропонована Л. Пилявцем періодизація історії УАПЦ (1921–1930) і УПЦ
(1930–1939), в принципі є правильною. Але систему класифікації джерел
неможливо застосувати через невідповідність її загальноприйнятій системі та
хибне смислове наповнення термінів класифікації.
Схему класифікації джерел з історії Православної церкви в Україні було
запропоновано

В. Ульяновським.

Цю

схему

було

запропоновано

для

класифікації джерел середньовічної доби історії Православної церкви [1486,
с. 8-14]. Визнаючи запропоновану класифікацію в цілому прийнятною і для
новітньої доби, слід зазначити, що джерела з історії УАПЦ мають свої
особливості, зумовлені реаліями ХХ століття та їх відображенням у справі
утворення, збереження, причин засекречення і знищення.
Виявлені документальні джерела з історії УАПЦ (УПЦ) можна віднести
до кількох типів за існуючою типологічною класифікацією джерел [1125, с.
100-103]. Абсолютна більшість виявлених джерел належить до словесних
(вербальних) джерел. Питома вага зображальних та речових джерел дуже мала
з огляду на обставини і термін існування УАПЦ (УПЦ) в УСРР та роки
лихоліть, пов’язані з гоніннями з боку комуністичною держави та війною.
Серед словесних (вербальних) джерел актові джерела за рівнем
інформативності й об’єктивності відбиття історичних реалій, світоглядних
настанов, соціальних відносин вважаються найбільш цінними і становлять
потужний пласт виявлених документів. Актові джерела не лише містять
важливу інформацію щодо подій з церковної історії, а й слугують засобом
перевірки і уточнення наративних джерел [1486, с. 8-14; 1125, с. 110, 357-374].
Соборні діяння, як різновид актових джерел, містять матеріали
церковних Соборів УАПЦ 1921 та 1927 рр. (власне соборні документи – всі
наявні варіанти стенограм засідань, протоколи засідань різних соборних
комісій, тексти доповідей делегатів, списки учасників та ін.), канони (напр.
«Київські канони» УАПЦ 1921 р. [829, с. 375-400] або «Накази» Собору
1927 р., які є спробою кодифікації «Канонів» 1921 р. [777; 818].
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У цих джерелах міститься інформація щодо їх складу, часу і місця
провадження, основні проблеми, хід дискусій, ухвали тощо. Соборні діяння
фіксують внутрішнє і зовнішнє становище церкви, актуальні проблеми
церковного життя, співвідношення духовного і світського елементів у
церковній організації.
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського
НАН України в ході виконання планової наукової роботи з дослідження і
публікації документів з цього фонду опублікував збірники документів і
матеріалів Першого (14–30 жовтня 1921 р.) і Другого (17–30 жовтня 1927 р.)
Соборів УАПЦ, які разом з іншими документами складають цілісний масив
документів і матеріалів щодо існування та ліквідації цієї церкви [818; 829].
До соборних діянь можна віднести протоколи і постанови Великих
Микільських та Покрівських Зборів ВПЦР, які за своїм рівнем майже
дорівнювали церковним Соборам УАПЦ, а їхні рішення були обов’язковими
для всієї церкви. Ці документи в основному існують як архівні примірники,
але частково були опубліковані в осередках української діаспори [800; 801].
Юридичні пам’ятки – це документи, які нормують зовнішнє і внутрішнє
життя церкви (статути) та її стосунки з світською державною владою
(конституції, угоди). Окремо слід розглядати радянський період існування
Православної церкви починаючи з виходу декрету РНК РСФРР про
відокремлення церкви від держави і школи від церкви (РСФРР – 2 лютого / 23
січня 1918 р., УСРР – 22 січня 1919 р.). Йдеться про декрет про відокремлення
церкви від держави, статті в Конституціях СРСР та УРСР про свободу
сумління, нормативні акти та інструкції щодо регулювання питань з
церковною власністю, постанови про церковні організації, діяльність
«служителів культу» тощо [1031]. У сучасній історіографії вже з’явилися
пропозиції щодо необхідності істотного перегляду значення цих декретів у
конфесійній політиці більшовицької влади

через

її ідеологізованість,

проведення церковної політики через численні таємні і цілком таємні
директиви і розпорядження, які розроблялися ДПУ і НКВС [1234, с. 103-104].
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Окрему групу офіційних документів складають діловодні матеріали
керівного органу УАПЦ Всеукраїнської Православної Церковної Ради, яка з
1919 р. здійснювала всю організаційно-церковну роботу. За період до липня
1929 р., коли канцелярію ВПЦР на Володимирській, 24 було останній раз
опечатано в зв’язку з початком арештів церковних діячів і підготовки до
процесу «СВУ», в цій канцелярії відкласвся основних масив діловодних
документів УАПЦ, який згодом (з певними вилученнями документів і справ в
різні роки) склав основу фонду № 3984 ЦДАВО України [1125, с. 110].
Судово-слідчі матеріали так само складають окрему групу джерел. Вони
мають персоніфікований характер, розкривають біографічні факти з життя
архієреїв, духовенства та вірних УАПЦ (УПЦ), відзеркалюють не тільки
правову систему УСРР, але й специфіку організації репресій проти
Православної церкви і зокрема УАПЦ (УПЦ). Ідеться про судово-слідчі
документи репресованих за доби тоталітаризму, що відображають механізми
злочинної дії каральної системи, масштаби масового терору, політичних
репресій, засвідчують рух опору правлячому режимові [1125, с. 111, 388-395].
Серед писемних джерел можна виокремити підгрупу джерел особового
походження (спогади, щоденники, листи) [1125, с. 113, 117]. Через те, що до
1939 р. практично весь єпископат, більшість духовенства і велика частина
мирян вже були неодноразово заарештовані і багато хто був страчений або не
повернувся із заслання, то оригінали щоденників, спогадів і листів, очевидно,
були вилучені під час обшуків. Тільки невелика частина тих діячів УАПЦ
(УПЦ), що вижила і отримала змогу вихати за кордон у 1943 – 1944 рр.
частково вивезла такі матеріали або написала спогади вже в еміграції.
Епістолярні документи досить широко представлені серед документів
канцелярії УАПЦ, оскільки керівництво ВПЦР в особі Михайла Мороза,
митрополита

УАПЦ

Василя

Липківського,

архієпископа

Нестора

Шараївського та інших діячів листувалося з урядовими колами, різними
організаціями і установами, церковними осередками, приватними особами
щодо діяльності по скликанню Соборів та інших питань.
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Виявлено листи, які надходили у відповідь до канцелярії ВПЦР. Цей вид
документів включає в себе офіційне, напівофіційне та приватне листування
церковних діячів та установ і є одним з найбільш інформативних джерел
стосовно основної діяльності, слугує підставою для характеристики авторів
листів та їхніх адресатів, дозволяє уточнити мотиви тих чи інших діянь тощо.
Оприлюднені поки ті епістолярні документи, які були супровідними до
видання соборних матеріалів УАПЦ.
У ході розгортання політичних репресій проти діячів УАПЦ (УПЦ) було
знищено, або досі не розсекречено, цілий масив епістолярію. У протоколах
обшуку під час арешту зазначалось, що було вилучено «переписку разную»,
або вказувалося, що серед вилучених матеріалів є листи. При дослідженні
архівно-кримінальних справ засуджених діячів УАПЦ, які зберігаються у ГДА
СБ України та ЦДАГО України, ніякого листування виявлено не було, хоча у
справах є спеціальні конверти для зберігання таких «вещдоков», але майже всі
вони виявилися порожніми при огляді [968, с. 60-61, 78-79, 83-84, 157 та ін.].
Епістолярні документи були частково оприлюднені за кордоном з тих
матеріалів, які були вивезені з України наприкінці Другої світової війни і
виявилися доступними для дослідження в Україні на початку 1990-их рр. [823,
с. 503-528; 824 та ін.]. Серед оприлюднених в Україні епістолярних джерел
дотичним до дослідження історії УАПЦ цього періоду є листування проф.
Івана Огієнка (з 1944 р. митрополита Іларіона) [819; 821; 825 та ін.].
Джерела особового походження діячів УАПЦ (УПЦ) збереглися в
основному за рахунок вивезених і оприлюднених за кордоном документів і
фотографій, оскільки внаслідок репресій в Україні таких джерел майже не
залишилось [1125, с. 413-429]. До наративних джерел належать мемуари
вітчизняного і закордонного походження, які відображають сприйняття
авторами подій з певними екскурсами в минуле. Почасти мемуарний характер
мають історична записка голови ВПЦР (1924–1927) Василя Потієнка, текст
якої було прочитано як доповідь для українських біженців у січні 1944 р. [793–
794], або «Історія…» митрополита УАПЦ Василя Липківського, які містять
опис подій з авторськими оцінками, факти з біографії [772–773].
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В. Потієнко у своїх спогадах вказав, що читав «Історію…» під час
евакуації з України у Вінниці у вересні 1943 р., вказавши, що цю книгу
щасливо зберіг хтось з близьких і її випадково знайшли після приходу німців у
1942 р. до Києва [823, с. 94].
Окрім мемуарів українських церковних діячів, учасників подій,
зацікавлення викликають мемуари і світських діячів, які залишили спогади про
ті події з історії церкви. Цей вид джерел майже повністю представлений
працями, що вийшли друком за кордоном. До мемуарів російських церковних
діячів в Україні можна віднести спогади, які є цікавими в плані з’ясування
поглядів на діяльність УАПЦ з боку опонентів [880; 883 та ін.].
Важливе значення для розуміння тогочасних процесів українізації
богослужіння на місцях та українізації парафій на Чернігівщині, Ніжинщині,
Переяславщині, Кременчуччині, Борзенщині та інших регіонах України мають
рукописні нариси історії парафій УАПЦ 1921 – 1926 рр. [817]. Це різновид
парафіяльних літописів, створений на замовлення ВПЦР до 5-ої річниці
існування УАПЦ, який відноситься до писемних джерел [1125, с. 345-357].
Збереглися документи, які можна віднести до спеціальних джерел. Це
стосується оригінальних богословських творів, зокрема апологетичних праць,
церковно-полемічних творів ідеологів УАПЦ та їх церковних опонентів,
літургійні та гомілетичні твори. Опис богословських творів діячів УАПЦ,
може стати предметом окремого джерелознавчого або богословського
дослідження. Праці ідеологів УАПЦ з’явилися після 1921 р., але їхній зміст
свідчить, що накал пристрастей навколо утворення національної церкви в
Україні, проблеми канонічності висвяти її первоієрарха митрополита Василя
Липківського не згасав. Окремо слід назвати праці Другого Собору УАПЦ
1927 р., а також редакційні збірки часопису «Церква й Життя» [454–463 та ін.].
До речових джерел які залишила по собі УАПЦ можна віднести
надгробки її діячів. Зокрема у Національному заповіднику «Софія Київська»
дивом зберігся практично неушкоджений надгробок заступника митрополита
УАПЦ архієпископа Київщини о. Нестора Шараївського, докладний опис
якого був опублікований у 2001 р. [1335; 1337; 1461].
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Існували також цікаві проекти реформування священичого одягу в
українському стилі [391; 1368]. Через політичні репресії як самих діячів
УАПЦ, так і всіх причетних до цієї церкви у 1920–1930-ті рр., а також через
масову еміграцію з України після закінчення окупаційного періоду впродовж
1943–1944 рр. було вивезено за кордон ті речі, книги, документи, які ще
залишалися в родинах чи у знайомих. Власне церковних речей, які були б
витвором УАПЦ, не залишилось через обставини тогочасного життя в УСРР та
короткий період існування цієї церкви. Тому перспективною виглядає справа
пошуку і джерелознавчого дослідження тих особистих і богослужбових речей,
які було вивезено з України за кордон або до Європи і Америки емігрантами
після Другої світовій війни, або на заслання в РСФРР (ГУЛАГ).
З тих джерел, які відносяться до зображальних (ікони, фрески, мозаїки,
гравюри та інші мистецькі твори) і слугують цінним джерелом з історії
Православної церкви, від УАПЦ залишилося дуже мало. Серед причин, які не
сприяли створенню такого виду джерел, можна назвати наступні: по-перше,
короткий період існування УАПЦ у 1917–1939 рр., по-друге, православні
храми (Софія Київська, Андріївська церква, Микільський собор, Іллінська
церква та ін.) дісталися УАПЦ разом з майном і тому, за умови припинення
надходжень та відсутності власних майстерень, УАПЦ не утворила нічого і
тільки встигла задекларувати наміри побудувати нові храми, написати ікони та
створити інші богослужбові речі в «предковічному стилі», а для богослужіння
використовувати наявні в храмах речі і облачення. До того ж на початку 1920их рр. розпочалася кампанія з вилучення церковних коштовностей з київських
храмів, що взагалі зумовило масове знищення цього виду джерел.
Частково збереглися фотодокументи УАПЦ (УПЦ), причому в Україні
практично не збереглося таких джерел, за винятком зображень храмів та
церковних громад УАПЦ 1920-их рр. [817]. Фото храмів УАПЦ 1920-их рр.,
єпископату, духовенства і вірних цієї церкви стали доступними через
українські діаспорні видання на початку 1990-их рр. і дають можливість
побачити діячів УАПЦ (УПЦ) [1125, с. 277].
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Музичні джерела УАПЦ (нотні записи з богослужбовими текстами)
збереглися краще. Оскільки процес українізації заторкнув і сферу церковної
музики, а також через підтримку цього процесу українськими композиторами
– К. Стеценком, П. Демуцьким, регентами соборного і українського народного
хорів Софійського собору Д. Ходзицьким, П. Гончаровим, Я. Калішевським та
ін. – навіть за короткий час УАПЦ залишила по собі оригінальну музичну
спадщину, яка дійсно ґрунтувалася на народній музиці і наближала
богослужіння до української народної творчості.
Слід зазначити, що музичні джерела можуть розглядатися не тільки як
варіанти збережених нотних партитур, які писали композитори УАПЦ.
Спеціального джерелознавчого дослідження вимагають музичні джерела, які
були утворені на еміграції, зокрема фонозаписи капели О. Кошиця. Ця капела
починала виступи в Києві в той час, коли до руху за автокефалію Української
церкви приєдналися композитори і співаки (рідна сестра В. Чехівського
Зінаїда співала в капелі О. Кошиця). Якби не перемога радянської влади, то
творчий доробок цього мистецького гурту зберігався би сьогодні в Україні.
Преса періоду Української революції 1917–1921 рр., 1920–1930-их рр. та
періодичних видань в діаспорі в післявоєнний період також є окремим видом
джерел з історії УАПЦ (УПЦ) [1125, с. 403-413]. Їхня специфіка полягає в
тому, що більшість з цих джерел не відноситься до церковних видань [1178;
1188; 1190; 1255; 1263; 1404]. Матеріали церковної преси зазначеного періоду
майже не збереглися, за винятком редакційних матеріалів часопису УАПЦ
«Церква і Життя» [441; 448; 454–463] і його друкованих примірників.
Якщо згрупувати джерела з історії УАПЦ (УПЦ) за таким критерієм, як
форма і місце їхнього постійного зберігання, то стає очевидним, що головним
місцем зберігання основного масиву документальних джерел є центральні
державні архіви України, почасти деякі матеріали виявлено у обласних архівах
і цю роботу ще не закінчено [752 та ін.]. Оскільки документальні джерела
утворилися у 1920–1930-ті рр., то основним способом зберігання цих джерел є
оригінали, а також машинописні і рукописні копії [1125, с. 105].
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Архівні джерела УАПЦ в Україні переважно зберігаються в центральних
державних архівах у м. Києві – ЦДАВО України, ДАМК, ЦДАГО України,
ГДА СБ України, ІР НБУ ім. В. Вернадського тощо. Їхній розподіл в цілому
підпорядкований специфіці кожного з архівів, хоча можна припустити, що
деякі матеріали для інформаційної повноти фонду корисно було б приєднати
до відповідних фондів іншого архіву. Це стосується тих матеріалів ВПЦР, які
опинилися в архіві м. Києва або ЦДАМЛМ України.
Матеріали з архівного фонду № 3984 Центрального державного архіву
вищих органів влади та управління України, м. Київ під назвою «Українська
Автокефальна Православна Церква. Відділ керівничий» є найбільшим і
найповнішим зібранням оригінальних матеріалів канцелярії ВПЦР, де зібрано
основний масив документів практично за весь час діяльності УАПЦ до
ліквідації канцелярії ВПЦР і арешту її співробітників. Щоправда, хронологічні
межі фонду охоплюють період з 1918 р. до 1929 р., а це означає, що проміжок
часу до 1939 р., треба вивчати за іншими джерелами.
Фонд № 3984 ЦДАВО України складається з 2903 одиниць зберігання.
Його матеріали документально відтворюють хід змагань за автокефалію
Української церкви 1918–1921 рр. та майже весь період її діяльності до т. зв.
«саморозпуску» у 1930 р. Фонд № 3984 має 4 описи: опис № 1 містить 484
справи (1920–1924), опис № 2 містить 1 276 справ (1922–1929), опис № 3
містить 843 справи (1918–1929), опис № 4 містить 300 справ (1918–1929).
В описах відсутня історична довідка про утворення фонду та інформація
щодо фондоутворювача, але відомо, що матеріали фонду зберігались у
Центральному історичному архіві УРСР під тією ж назвою. Після передачі
матеріалів цього фонду до ЦДАВО України (до того – Центральний
державний архів Жовтневої революції (ЦДАЖР) йому було надано новий
№ 3984 замість попереднього № 880, про що свідчать записи на титульних
аркушах тих описів, які збереглись з часу утворення фонду. Ніяких записів в
описах чи в справах, які відносяться до початку 1950-их рр., віднайти поки що не
вдалося. Ця проблема може стати предметом окремого наукового дослідження
при можливості доступу до паспорту фонду.
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Опис № 1. Заголовок опису зроблено українською мовою: «Українська
Автокефальна Православна Церква». Хронологічно опис охоплює період з
1920 по 1924 р. і містить різнопланові документи, що відрізняються за
обсягом, інформативністю та значенням. Спочатку до опису було внесено 503
справи. Пізніше 19 справ було вилучено (23, 45, 60-61, 81, 87, 109, 136-137,
176, 186, 224, 280, 290) і залишилось 484 справи (за інвентарним описом від
12 червня 1985 р.). Опис є передрукованою з оригіналу машинописною копією
без вказівок на попередній варіант в містить перелік документів, про
відносини з радянськими установами, статути УАПЦ, листування ВПЦР з
різними установами та особами, постанови Собору Київщини 22–26 травня
1921 р., матеріали про скликання і хід Першого Собору УАПЦ 1921 р.
Справи опису нерівноцінні за своїм змістом. Деякі з них невеликі за
обсягом і містять другорядну інформацію, яка тільки ілюструє загальну
тенденцію і не впливає на головний напрямок розвитку подій. Більшість справ
– це оригінали документів, на основі яких можна документально відтворити
хід подій, має значну інформаційну цінність і віддачу.
Опис 2 «Украинская автокефальная православная церковь г. Киев.
Личные дела духовенства. 1922 – 1929 гг.». Це машинописна копія
попереднього варіанту, без вказівок на останній, написана російською мовою.
Опис складається з переліку особових справ священослужителів УАПЦ.
В анотації вказано, що хронологічно матеріали опису охоплюють період
з 1922 по 1929 р., але після додаткового внесення там опинились особові
справи духовенства УАПЦ, які датуються 1921 р. До опису попередньо було
внесено 1 279 справ № 1–1544, у т. ч. літерних (літера «А»: 293, 381, 409, 484,
505, 537, 886, 906, 969, 1079, 1089, 1102, 1131, 1134, 1141, 1166, 1189, 1102,
1131, 1134, 1141, 1166, 1189, 1290, 1332, 1444). В описі пропущено 12 справ
(117, 216, 243, 328, 329, 482, 1376, 1398, 1410, 1424, 1428, 1508).
Вибула певна кількість справ без зазначення причини та місця, куди
вони вилучені (1, 47, 130, 275, 418, 455, 517, 537, 559, 563, 570-572, 576-835).
Згідно з записом від 2 лютого 1982 р. в описі 2 фонду 3984 ЦДАВО України є
в наявності 1276 справ.
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Три справи з цього опису (70, 394, 462) були списані за відсутністю
актом від 18 лютого 1964 р. Перелік справ зроблено в алфавітному порядку із
зазначенням року початку справи. Приблизно до середини опису є додаткові
відомості про церковну посаду даної особи, зроблені російською мовою
(«поп», «протоиерей», «дьяк», «псаломщик» тощо). Починаючи з літери «М» в
описі 2 фонду 3984 ЦДАВО України відсутні примітки про рік заведення
особової справи. Практично відсутні особові справи членів ВПЦР та єпископів
у міжвоєнного періоду. Вірогідною причиною відсутності цих справ, на нашу
думку, може бути підготовка і проведення процесу «СВУ» у 1929–1930 рр. і
подальші політичні репресії проти діячів церкви.
Причини і сам процес вилучення справ можуть стати предметом
окремого дослідження, за умови, що буде продовжено процес розсекречення
інформацій про формування і склад відповідних архівних фондів. До
наукового обігу вже залучено архівно-кримінальні справи, які зберігаються в
ГДА СБ України [968]. За існуючим на сьогодні розподілом документальних
джерел більше інформації про цих осіб містять оприлюднені матеріали з
українських діаспорних видань. Свідчення про репресії 1930-их рр. виходили
друком у післявоєнний період, коли були живі свідки і учасники тих подій.
Збірник документів і матеріалів християнського самвидаву України
«Мартирологія українських Церков» вийшов друком з благословіння
митрополита Мстислава (Скрипника) у Канаді завдяки Українському
Видавництву «Смолоскип» ім. В. Симоненка та Видавничому Фонду Комітету
побудови пам’ятника митрополиту Василеві Липківському. Емігрантами з
України після Другої світової війни було вивезено цінні особові матеріали про
репресованих

діячів

УАПЦ

(УПЦ).

Згодом

вони

поповнювалися

повідомленнями з УРСР про утиски православних вірян, заслання та репресії,
руйнування церковних святинь в УРСР. Слід зазначити, що через труднощі
отримання необхідної інформації у США і Канаді, а також високий рівень
засекреченості документів у СРСР, відомості про частину ієрархів, священиків
та вірних УАПЦ є неповним [823, с. 896-990].
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Справ з іншими документами окрім особових справ в описі 2 фонду 3984
ЦДАВО України немає. Єдине виключення складає справа № 30 куди з
незрозумілих причин потрапили неідентифіковані архівістами документи
Першого Собору УАПЦ 1921 р. [1355], які були просто вкладені до особової
справи одного з автокефальних діячів – псаломщика УАПЦ Базилевича Василя
Митрофановича. При ознайомленні з документами цієї справи ідентифіковано
11 фрагментів соборних матеріалів 1921 р., які не увійшли до тих архівних
справ, що містять подібні документи. Авторкою цієї роботи було здійснено
спробу ідентифікації та визначення походження цих документів.
Заголовок

Опису 3

зроблено

українською

мовою:

«Українська

автокефальна православна церква», а інші слова на титульному листі –
російською. Опис є правленою машинописною копією. На початку зазначено
назву

попереднього

місця

зберігання:

«Центральный

государственный

исторический архив УССР» (попередній № фонду – 880). До опису внесено
справи, датовані 1918–1929 рр. з позначкою «новый стиль» (с. 1-52), а також
кілька справ без зазначення дати 794-842 (с. 52-55). До недатованих справ
відносяться особові справи священиків та дяків УАПЦ (справи 794-839).
До опису внесено 843 одиниці зберігання, з них одна літерна – спр. 21-а,
про що свідчить запис, зроблений 8 жовтня 1953 р. Сам опис складено 22 грудня
1951 р. Особливістю опису є зазначення року або точної дати до кожної справи.
На початку вміщено перелік справ стосовно Всеукраїнського Собору 1918 р. В
описі зберігаються справи, які стосуються скликання травневого Собору
Київщини 1921 р та Першого Собору УАПЦ 1921 р., листування ВПЦР,
рукописні та машинописні варіанти доповідей. Виявлено також проекти
постанов, які підшито разом із стенограмами після доповідей, списки делегатів.
Опис 3 містить також редакційні матеріали часопису УАПЦ «Церква й
Життя» за 1927–1929 рр., які мають однакові заголовки і відрізняються тільки
датами та зазначеннями частин часопису. Серед редакційних матеріалів
збереглись оригінали листів архієпископа УАПЦ Івана Теодоровича про його
діяльність з влаштування парафій УАПЦ після його від’їзду до Канади у
1924 р. та інші матеріали.

72

Редакційні матеріали – це надзвичайно цінні документи, оскільки тут
містяться оригінали творів Василя Липківського, Володимира Чехівського,
Нестора Шараївського, Василя Юхимовича, поетичних та прозових творів на
євангельські сюжети, які надіслали до редакції часопису вірні УАПЦ.
Переважно це машинописи, правлені самими авторами або редакцією. Ці
матеріали потребують окремого дослідження та перевидання, оскільки містять
оригінальні праці теоретиків УАПЦ і є недослідженою богословською
спадщиною ідеологів УАПЦ 1920-их рр.
Опис 4 має назву «Украинская автокефальная Церковь» російською
мовою. На титульній сторінці цього опису також зберігся попередній номер
фонду (880). Хронологічно опис охоплює період з 1918 по 1929 р. і містить
300 одиниць зберігання. Спочатку до опису було внесено 276 справ. Через те,
що до нього в різні роки кілька разів додавались нововіднайдені документи з
історії УАПЦ, багато справ є літерними. Перше надходження справ відбулось
у 1953 р., коли було внесено 15 літерних справ (літера «а») (1, 7, 8, 10-12, 35,
47, 65, 75, 116, 151, 203, 251, 262), про що свідчить запис про інвентаризацію
опису від 8 жовтня 1953 р. і тоді опис містив 291 одиницю зберігання.
30 листопада 1953 р. було додано ще декілька справ: літерні «а» (79, 99,
118, 228, 234, 254) та «б» (65 та 151, які в попередньому записі проходили як
літерні «а»). 11 грудня 1953 р. додали ще 1 справу за № 149-а. Останнє
надходження відбулось 2 квітня 1960 р., коли до опису внесли ще одну справу
за 165-б. Загальна кількість справ в описі 3 складає 300 одиниць зберігання,
більшість з яких датована. Їх перелік міститься на початку опису (с. 1-19). Інші
справи не мають дати і вміщені наприкінці опису (с. 19-20).
У цьому описі містяться документи щодо відносин між церквою і
державою, про діяльність православного єпископату в Україні за період 1917–
1920 рр., які дають можливість прослідкувати початок та причини конфлікту
між прихильниками автокефалії Української церкви та захисників позицій
єдності з Московським патріархом, з 1921 р. – Українського екзархату. Є
також документи, стосовно Всеукраїнського Собору 1918 р, які потребують
окремого дослідження [1436].
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У справах є великий обсяг інформації про церковно-організаційну
діяльность ВПЦР у справі реформування церковного мистецтва, переклади
богослужбової літератури, матеріали про діяльність Пастирських курсів (у
назвах справ – «Пасторских») при ВПЦР тощо.
Важливою для подальшого наукового дослідження є велика за обсягом
справа 149-а «Псальми та літургії УАПЦ», в якій зберігаються варіанти
перекладів богослужбових книжок та молитов. Більшість матеріалів справи – це
машинописні варіанти перекладів Божественної Літургії Івана Золотоуста
українською мовою, але зустрічаються й інші матеріали та статті, які дають
можливість дослідити діяльність ВПЦР у справі українізації.
Соборні матеріали, дотичні до них документи, редакційні статті до
часопису УАПЦ «Церква й Життя» виправлено від руки чорнилом або олівцем
з внесенням орфографічних та стилістичних правок, дописів до тексту з метою
надати йому більш літературного вигляду та виправлення недоречностей та
русизмів. Тексти богословських та програмних праць керівників УАПЦ
можливо були редаговані самими авторами після передруку цих матеріалів.
Документи цього фонду досить повно і всебічно відзеркалюють основні
події історії утворення і функціонування УАПЦ впродовж 1918 – 1929 рр.
Багато документів є оригінальними (стенограми, записки, листи, протоколи,
статті, обіжники до парафій, інші документи), трапляються рукописи
документів. Більшість матеріалів – це машинописи (оригінали і копії), до
деяких внесено рукописні правки олівцем або чорнилом. Деякі документи з
канцелярії завірено печатками та штампами ВПЦР і підписами її керівників і
обов’язково секретаря ради (або з вказівкою «за секретаря») з вихідними
номерами, датами і резолюціями. Частина документів має кілька копій, до
яких підшито також рукописні оригінали, з яких і були зроблені машинописні
копії. Особливо це стосується великої кількості обіжників до підрозділів
ВПЦР та підпорядкованих їй українізованих парафій та об’єднань. Деякі копії
документів залишились без підписів і виправлень. Є також копії перепусток,
протоколів різноманітних зібрань, в т.ч. місцевих осередків УАПЦ.
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Документи у справах написані або надруковані на папері поганої якості,
іноді на бланках різних установ УАПЦ. Зустрічаються брудні та пошкоджені
папери (в основному записки та листи з місць, написані від руки чорнилом або
олівцем. До справ іноді підшиті учнівські зошити, заповнених від руки
чорнилом (часто це редакційні матеріали часопису «Церква й Життя»). Є
також оригінали бланків телеграм, надісланих до канцелярії ВПЦР та під час
Собору 1921 р. [58, арк. 96 та ін.].
Таким чином можна сказати, що матеріали фонду 3984 «Українська
Автокефальна

Православна

Церква»

ЦДАВО

України

досить

повно

відображають діяльність всіх персональних складів ВПЦР (1919–1929) у
створенні нею організаційної структури УАПЦ, комісій по всіх напрямах
діяльності

(фінансово-господарської,

перекладової,

музично-хорової,

видавничої та ін.), скликанню церковних Соборів та інших зібрань тощо.
Джерелознавче дослідження дає можливість стверджувати, що більшість
документів з керівного відділу ВПЦР є оригінальними і мають високу
інформаційну віддачу.
Наявність

кількох

варіантів

одного

документа

дає

можливість

прослідкувати процес його утворення, реконструювати хід подій та внутрішню
боротьбу за випрацювання певної лінії діяльності причетних до нього осіб.
Виявлені варіанти стенограм церковних Соборів та інших зборів УАПЦ
ускладнюють процес пошуку, але це дає можливість більш повно відтворити
тексти доповідей.
Справи у фонді № 3984 ЦДАВО України скомпоновано за тематичним
принципом про що свідчать назви справ, які було надано ще при їх
комплектації. В багатьох справах збереглись старі титульні сторінки з назвою
справи і заголовком: «Українська Автокефальна Православна Церква. Відділ
керівничий». Іноді в назвах справ є фактичні помилки: наприклад в назву
справи, де містяться листи ВПЦР до архієпископа Антоніна (Грановського) і
його відповіді до керівництва ради та особисто до члена ВПЦР Нестора
Шараївського, внесено ім’я «Антоній», замість «Антонін», в тексті назви іншої
справи його взагалі названо «Антоніком».
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Кожний опис нерівномірно репрезентує різні напрями діяльності УАПЦ,
тому справи, які містять ідентичні копії документів, можуть зберігатись в
різних описах. Це стосується матеріалів про автокефальний рух 1917–1920 рр.,
стенограм Соборів УАПЦ 1921–1930 рр., листування з органами влади,
редакційних матеріалів часопису «Церква й Життя» та ін.
Більшість вихідних документів з канцелярії ВПЦР підписано Михайлом
Морозом, протоієреєм (з 23 жовтня 1921 р. – митрополитом УАПЦ) Василем
Липківським, Нестором Шараївським та іншими діячами ВПЦР. До своєї
трагічної смерті в 1922 р. як секретар ВПЦР документи підписував
І. Тарасенко. Отже, ЦДАВО України є найбільшим зібранням архівних фондів,
які містять джерела як церковного походження, так і світські документи,
зокрема фонди уряду УНР, НКВС, державних органів влади УСРР тощо.
Центральний державний архів громадських об’єднань України, м. Київ
(ЦДАГО України) містить документальні матеріали з історії УАПЦ. Зокрема це
матеріали партійних органів щодо державно-церковної політики в УСРР, а
також передані з архіву Служби безпеки України документи стосовно
репресованих. Серед цих матеріалів містяться архівно-кримінальні справи
діячів УАПЦ (УПЦ) за різні роки. Складність у методичному плані
представляє пошук цих матеріалів, оскільки довідкові картки розміщені за
алфавітом і не мають ніяких відомостей крім прізвища, ім’я та по-батькові і
дати народження.
Начальник Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів
України Н. Киструська зазначала, що в архівах державної архівної системи
відповідних відомств зберігаються великі масиви документів, що відбивають
політичні і громадські процеси, механізм дії тоталітарного режиму. Відповідно
до закону «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17
квітня 1991 р. та Указу Президії Верховної Ради України від 9 вересня 1991 р.
державним архівам передані на зберігання з архівів колишнього КДБ слідчі
справи репресованих громадян. Архівними установами проведена робота для
науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» [1174, с. 5-6].
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Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБ України)
був створений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня
1994 р. за № 206 на базі архівних фондів, що сформувались у процесі
службової діяльності органів державної безпеки УРСР та сучасних органів
безпеки України. За Законом України «Про Національний архівний фонд та
архівні установи України» ГДА СБ України входить до системи архівних
установ держави [953, с. 181]. У рамках реалізації програми «Реабілітовані
історією» ведеться робота щодо науково-документальних публікацій, в яких
досліджується природа радянського тоталітаризму та увічнюється пам’ять
жертв політичних репресій в Україні.
«Великий терор» в Україні 1937– 938 рр., незважаючи на документальні
втрати, залишив по собі велику кількість свідчень. Як результат політичних
репресій, окрім величезних людських жертв і матеріальних збитків, у ХХ
столітті виникло настільки спотворене інформаційне поле, що лише у
незалежній Українській державі справа дійшла до офіційного вшанування
пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до
трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням
комуністичної ідеології [744–750 та ін.].
Вивчення документів, які мають найбільшу репрезентативність у справі
аналізу державно-церковних відносин 1920–1930-их рр. та дозволяють
з’ясувати механізми репресій проти церкви в Україні, має забезпечити фонд № 6
«Кримінальні справи на осіб, яких знято з оперативно-довідкового обліку в
інформаційних центрах УВС–МВС України» ГДА СБ України.
Частину справ було передано до ЦДАГО України у 1990-их рр. згідно з
Указом Президії ВР України від 9 вересня 1991 р. «Про передачу архівних
документів Комітету державної безпеки України до державних архівів
республіки» № 1525–ХП. Вивчення та публікація архівних документів ГДА СБ
України, які є найповнішим зібранням оригінальних матеріалів щодо втілення
карними органами влади реальних, а не декларованих засад радянського
законодавства про церкву, покликані заповнити лакуну у справі дослідження
політичних репресій в УСРР упродовж 1930-их рр.
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Документи дають можливість підтвердити свідчення репресованих
діячів УАПЦ, перевірити наведену у спогадах інформацію про втручання
чекістів у церковне життя, порівняти документи таємних відділів ДПУ УСРР з
іншими джерелами. Архівно-кримінальні справи на репресованих діячів
УАПЦ дозволяють зрозуміти механіку дії застосування норм радянського
законодавства щодо церкви. Джерелознавчі дослідження підтверджують, що
велась постійна планомірна діяльність ДПУ у церковному середовищі,
спрямована на вербування і подальше використання секретних співробітників
та інформаторів ДПУ УСРР.
У ГДА СБ України зберігаються архівно-кримінальні справи, свого часу
відкриті на ієрархів, священно- і церковнодіячів УАПЦ та інших осіб,
причетних до її діяльності в 1920–1930-ті рр. Ці справи, навіть при тому обсязі
документів, що збереглись, дозволяють зрозуміти механіку відкритого і
таємного застосування норм радянського законодавства щодо церкви, а також
є доволі об’єктивним джерелом інформації про персональний склад УАПЦ.
У справі дослідження та публікації документів УАПЦ, зокрема
репресивної політики радянської влади проти діячів цієї церкви, вже чимало
зроблено науковцями в Україні [758–759; 812; 826–828; 836–837; 925; 940;
942–945; 954; 1056; 1065; 1113; 1184; 1260; 1271 та ін.]. Однією з публікацій
джерел з історії взаємин УАПЦ і карних органів в Україні є спецвипуски ГДА
СБУ, опубліковані в 2005 – 2006 рр. за участю авторки [832–833].
Окремим видом виявлених у ГДА СБ України документів є щотижневі
цілком таємні зведення секретного відділу ДПУ УСРР, які готувались на
основі оперативних джерел і призначались керівникам радянських органів
державної безпеки. Більша частина виявлених зведень містить інформацію
щодо політичної позиції інтелігенції в Україні та її взаємин з владою [836].
Частину цих зведень присвячено церковним та релігійним організаціям,
зокрема діяльності автокефального духовенства за 1927 – 1928 рр. Щотижневі
зведення готувались з усіх напрямів діяльності чекістів. Виявлено 73
повідомлення, які стосуються виключно УАПЦ (рубрика «Автокефалісти»), і
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які були оприлюднені у збірнику документів і матеріалів спецвипуску «З
архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ» [832, с. 103-220].
Частково біографічні відомості про діячів УАПЦ вміщено як додаток у
виданні документів і матеріалів Другого Собору УАПЦ 1927 р., та у
спецвипуску науково-документального видання «З архівів ВУЧК–ГПУ–
НКВД–КГБ» [832, с. 311-328]. В обох виданнях використано інформацію з
діаспорних документальних та періодичних видань, документів і матеріалів з
інших архівів, а також доповнено біографічні відомості про діячів УАПЦ з
матеріалів виявлених архівно-кримінальних справ ГДА СБ України.
Важливим джерелом для вивчення біографій митрополитів, архієреїв,
священно- і церковнослужителів та активістів релігійних громад УАПЦ (УПЦ)
є архівно-кримінальні справи, які зберігаються у фонді 6 «Кримінальні справи
на реабілітованих осіб» ГДА СБ України. Там збереглися архівно-кримінальні
справи М. Борецького, В. Липківського, В. Чехівського та ін. Згідно з Указом
Президії Верховної Ради України від 9 вересня 1991 р. у 1990-их рр. з ГДА СБ
України до ЦДАГО України було передано сотні архівно-кримінальних справ
реабілітованих жертв сталінських репресій, але частина справ досі зберігається
у фондах ГДА СБ України. Дослідження справ репресованих діячів УАПЦ дає
змогу розширити коло досі маловідомих персоналій і скласти їх біографічний
перелік, з’ясувати обставини останніх років діяльності цієї церкви.
При вивченні архівно-кримінальних справ виявилося, що через
обставини ведення слідства і відповідного оформлення документів важко
встановити приналежність деяких осіб до УАПЦ. Причина полягає в тому, що
Обновленська церква в Україні в міжвоєнний період також проголосила
автокефалію і так само називала себе «Українською». У матеріалах справ це не
завжди зафіксовано, бо слідчі часто зазначали: «православний священик»,
«православний

піп»,

«служитель

релігійного

культу»,

«колишній

священнослужитель», і для того, щоб з’ясувати, до якої конфесії належить
заарештований священик та стверджувати, що йдеться саме про священика
УАПЦ, необхідно залучити інформацію з опублікованих джерел.
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Джерела УАПЦ опубліковані в Україні. Публікації цих джерел
здійснювались на початку 1920-их рр. зусиллями видавничого відділу ВПЦР
для розповсюдження в українізованих парафіях УАПЦ. У цей період в
основному виходили друком апологетичні, полемічні та літургійні видання,
церковна періодика. Після знищення основного масиву опублікованих джерел
впродовж 1930-их рр. в Україні і часткового вивезення за кордон після
закінчення окупаційного періоду, справа перевидання документальних джерел
УАПЦ 1917 – 1939 р. відновилася зусиллями наукових установ.
Інститутом

української

археографії

та

джерелознавства

ім.

М. С. Грушевського НАН України на виконання випуску серії джерел з історії
церкви здійснено видання збірників документів і матеріалів Першого Собору
УАПЦ 1921 р. [829; 1068] та Другого Собору УАПЦ 1927 р. [818; 1110]. У
виданнях Інституту та інших часописах опубліковано документи [763; 776;
795–798; 812; 864; 868; 1334 та ін.] та дослідження, які присвячено вивченню
архівних джерел з історії УАПЦ (УПЦ) [1333; 1341; 1346; 1348; 1360; 1365;
1391 та ін.]. Окремою проблемою для джерелознавчих студій стало вивчення
соборних документів УАПЦ, дослідження архівних джерел [1340; 1342; 1347;
1350; 1363; 1376; 1380–1381; 1391, с. 174-223]. документів «надзвичайних»
Соборів УАПЦ (УПЦ) 1930 р. [1358–1359; 1391, с. 224-245].
Епістолярні документи діячів УАПЦ міжвоєнного періоду не збереглися,
але виявлено і оприлюднено епістолярну спадщину тогочасних політичних,
громадських та церковних діячів, стосовно розвитку автокефальних змагань.
Після розширення доступу для дослідників працювати в ГДА СБ України
з’явилися окремі напрями джерелознавчих студій, які пов’язані з вивченням
різних аспектів розвитку політичних репресій в Україні 1920 – 1930-их рр.,
випрацюванням методології та методики роботи з архівно-кримінальними
справами діячів УАПЦ (УПЦ) [1348; 1356–1357; 1365; 1371–1372; 1391 та ін.].
Окремим напрямом стали біографічні студії та публікації життєписів
репресованих діячів УАПЦ зазначеного періоду, зокрема митрополита УАПЦ
Василя Липківського [941; 1065; 1071–1072; 1169; 1207; 1293; 1296; 1370 та
ін.], братів Володимира та Миколи Чехівських [1094–1095; 1325–1326; 1336;
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1344; 1349; 1367; 1462–1465; 1509 та ін.], інших діячів цієї церкви, [942–944;
954; 1069; 1073; 1087; 1092–1093; 1096–1102; 1163; 1260; 1337; 1339;
1366; 1371; 1374; 1408 та ін.]. Інститутом української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України спільно з ГДА СБ
України було випущено збірники документів, які дозволяють проілюструвати
хід розгортання репресій проти УАПЦ [832–833; 968].
Закордонні архівні джерела УАПЦ. Опис архіву УПЦ у США склав
С. Білокінь [949]. Вивчення архівних фондів у Саут Бавнд Бруці, Н. Дж., США,
зокрема Архіву Православного осередку УПЦ у США, дозволило б розширити
дослідження джерел УАПЦ 1917–1939 рр. і ця справа чекає на свого
дослідника. До

архіву

митрополита

Мстислава

(Скрипника) увійшли

документи УАПЦ в Україні часів окупації, згодом в Німеччині та Канаді,
потім діловодством УПЦ в США. З ініціативи митрополита Мстислава
(Скрипника) п. Віра Кравчук (14 грудня 1900 – 12 травня 1996) упорядкувала
архів УПЦ в США. Вона розібрала у 1969 – 1972 рр. архів митрополита
Мстислава, у 1969 – 1973 рр. – архів прот. Анатолія Дублянського
(митрополита Анатолія).
Архів всебічно репрезентує церковне життя православної української
еміґрації світу (США, Канади, Європи, Південної Америки та Австралії) [949,
с. 57]. В Архіві УПЦ в США зберігаються матеріали Соборів цієї церкви,
передсоборних нарад та комісій, протоколи Ради митрополії УПЦ в США,
документи Консисторії УПЦ в США, анкети, звіти, обіжники, книжкові
інвентарі, списки, життєписи, листування єпископату. За часів перебування
Івана Теодоровича на становищі первоієрарха цієї церкви сформувалась та
частина архіву, яка містить діловодні документи довоєнного періоду в США.
У Фонді Митрополита Івана Теодоровича збереглись матеріали щодо
заснування УГПЦ в Америці (1917 – 1924), фінансові звіти (1929 – 1930, 1952
– 1958) [949, с. 58]. В описі цього архіву вказані особи, які мали відношення до
УАПЦ (Соборноправної), яка утворилася у 1947 р. в Німеччині і обрала своїм
очільником митрополита Григорія (Огійчука), фонд якого, за описом, містить
тільки матеріали за 1942 – 1963 рр.
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Судячи з наведеного опису, більшість документів, що зберігаються в
закордонних архівах, стосується діяльності УАПЦ формації 1941 р. на чолі з
митрополитом Полікарпом (Сікорським) і дуже мало УАПЦ формації 1921 р.
Очевидно, що ці документи мають велике значення у справі вивчення
церковної історії української діаспори і можуть прислужитися подальшому
вивченню джерел з історії УАПЦ.
Джерела УАПЦ опубліковані за кордоном. Питома вага опублікованих за
межами України в міжвоєнний період джерел дуже мала. У післявоєнний
період такі видання з’явились спочатку у таборах для переміщених осіб в
Німеччині та Австрії, а потім в США та Канаді, куди переїхали представники
УАПЦ (Соборноправної). Вони перевидали джерела з документальної
спадщини УАПЦ 1921 р. Щоправда, серед спогадів відсутні капітальні праці,
натомість оприлюднено багато невеликих публікацій у церковній періодиці
(«Бюлетень Благовісництва й Краєвої ради УАПЦ в Західній Німеччині»,
«Церква й Життя» як видання Українського Православного Братства
ім. Митрополита Василя Липківського в США та ін.).
Цікавою особливістю видання друкованих джерел в українській
церковній діаспорі є та, що вони наслідують навіть зовнішній вигляд книжок і
брошур 1920-их рр. в Україні і таким чином продовжують цю справу так, якби
продовжувала діяти сама УАПЦ формації 1921 р. Художнє оформлення
видань, шрифти, зображення Св. Софії з написом «УАПЦ», тернового вінка
навколо зображення Києво-Софійського собору, орнаменти – все це повинно
було відповідати ідеї тяглості існування УАПЦ 1921 р. На обкладинці багатьох
видань було уміщено портрет митрополита УАПЦ Василя Липківського.
Продовженням публікацій документальної спадщини УАПЦ формації
1921 р. вже після знищення цієї церкви в СРСР стала діяльність таких
активних представників УАПЦ (Соборноправної) як Іван Гаращенко [835],
Василь Потієнко [793–794], о. Демид Бурко (Данило Святогірський) [965–966;
1046; 1416], о. Митрофан Явдась [839], єпископ Євген Бачинський [798; 1032],
дружина Володимира Чехівського – Олена Чехівська [1230–1231] та ін.
Пізніше приєднались нащадки тих, хто були репресовані в міжвоєнний період.
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У середині 1940-их рр. в Німеччині починається процес видання
документів з життя та діяльності УАПЦ 1921–1930 рр., які були вивезені за
кордон емігрантами з України. Причиною видання друком спадщини УАПЦ
стало протистояння між «УАПЦ на чужині» і представниками УАПЦ
(Соборноправної). Кількісно переважав той масив документальних джерел,
який опинився в канцелярії митрополита Полікарпа (Сікорського). Тому
розподіл опублікованих джерел виявився досить нерівномірним. Програмні
документи були опубліковані в «Нарисі…» І. Власовського [976], натомість
видання авторства митрополита УАПЦ Василя Липківського, В. Чехівського
та інших діячів разом зі спогадами, оприлюднила УАПЦ (Соборноправна).
Відродження УАПЦ 1921 р. було деклароване 23 – 24 жовтня 1947 р. на
з’їзді з 67 делегатів в Ашаффенбурзі. До УАПЦ (Соборноправної) приєднався
єпископ Григорій (Огійчук). Рішенням Св. Собору Єпископів його було
позбавлено сану і відлучено від церкви. Митрополит Полікарп (Сікорський) та
Собор Єпископів видали «Соборне Архипастирське Послання», в якому
виголосили анатему на УАПЦ 1921 р. Було позбавлено священного сану і
відлучено від церкви пресвитерів Демида Бурка, Костянтина Данилевського,
Олександра Попова, Митрофана Явдася, Петра Стельмаха, Івана Чумака і
Григорія Антохова.
Після 1947 р. прихильники УАПЦ (Соборноправної) розпорошилися по
світу і розбудували парафії в Європі, США, Австралії, Бразилії, заснували 3
Краєві церкви УАПЦ. УАПЦ (Соборноправна) мала часопис «Православний
Українець» в США та «Бюлетень Благовісництва й Краєвої Ради УАПЦ в
Західній Німеччині». Ця церква найбільше прислужилася справі публікації
документальних джерел з історії УАПЦ, оскільки була зацікавлена в ширенні
інформації про УАПЦ на чолі з митрополитом Василем Липківським,
публікації тих джерел, які стосувалися Соборів УАПЦ 1921 і 1927 рр., позаяк
не припинялася суперечка про канонічність цієї церкви і канонів, які мали
розходження з устроєм, який закорінився з часів існування України в межах
Російської імперії. Тому публікація вивезених з України джерел стала одним з
головних завдань УАПЦ (Соборноправної).
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Спадщина митрополита УАПЦ Василя Липківського (1864–1937). У
ЦДАВО України (фонд № 3984), зберігаються матеріали як його авторства
(промови на Соборах та церковних зібраннях, епістолярій, богословські праці,
переклади, звернення), так і ті, що його безпосередньо стосувались. В інших
архівах України можуть зберігатись його листи та послання, направлені до
місцевих осередків УАПЦ у 1920-их рр. [752 та ін.].
Є його окремі публікації в «Киевских Епархиальных Ведомостях»
наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., а також неопублікований рукопис
кандидатської дисертації, який зберігається в ІР НБУ ім. В. Вернадського.
Частину цих архівних матеріалів вже було опубліковано у документальних
збірниках та окремих публікаціях в Україні за останні 20 років, але на часі
дослідження і видання друком вибраних творів, публікацій, промов,
проповідей,

листів

та

інших

неопублікованих

складових

спадщини

митрополита УАПЦ Василя Липківського.
Архівно-кримінальні справи, заведені на митрополита УАПЦ Василя
Липківського збереглися у ГДА СБ України, хоча з огляду на його численні
арешти та виклики до НКВС, таких справ повинно бути багато. Поки що є
доступними для дослідження тільки 2 останніх справи за 1937 р., які частково
опубліковані і опрацьовані українськими дослідниками, в тому числі
документи про розстріл від 27 листопада 1937 р. [833; 941; 1065; 1207; 1391].
Богословська і церковно-історична спадщина митрополита УАПЦ
Василя Липківського в рукописах майже повністю знаходиться в середовищі
української діаспори. На сьогодні невідомо, де його рукописи, оскільки
доступними є тільки закордонні видання його епістолярію [824], кілька книг
проповідей [847–860], окремих брошур [774–775] та останній 7-й розділ
«Історії Української Православної Церкви», яку було опубліковано двічі – у
католицькому василіянському видавництві «Добра книжка» (Торонто, 1959)
[772] та головою духовної консисторії УГПЦ у Канаді о. Семеном
Володимиром Савчуком (Вінніпег, 1961) [773]. Після виходу друком обох
варіантів «Історії…» «Український Історик» у № 3–4 за 1966 р. умістив
рецензію проф. Миколи Андрусяка на видання 1961 р.
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Відгук на рецензію з елементами археографічної розвідки надрукував
часопис Українського Православного Братства ім. митрополита Василя
Липківського в США [1520]. На сьогодні ці книги знаходяться тільки в
бібліотеках та кількох приватних книгозбірнях, тому є потреба перевидання
цієї праці в Україні.
Таким чином, джерельна база дослідження, сформована упродовж
тривалого періоду як в Україні, так і за її межами, дає можливість повно і
всебічно дослідити всі виявлені джерела, здійснити їх класифікацію і
систематизацію, визначити стан збереженості джерел з історії УАПЦ (УПЦ)
міжвоєнного періоду.
Російські конфесійні видання. Серед джерел, що стосуються історії РПЦ,
але містять відомості про УАПЦ та її діячів, слід назвати збірник документів з
архіву Св. Патріарха Московського і всієї Росії Тихона (Бєлавіна) [753; 814].
Для

дослідження

історії

утворення

єпископату

УАПЦ

безперечну

інформаційну цінність мають матеріали, подані упорядником М. Губоніним у
додатках, зокрема схема канонічної спадковості вищої церковної влади в РПЦ
[814, с. 803–832], біографічні відомості про єпископів, в тому числі й тих, хто
керував у 1917–1930 рр. єпархіями в Україні (з фотографіями) [814, с. 833–
909]. Подано перелік «канонічних» та «розкольницьких» єпархій, в т. ч. УАПЦ
і всіх православних ієрархів упродовж 1917–1946 р. [814, с. 910–956].
Додається також загальний алфавітний перелік всіх православних
єпископів цього періоду, в т. ч. кваліфікованих як «розкольницькі» [814,
с. 957–996]. Упорядником такі напрями позначено як «УКР.» і подано
відповідну пояснювальну дефініцію: «Украинские самочинные обьединения:
«автокефалисты»,

«самосвяты»

и

пр[очие]

сепаратистские

и

националистические течения» [814, с. 956]. Серед поданих у тексті визначень
усіх тогочасних українських церковних об’єднань немає жодного позитивного
з точки зору речників Московського патріархату. Така ж ситуація зі
ставленням до українських джерел існує і понині.
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1.3. Методологія дослідження
Українське історичне джерелознавство як наука склалося у другій
половині ХІХ століття, коли було вироблено і теоретично обґрунтовано
цілісну систему знань про історичне джерело, сформовано уявлення про
періодизацію українського джерелознавства [952, с. 119–179; 1176]. Виходячи
з тих визначень історичного джерелознавства, які побутують сьогодні в
історичній науці [952, с. 7–9; 969№ 1132 та ін.], слід сказати, що той комплекс
документальних джерел, що утворився внаслідок діяльності УАПЦ впродовж
1920–1930-их рр. в Україні, недавно потрапив до уваги дослідників.
Джерела

історії

УАПЦ

утворилися

і

функціонували

впродовж

автокефального руху 1917–1921 рр., в подальші роки діяльності цієї церкви, а
потім згортання її служіння внаслідок політичних репресій з боку радянської
влади

і

остаточного

припинення

існування

УАПЦ.

Цим

викликано

необхідність поєднання дослідження джерел церковного походження та
джерел, які складали комплекс таємних документів органів державної безпеки.
Оскільки потреби суспільного розвитку спонукають до вивчення різних
груп джерел та пошуку нових, що стимулює розвиток історичної науки, її
теорії та методології, то з початком демократичних перетворень в СРСР і з
проголошенням незалежності Української держави відбулася надзвичайно
швидка зміна суспільних пріоритетів. Після тривалого періоду панування
цілком усталених і жорстко обмежених компартійною ідеологією та режимом
надзвичайної секретності історичних стереотипів на початку 1990-их рр.
виникла проблема перегляду всіх напрямів історичних досліджень.
Тоді з’явилися праці з методології історічного дослідження, які було
опубліковано

Ю. Кагановим

[1129–1130],

В. Косміною

[1181–1183],

Ф. Турченком [1474] та ін. Під впливом суспільно-політичних змін в СРСР,
появи закордонних видань, в т. ч. з середовища тієї УАПЦ (Соборноправною),
відбувся перехід академічної науки в Україні на інші методологічні позиції,
що зумовило появу нових напрямів у джерелознавстві та археографії.
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Визнання за Православною церквою визначної ролі в суспільному
розвитку та збереженні українських національних традицій, з’ясування причин
повного знищення УАПЦ в період Голодомору та політичних репресій 1930их рр.

як

останнього

осередку

національного

життя,

сприяло

низці

джерелознавчих досліджень та виходу друком документальних збірників, куди
увійшли виявлені архівні матеріали. У процесі архівної еврістики поступово
випрацьовано методику роботи з цим видом документальних джерел,
опрацьовано церковні і дотичні до них архівні фонди, визначено пріоритетні
напрями подальших джерелознавчих досліджень. Після зняття грифу
секретності з багатьох фондів у державних архівах і бібліотеках матеріали з
церковної історії почали публікуватися нарівні з іншими матеріалами.
Об’єктом джерелознавства історії УАПЦ 1917–1939 рр. є історичні
джерела, які містять інформацію про історичні події, пов’язані з існуванням
цієї церкви. Джерелознавство історії УАПЦ 1917–1939 рр., його теоретичні і
практичні завдання, є складовою частиною загального джерелознавства історії
України, оскільки процеси, які відбувалися в церковному середовищі
зазначеного періоду невід’ємні від загальноісторичних, а також політичного,
соціального і культурного життя суспільства.
Джерела з історії УАПЦ 1917–1939 рр. мають свою специфіку,
зумовлену кількома факторами. По-перше, це Православна церква в Україні,
яку було інкорпоровано до Російської церкви у 1686–1917 рр., але з початком
Української революції 1917 р. національно налаштоване духовенство і миряни
виступили за проголошення автокефалії Православної церкви. Тому можливе
застосування загальних методик дослідження джерел з історії Православної
церкви ХХ століття, в т. ч. щодо утворення рухів за оновлення церкви, та
репресій проти церковних діячів в СРСР. Відмінним є національне
спрямування цих процесів, що зумовило появу специфіки джерел, які
відрізняються від аналогічних в Росії не тільки українською мовою
документів, але й розбудовою церкви, ґрунтовану на українських церковних
традиціях і звичаях, відмовою від російських форм богослужіння.
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По-друге, проголошення українізації як однієї з головних складових
боротьби за національну церкву призвело до утворення масиву джерел, які
потребують вивчення як складової у системі українознавства. Наприклад,
джерела про склад церковних хорів українізованих православних парафій
УАПЦ свідчать, що це були хори місцевих «Просвіт». Українізаційні процеси
на селі у 1920-их рр. відбувалися синхронно з українізацією місцевої парафії.
Процес згортання українізації та коренізації наприкінці 1920-их рр. в УСРР
збігся з ліквідацією «петлюрівщини» в УАПЦ і процесом «СВУ».
По-третє, при дослідженні джерел з історії УАПЦ 1917–1939 рр. слід
враховувати обставину перебування цієї церкви в опозиції до Українського
екзархату Московського патріархату та Обновленської церкви в Україні, що
зумовило появу полемічних джерел, як складової джерел з історії
Православної церкви ХХ століття, наклало свій відбиток на лексику, діловодні
форми, спосіб тиражування масових документів тощо. Тому при аналізі
текстів документів треба зважати і на цей фактор.
Серед теоретичних завдань джерелознавства історії УАПЦ 1917–
1939 рр. є подальша розробка загальних теоретичних положень про джерела з
історії

УАПЦ 1917–1939 рр., предмет та структуру

джерелознавства,

впорядкування понятійно-термінологічного апарату цього напряму досліджень
з урахуванням таких факторів, як загальні процеси українізації в підрадянській
Україні,

впливи

комуністичної

та

соціал-демократичної

ідеологій,

революційне піднесення мас народу і трансформацію суспільства в часи
більшовицького експерименту в УРСР.
До теоретичних завдань також відноситься подальша розробка
методики пошуку, опрацювання та використання джерел з історії УАПЦ 1917–
1939 рр. Це стосується не тільки вже почасти опрацьованих дослідниками
зібрань архівних джерел у вітчизняних державних архівах. Поки що
малодосліджними залишаються ті архівні фонди і колекції, які містять дотичні
джерела, а також закордонні осередки української церковної діаспори. З огляду
на це повинні розвинутись і принципи систематизації джерельної бази.
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До практичних завдань джерелознавства історії УАПЦ 1917–1939 рр.
також слід віднести ті ж самі напрями дослідження, що й до джерелознавства
історії України [952, с. 9]. Це стосується пропозиції здійснення на державному
рівні політики пошуку, зберігання, класифікації та використання джерел,
здійснення масштабної акції повернення з інших країн матеріалів та
документів, що опинилися там в різний час, а також виникли як продовження
справи їх збереження та розповсюдження (спогади, відбитки світлин,
епістолярій

тощо).

До

практичних

завдань

відноситься

створення

загальноукраїнського комп’ютерного ресурсу історичних пам’яток, де мала б
бути подана опрацьована і систематизована інформація щодо джерел з історії
Православної церкви в Україні, в т. ч. УАПЦ [1389, с. 140-144].
Головними методологічними принципами та методами роботи з
джерелами з історії УАПЦ 1917–1939 рр. є загальноприйняті в історичній
науці. Одним з головних є принцип об’єктивності, оскільки історичне
джерело є об’єктивною реальністю, яка у принципі є носієм достовірних
історичних фактів за умов правильного використання прийомів наукової
критики [952, с. 13]. Принцип об’єктивності мав інше тлумачення за умов
панування марксистсько-ленінської методології в науці, коли вищим проявом
об’єктивності була виключно комуністична партійність [1242, с. 67]. Проте, в
сучасних умовах «комуністична партійність» неспроможна пояснити масову
появу джерел з історії проголошення УАПЦ у 1920-ті рр., а тим більше масове
зацікавлення цими джерелами на початку 1990-их рр. після розпаду СРСР.
Очевидно, для дослідження цієї теми важливою складовою є об’єктивне
ставлення до виявлених церковних документів і матеріалів, яке не залежить
від релігійних переконань, оскільки зміст деяких документів УАПЦ є
дражливим саме з церковної точки зору. Відхід від традиційних засад
російського православ’я, український націоналізм, непрості стосунки з
радянською владою особливо в період розвою політичних репресій – все це
вимагає певної відстороненості дослідника, необхідності утримуватись від
симпатій і антипатій у своїх оцінках та висновках щодо цієї церкви та її діячів.
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Принцип системності та всебічності, тобто цілісності вивчення
комплексу джерел з історії УАПЦ 1917–1939 рр. вимагає використання всіх
доступних джерел з досліджуваної проблеми. При дослідженні цього виду
джерел варто пам’ятати, що через маргіналізацію прихильників УАПЦ
(Соборноправної) в закордонному середовищі, негативне ставлення до цієї
церкви в СРСР, коли її було спрофановано, майже всіх діячів знищено, а потім
тривалий час взагалі неможливо було дістатися до об’єктивної інформації
щодо її існування, абсолютна більшість тих джерел, які мають світське або
інше конфесійне походження, містить негативні судження і висновки,
викликані обставинами виникнення такого виду джерел.
Принцип системності та всебічності вимагає залучення до дослідження і
таких джерел, оскільки вони також містять інформацію, яку могли
приховувати представники самої УАПЦ. Проблемою у дотримання цього
принципу можуть стати документи про особисте життя діячів УАПЦ, які
отримано внаслідок стеження та перлюстрації листів інтимного характеру
чекістами. Підставою для перлюстрації кореспонденції був декрет РНК за
підписом голови Раднаркому В. І. Леніна «Про порядок догляду та виїмки
поштово-телеграфної кореспонденції і доставки відомостей про неї» від 10
лютого 1921 р. [838, с. 213-214].
Принцип історизму передбачає врахування суспільно-історичних умов
виникнення джерел, їх соціальних функцій, етапів розвитку [952, с. 13].
Очевидно, що поява комплексу джерел з історії УАПЦ 1917–1939 рр.
зумовлена

радикальною

зміною

суспільно-історичних

умов

існування

Православної церкви в Україні в часи Першої світової війни і Лютневої
революції 1917 р. Саме через різкі зміни політичного ладу, в ході розвою
церковно-визвольних

змагань

з’явилася

ВПЦР,

яка

поклала

початок

організаційній діяльності автокефального руху і випустила перші документи.
В процесі її діяльності виникла група джерел церковного походження, яка
відрізнялася від церковного діловодства попереднього періоду існування
структур Російської церкви в українських землях.
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Під час першого етапу (1917–1921) виникнення джерел з історії УАПЦ
1917–1939 рр. з’явились документальні напрацювання, які з самого початку не
були схожі на зразки діловодних документів Київської духовної консисторії
або митрополичої канцелярії. Таких документів, які свідчили про початковий
період утворення УАПЦ, збереглося небагато через вивезення або знищення
документів під час зміни урядів в Україні, а також проблематичність їх
легального зберігання в канцелярії ВПЦР у 1919–1929 рр., особливо після
кількох заарештувань, обшуків та опечатування приміщення ВПЦР.
Після проголошення УАПЦ як самостійної церкви на Першому Соборі
14–30 жовтня 1921 р., а також внаслідок розвитку нового типу правопису і
діловодства з встановленням радянської влади і проголошенням УСРР,
починається другий етап розвитку джерел з історії УАПЦ 1917–1939 рр., який
охоплює період власне церковної діяльності у 1921–1929 рр. У цей період
сформувався основний масив всіх видів документальних джерел УАПЦ.
Останнім третім етапом у справі виникнення і розвитку джерел з
історії УАПЦ 1917–1939 рр. є період існування цієї церкви під назвою
«Українська православна церква», який характеризується бідністю джерел
церковного походження, але набагато краще представлений джерелами
нецерковного походження, зокрема архівно-кримінальними справами діячів
УАПЦ, просопографічними джерелами. У цей час періодична преса також
перестала бути джерелом, оскільки радянські видання про церкву нічого не
писали, а церковні перестали виходити друком взагалі через заборону та
початок цілковитого знищення церковного життя в УСРР.
Дослідження джерел з історії УАПЦ (УПЦ) 1917–1939 рр. має
українознавчий аспект, оскільки всі вони не тільки написані українською
мовою, але й свідчать про непримиренну боротьбу за українізацію церковного
життя, навіть жертвуючи заради досягнення мети канонічністю своєї церкви та
наражаючись на конфлікт з іншими церковними напрямами і органами влади.
Тому на часі створення спеціального українознавчого дослідження джерел з
історії УАПЦ (УПЦ) 1917–1939 рр. за вже існуючою методологією [1134].

91

Ідеологічні складові методології дослідження документальних джерел з
історії УАПЦ. Багатолітня залежність українських земель від іноземних
політичних і церковних центрів зумовила специфіку розвитку історикоцерковного джерелознавства в Україні у ХХ столітті. Ця обставина
спричинила відповідний розподіл на основні етапи утворення джерел і
подальшого їх дослідження. Очевидно, що до 1917 р. ніяких спеціальних
джерелознавчих студій з історії Української церкви не було, оскільки
тогочасні провідні вчені історики і джерелознавці вивчали виключно
українські церковні старожитності.
Навіть провідні діячі автокефального руху служили тоді парафіяльними
священиками або працювали в інших відомствах. Виняток становить тільки
Володимир Чехівський (1876–1937), який з відзнакою закінчив КДА, але потім
потрапив під поліційний нагляд через пропаганду українських ідей у
навчальних закладах духовного відомства і взагалі у 1907 р. увійшов до складу
ЦК УСДРП. Згодом він став головним ідеологом УАПЦ, головою Ідеологічної
комісії ВПЦР, дорадником митрополита УАПЦ Василя Липківського. У своїх
богословських творах він зміг поєднати богослів’я з соціал-демократичними і
українськими націоналістичними ідеями.
Окрім ізоляції, в якій опинилася УАПЦ в УСРР, існували внутрішні
причини, за якими зацікавленість у доступі до її джерел була практично
відсутня. Сама УАПЦ на чолі з митрополитом Василем Липківським
позиціонувала себе як «Церква робітника і селянина».
В її канонах було закріплено засади устрою, який вимагав радикальних
змін у стосунках всередині Східної православної церкви на основі рівності, а
не попереднього розподілу, що передбачав певну підлеглість Православної
церкви в Україні спочатку Константинопольському патріархату, а потім
Московському. Це спричинило внутрішньоцерковну ізоляцію УАПЦ, коли
через відсутність зв’язків та контактів з іншими Помісними церквами,
церковними організаціями та їх представниками, практично не утворилось,
отже, і не відклалось джерел.
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Ідеологічними засадами УАПЦ 1917–1939 рр. були проголошені
автокефалія, українізація та соборноправність, як наслідок протистояння між
прихильниками

проголошення

автокефалії

Української

церкви

та

прибічниками ідеї нерозривності стосунків з Московським патріархатом. На
сьогодні майже не існує дослідників такого явища як «націоналістична
христологія»

чи

історії

взаємозв’язку

між

церквою

та

українським

національним рухом [1054, с. 91-95]. Ці положення визнала засадничими і
УАПЦ (Соборноправна), яка продовжила своє існування в США.
Дослідженням і публікацією джерел в США у 1950–1980-ті рр.
опікувалось Українське Православне Братство імені митрополита Василя
Липківського, яке стояло на засадах збереження і публікації всієї спадщини
УАПЦ формації 1921 р. Ідеологічними засадами, на яких ґрунтувалися усі
публікації джерел, здійснених Братством, були абсолютна глорифікація УАПЦ
та її діячів, український націоналізм та антирадянська налаштованість.
Окрему групу джерел складають апологетичні і полемічні твори
провідних церковних діячів УАПЦ. У своїй капітальній праці, присвяченій
вивченню історії церкви та релігійної думки в Україні, В. Ульяновський вказує
на те, що «Вищим проявом самодостатності розвитку церкви в середні віки
були теологічні студії, місцева писемна церковна традиція і значна духовна
діяльність представників певної церкви в своїй країні. Власне духовна
діяльність була й залишається основним завданням і функцією церкви» [1486,
с. 3]. Складовими частинами цієї діяльності є релігійне виховання вірних свого
народу, культурно-просвітницька та педагогічна діяльність, сакральна функція
та розвиток богослів’я і віровчення.
Специфікою теологічної творчості ідеологів і богословів УАПЦ 1920их рр., на відміну від середньовічної доби, можна вважати наступні моменти.
По-перше, станом на початок ХХ століття давно вже обірвалися традиції
власне українського богослів’я, оскільки Київську митрополію було приєднано
до Московського Патріархату наприкінці XVIІ століття [813; 975, с. 292-378;
1118, с. 157-194; 1496–1497; 1409, с. 101-134; 1523 та ін.].
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Таким чином, богословські студії упродовж тривалого часу розвивалися
виключно в руслі московського православ’я за умов неможливості розвивати
свій власний український напрям. По-друге, незважаючи на національні
переконання і бажання розбудовувати Українську церкву, усі богослови та
ідеологи УАПЦ 1920-их рр. були вихованцями російських богословських
навчальних закладів кінця ХІХ – початку ХХ століть, що не могло не
відобразитись на формі і змісті їх богословських, полемічних та ідеологічних
праць і публікацій.
По-третє, всі учасники руху за автокефалію Православної церкви в
Україні 1917–1921 рр. та діячі УАПЦ (УПЦ) тим чи іншим чином зазнали на
собі впливу різних ідеологічних впливів, в основному соціал-демократичного
напряму. Виявлені тексти відозв діячів автокефального руху, а згодом і УАПЦ,
свідчать про вплив на них з боку революційного мітингового середовища і
нового радянського діловодства. (Див. напр. заяву-звернення робітників і
службовців Конотопської залізниці до Конотопського виконкому з проханням
передати соборну церкву до УАПЦ, в якому вжито відповідні вирази:
«славянские попы – старые костенеющие обломки буржуазии Николаевского
режима»,

УАПЦ

–

«соответствующая

современному

духу

народная

соборноправная церковь») [232, арк. 5].
По-четверте, специфікою апологетичної і полемічної літератури діячів
УАПЦ 1920-их рр. є спрямування не тільки і не стільки проти римо-католиків
чи протестантів, скільки проти опонентів з тих православних напрямів, які
після утворення УАПЦ у 1921 р. зайняли щодо цієї церкви ворожу позицію.
Митрополит Василь Липківський, В. Чехівський та інші діячі УАПЦ у своїх
працях спростовують звинувачення опонентів у тім, що УАПЦ прямує до унії
чи до протестантизму, наполягаючи на вірності Українському православ’ю.
Але окрім декларативних заяв щодо відродження Української церкви і вірності
тим православним традиціям, які було знищено під час «Московського
панування в Україні з XVII століття», немає підстав говорити про дотримання
традицій київських богословів на практиці.
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Спеціальної уваги потребують написані для богослужбового вжитку
літургійні та гомілетичні твори діячів УАПЦ. Написання «Української
Ранішньої», «Української Літургії» та «Української Вечірньої» мало на меті
змінити богослужіння УАПЦ для надання йому українського народного
характеру. В основу богослужінь було покладено вимоги церковного уставу,
але автор цих творів О. Левицький запропонував на вибір самих церковних
громад під час богослужіння виконувати замість читання та співання псалмів
українські народні канти відповідного змісту [458].
Так само проповідницькі відправи В. Чехівського «Слово Хресне» та
«Визволення», а також проповіді митрополита УАПЦ Василя Липківського за
формою не суперечать вимогам православного богослужіння, але за змістом
мають виразний національний народний характер й відповідне ідейне
спрямування. Чим би не керувались автори, але об’єктивно це означало відхід
від існуючої усталеної форми православного богослужіння. Запровадження до
богослужбової практики в православному храмі нових «неканонічних» творів
українських авторів та композиторів 1920-их рр. відкидало УАПЦ за межі
канонічного православ’я і унеможливлювало молитовне спілкування.
Врахування цієї обставини дає можливість зрозуміти критичну
налаштованість опонентів УАПЦ, яка є в усіх без винятку джерелах.
Документи періоду руху за автокефалію 1917–1921 рр. свідчать про стосунки
між його представниками та єпископатом, який зберіг канонічний зв’язок з
Московським патріархатом, навіть після змін у правовому становищі
Православної церкви в Україні після Всеукраїнського Собору 1918 р.
Джерелознавче дослідження А. Стародуба містить систематизований
перелік постанов та рішень Всеукраїнського Собору 1918 р., аналітичний
виклад огляду архівних джерел та кілька документів Собору [436]. Попри
виконаний джерелознавчий аналіз, на часі є публікація документальних
джерел Собору 1918 р. з відповідним опрацюванням переліку єпископів цього
періоду,

систематизацією

відомостей

щодо

упорядкуванням біографічних відомостей тощо.

єпископських

кафедр,
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Вододілом у справі утворення єпископату УАПЦ стала пресвитерська
хіротонія протоієрея Василя Липківського на Архієпископа Київського,
Митрополита УАПЦ, яка відбулась у великому Софійському соборі 23 жовтня
1921 р. Після цієї події і до останніх років існування УАПЦ (1921–1930), а
потім УПЦ (1930–1939), існував єпископат УАПЦ, який з грудня 1930 р.
увійшов до УПЦ, окрім зреченців. Тематично виявлені документи і матеріали,
які стосуються єпископату УАПЦ (УПЦ), можна поділити умовно на 7 груп:
1) листування діячів ВПЦР з представниками інших церков (Російської,
Грузинської, Константинопольської) у справі допомоги у набутті власного
єпископату шляхом чинної у Православній церкві хіротонії 2-х або 3-х
кандидатів на висвячення єпископів УАПЦ до 1921 р.;
2) звернення та відозви діячів ВПЦР і прихильників автокефалії
Православної церкви в Україні до 1921 р. стосовно набуття власного
українського єпископату канонічним шляхом;
3) матеріали періодичної преси;
4) матеріали за 1921–1930 рр. щодо соборної висвяти митрополита
УАПЦ Василя Липківського та всіх єпископів УАПЦ, які були висвячені
тільки ієрархами цієї церкви (соборні документи, епістолярій, публікації та
архівні матеріали періодичних видань, твори церковних ідеологів усіх
напрямів, спогади учасників подій);
5) листування та звернення єпископів УАПЦ і діячів ВПЦР до
представників «Діяльно-Христової Церкви», тихонівської та обновленської
церков у справі налагодження стосунків, подолання ворожнечі, переговорів
щодо об’єднання;
6) документи щодо єпископату Української православної церкви,
починаючи від «екстреного» Собору УПЦ 8–12 грудня 1930 р. і до остаточної
ліквідації ієрархії цієї церкви впродовж 1930–1939 рр.;
7) архівно-кримінальні справи та інші відомості щодо єпископів УАПЦ
(УПЦ), які пережили період політичних репресій в СРСР через виїзд за кордон
або залишились живими після перебування в таборах або в засланні.
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Радянська

методологія

в

принципі

заперечувала

необхідність

джерелознавчого і будь-якого вивчення історії церкви і УАПЦ міжвоєнного
періоду зокрема. Цікаві розвідки дослідження радянської методології історії,
зокрема «марксистсько-ленінської» і теоретико-методологічної спадщини для
історичної науки в Україні, було опубліковано сучасними дослідниками
В. Косміною [1181, с. 325-333], Ф. Турченком [1474] та ін.
Вчення К. Маркса і Ф. Енгельса про класову боротьбу та діалектичний
метод було проголошено В. Леніним «вищим науковим надбанням» [1242,
с. 34]. Оскільки основним положенням матеріалістичного розуміння історії,
згідно з працями К. Маркса і Ф. Енгельса, є положення про первинність
суспільного буття і вторинність суспільної свідомості на підставі розуміння
вирішальної ролі виробництва в житті суспільства, тому з позицій марксизму
історію суспільства слід розглядати насамперед як історію розвитку
продуктивних сил і виробничих відносин людей [1242, с. 34-35].
З цієї точки зору релігія і церква не просто не належать до
«продуктивних сил» суспільства, а є однією з «шкідливих» складових
суспільної свідомості, які «гальмують» рух уперед. Тому представникам
релігії та церкви у визначенні їхньої ролі в класових суспільствах
представниками марксистської методології відводилася виключно реакційна
роль, зумовлена «обслуговуванням» інтересів панівних класів.
Якщо з позицій атеїстичної пропаганди, діячі УАПЦ, як представники церкви,
були носіями «темноти, неуцтва і забобонів», то з політичної точки зору УАПЦ
кваліфіковано ідеологами (І. Сухоплюєв, В. Еллан-Блакитний) як угрупування
«петлюрівців» і «контр-революціонерів». На початку 1920-их рр. в оцінках і
підходах до УАПЦ застосовувався організований масовий вплив атеїстичної
пропаганди, що ґрунтувався на працях О. Ярославського (М. Губельмана),
В. Бонч-Бруєвича, А. Луначарського, І. Скворцова-Степанова та ін. Програмними
були роботи В. Леніна, зокрема стаття «Про значення войовничого матеріалізму»,
де викладено вимоги цілеспрямованого впливу на різні категорії віруючих з
метою їх перевиховання [1527, с. 4].
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Але весь ідеологічний арсенал у вигляді лекцій, відкритих диспутів,
виступів

пропагандистів,

усіляких

галасливих

заходів

на

кшталт

«комсомольського Різдва», перших антирелігійних збірників і періодичних
видань («Безбожник», «Безбожник у станка», «Безвірник»), виступів по радіо,
антирелігійних віршів і пісень виявився безсилим переконати українського
селянина не відвідувати богослужіння українською мовою, відмовитися від
віри в Бога і не ходити до церкви. До того ж богослужбова діяльність
єпископів і духовенства УАПЦ не суперечила радянському законодавству і не
могла бути прямою причиною для репресій і припинення їхньої діяльності.
З середини 1920-их рр. обрано інший шлях боротьби з УАПЦ, який
дозволяв воювати з нею не ідеологічними методами, а політичнокримінальними, перекваліфіковуючи богослужбову діяльність УАПЦ не
тільки як «затемнення народних мас», але й як різновид антирадянської
пропаганди, а церковних ієрархів, духовенство і активістів представляючи як
ворогів

радянської

влади,

«попів,

що

скомпрометували

себе

контрреволюційною діяльністю в роки громадянської війни та іноземної
воєнної інтервенції», які тепер нібито переховуються від переслідування під
виглядом церковних діячів [1527, с. 4].
У публікаціях сучасних дослідників неодноразово вказується саме на
цей момент у зміні напрямів роботи партійних та ідеологічних структур
[1243]. Ця тактика виявилась набагато результативнішою, оскільки дозволяла
не просто проводити епізодичні арешти діячів УАПЦ, а розгорнути
планомірне знищення прошарку суспільства під претекстом покарання за
«петлюрівське минуле». Така форма чудово вписувалась у реалізацію теорії
класової боротьби на практиці, даючи «аргументи» у «підтвердженні» її
загострення. У практичній площині це викликало появу кримінальних справ,
де було застосовано такі формулювання як офіційні звинувачення. У
документах ДПУ УСРР діяльність УАПЦ, як правило, було представлено як
складова «українського сепаратизму», як вияв класової боротьби української
буржуазії під націоналістичними прапорами [838, с. 254-267].
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Після поразки збройної боротьби з радянської владою українські
націоналісти нібито змінили тактику і «влилися у лави бійців культурного
фронту» [838, с. 256]. На думку авторів таємного обіжника ДПУ УСРР «Про
український сепаратизм» від 4 вересня 1926 р. УАПЦ було створено з метою
розвитку націоналістичних тенденцій і вона стала могутнім осередком
націоналізму та «агітаційною зброєю» [838, с. 257].
Згідно з цим документом, колишні представники української контрреволюції, не маючи можливості перемогти радянську владу, почали
нелегальну

роботу

запровадження

українського

націоналізму

та

самостійницької ідеї в народні маси, організовувати куркульство на селі,
використовувати процес українізації з метою підриву радянської влади.
Окремо розглянуто проблему вбивства С. Петлюри та вплив цієї події для
розпалювання ненависті до «московських окупантів» [838, с. 264-266].
З іншого боку, розгортання репресій у 1930-ті рр. тогочасні джерела
пояснювали «загостренням класової боротьби» на початковому етапі
будівництва соціалізму через прогнозований шалений опір переможених
«реакційних класів».
Тому навіть колишні церковні діячі, які відійшли від церковної
діяльності або зреклися церковного сану, підпадали під нові інструкції і
розпорядження щодо ліквідації «колишніх церковників і сектантів», взагалі
тих, кого було оголошено «ворогами радянської влади». Таким чином, для
органів безпеки інтерес становили усі, хто були причетні до роботи в керівних
органах УАПЦ (УПЦ), взагалі до церкви. Методологічно цей аспект проблеми
досліджено у джерелознавчій праці С. Білоконя [947].
В. Даниленко писав у передмові до видання щотижневих зведень
секретного відділу ДПУ УСРР: «Поділивши українську людність за класовими
ознаками, співробітники секретних підрозділів ДПУ […] аналізували
становище, настрої і потаємні плани […]. У секретному відділі готувалась
докладна інформація про агентурні розробки представників колишніх
політичних партій, діячів науки, освіти, культури, духовенства» [836, с. 28].
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«Процес СВУ» 1930 р. у сенсі методології дослідження радянського
терору як засобу побудови нового суспільства ще довго буде залишатись в
центрі уваги дослідників. Для розуміння причин організації цього процесу
цікавою є праця В. Петрова-Домонтовича «Українські культурні діячі УРСР,
жертви більшовицького терору» [1300], перший варіант якої опубліковано
разом з археографічною розвідкою В. Брюховецького [959].
У своїх міркуваннях про причини розгортання нищівного терору проти
української інтелігенції В. Петров-Домонтович спирався на видану в Берліні
1924 р. книжку С. Мельгунова, де той цитував статтю О. Лациса, що мала
настановчий характер і визначила основний зміст завдань та методів роботи
ЧК [1300, с. 80]. У цій інструкції було чітко визначено критерій відбору тих
людей, які підлягають знищенню на підставі класового підходу, тобто
масовому знищенню класових ворогів: це мали бути не «слова» і «діла», а
«освіта» і «фах» [1300, с. 80]. Таким чином, всі, хто опинився на лаві
підсудних на процесі «СВУ», були дійсно «винуваті» згідно з цією
інструкцією, оскільки вони мали «класово ворожі пролетаріату» походження,
освіту і фах. Весь масив озвученої і надрукованої інформації щодо ставлення
до релігії та церкви в СРСР недвозначно свідчить про це.
Сам В. Петров робить висновок на підставі інструкції О. Лациса про цей
процес: справа не йшла ані про слова, ані про дії. Ліквідації підлягали люди
незалежно від фактів їхньої

антирадянської діяльності. «Большевики

запроваджували в життя нову форму юрисдикції, коли людину засуджували за
слова, ніколи не сказані, і за дії, ніколи не зроблені. СВУ був першою спробою
подібного процесу» [1300, с. 85].
У методичному плані програмною для дослідження причин, політичних
мотивів і організації процесу пошуку та затримання церковних діячів в ході
кількох операцій у 1937 р. є стаття О. Бажана, де на основі оперативної та
звітної документації органів держбезпеки досліджено масштаб радянської
репресивної політики щодо «церковників та сектантів» у часи «Великого
терору» 1937–1938 рр. в УРСР [935].
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У статті О. Бажана розкрито специфіку наступу проти «церковної контрреволюції», запропоновано документально обґрунтовані хронологічні межі
операцій: від 1 серпня 1937 р. до листопада 1938 р., коли було зруйновано
церковні структури і досліджено процес «накладання» кількох операцій:
«“Вилучення” священнослужителів та віруючих із радянського соціуму
відбувалося під час т. зв. польської операції НКВС за № 00485 від 11 серпня
1937 р., яка мала покласти край “фашистсько-повстанській, шпигунській,
диверсійній та терористичній діяльності польської розвідки в СРСР”».
На здійснення «польського» наказу відводилось 3 місяці – з 20 серпня до
20 листопада 1937 р. Проте терміни каральної акції постійно продовжувалися
разом

із

термінами

на

проведення

інших

чекістських

операцій

по

«нацконтингентам» – спочатку до 10 грудня 1937 р., потім до 1 січня 1938 р.,
до 15 квітня, і остаточно, до 1 серпня 1938 р.» [935, с. 136]. У методичному
плані це пояснює зацікавленість слідчих під час допитів діячів УПЦ їхніми
зв’язками чи навіть окремими висловами щодо польського питання.
У статті О. Бажана аргументовано доведено не тільки зв’язок між
викладеними в чекістських інструкціях причинами для арешту, що мало
настановчий й інструкційний характер для слідчих, але й причину одночасної
ліквідації або заслання духовенства і вірних, усунення і подальшу ліквідацію
очільників релігійних конфесій в УРСР восени 1937 р. [935, с. 137]. До статті
додаються архівні документи, які стосуються цієї проблеми [935, с. 139-154].
Результати виконання цих та інших наказів призвели до утворення
масиву архівно-кримінальних справ репресованих діячів у 1920–1930-ті рр. в
Україні. Серед цих справ можна виокремити 2 групи: 1) кримінальні справи
репресованих діячів УАПЦ (1921–1930) і 2) кримінальні справи репресованих
в період існування УПЦ (1930–1939). Частково склад цих груп збігається за
рахунок осіб, які належали до того до УАПЦ, не були ув’язнені і перейшли до
УПЦ після «Екстреного» Собору УПЦ 8–12 грудня 1930 р. Але є кримінальні
справи на тих, хто приєднався вже після організаційного оформлення цієї
церкви і був репресований саме як її діяч.
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Проведене дослідження дозволяє твердити, що у класифікації цих справ
доцільніше дотримуватись хронологічного принципу, оскільки тематичний не
дає цілісної картини розвою репресій та їхньої внутрішньої періодизації.
На сьогодні існує збірник, присвячений науково-методичним аспектам
дослідження

архівно-кримінальних

справ

репресованих

[932],

який

опубліковано у 1998 р. як збірку доповідей учасників науково-практичної
конференції «Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти
використання» спільними зусиллями Головного Архівного Управління при
Кабінеті Міністрів України, ЦДАГО України, УДНДІАСД та ГДА СБ України.
В її роботі взяли участь 76 осіб: директори і співробітники державних
архівів України, академічних інститутів, працівники СБ України, прокуратур
(військової, міської, обласної, Генеральної), органів внутрішніх справ, комісій
з питань поновлення прав колишніх репресованих, члени товариств
«Меморіал» та політв’язнів, науковці тощо. Учасники конференції вшанували
хвилиною мовчання пам’ять жертв політичних репресій і ознайомилися з
документальною виставкою «Повернені із забуття…» [932, с. 3-4].
У передмові до збірника зазначалось, що архівно-слідчі справи
репресованих

–

унікальне,

надзвичайно

цінне

історичне

джерело,

документальне свідчення епохи радянського, більшовицького тоталітаризму,
негативні наслідки якого ще тривалий час доведеться долати українському
суспільству. Відкриття цих специфічних документів, їх передача від
колишнього КДБ до державних архівів має велике багатоаспектне значення.
Перший аспект – морально-політичний, суспільний. Це ознака глибокої
демократизації нашого життя, активних намагань покінчити з наслідками
тоталітарного минулого. Сотням тисяч безвинних жертв політичних репресій
повернуті імена. Реалізується широкомасштабна державна програма видання
серії книг «Реабілітовані історією».
Другий аспект – соціально-правовий. Було частково відновлено
соціальну справедливість щодо числених жертв політичного терору, їхніх
родин зусиллями мережі комісій з питань поновлення прав реабілітованих.
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Третій аспект – науковий. Залучаються до наукового обігу донедавна
закриті оригінальні історичні джерела. Завдяки цьому ліквідовано чимало
білих плям новітньої історії України, руйнуються стійкі міфологеми
радянської історіографії, комуністичної пропаганди, оголюється «режисура»
багатьох процесів і справ, фабрикованих кількома поколіннями чекістів.
Четвертий аспект – архівно-суспільний. Поява у лоні державної архівної
служби такого масиву специфічних архівних джерел породила низку складних
проблем як внутрішньоархівного, так і ширшого, суспільного характеру, які
ускладнюються нерозвинутістю нормативно-правової бази [932, с. 4].
У збірнику опубліковано статтю відомого джерелознавця Я. Калакури, в
якій

розглянуто

особливості

джерелознавчої

критики

архівно-слідчих

документів діячів УАПЦ (УПЦ) [1131]. Голова Головної редколегії науководокументальної серії книг «Реабілітовані історією» П. Тронько наголосив на
тому, що увагу потрібно приділити висвітленню політичних репресій 1920–
1930-их рр., коли радянська влада в умовах мирного часу без будь-яких
підстав посилила наступ на активних діячів національно-визвольного руху,
робітничий клас, національно-свідому інтелігенцію, селянство, духовенство.
Основну групу джерел серії книг «Реабілітовані історією» склали
документальні матеріали постійного зберігання колишніх спецслужб та їхніх
обласних управлінь (ВУНК, ДПУ, НКВС, КДБ), що зберігаються в архівах СБ
України та інших архівосховищах. Вони поділяються на 1) аналітичні та
довідково-інформаційні; 2) кримінальні справи репресованих громадян.
Враховуючи

спрямування

практичної

діяльності

колишніх

спецслужб,

використання цих документальних матеріалів можливе лише на основі їх
критичного аналізу та співставлення з іншими джерелами [1467, с. 9-11].
Важливою у справі окреслення методів роботи ДПУ УСРР та їхнього
відображення у службовій документації є стаття заступника директора
Інституту історії НАН України, голови правління Спілки архівістів України
С. Кульчицького [1202, с. 12-18]. Він зазначив, що архіви органів держбезпеки
радянського періоду є цінним джерелом історичного аналізу.
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Щоб мати уявлення про те, наскільки вірогідна службова документація
ВЧК–ОДПУ–УДБ–НКВС, треба уявити, яке місце займали органи державної
безпеки в структурі політичного режиму, які методи вони застосовували [1202,
с. 12; 1391, с. 143-146]. У статті подано виклад методики штучного створення
«контр-революційних організацій» для здійснення масових чисток, викладено
загальні методичні настанови про те, що, вивчаючи документацію органів
безпеки, треба пам’ятати, що вони створювались, фінансувались і працювали аж
ніяк не для того, щоб виявляти конкретних осіб, які вчинили антидержавні дії.
На першому, репресивному етапі розвитку радянського тоталітаризму
їхні функції полягали передусім у попередженні опору тих або інших
суспільних сил соціально-економічним перетворенням, здіснюваним всупереч
інтересів переважної більшости суспільства.
Слід наголосити, що аналіз архівних матеріалів органів державної
безпеки вимагає особливих підходів. Без цього джерела неможливо скласти
чітке уявлення про суспільно-політичні процеси. Разом з тим, не треба брати
на віру загальну сукупність фактів з архівів ВЧК–ОДПУ–УДБ–НКВС, тому
фонди архівів державної безпеки – досить специфічне історичне джерело
[1202, с. 17-18].
Проблема використання у радянських джерелах терміну «фашизм»
щодо УАПЦ [1386; 1391, с. 146-158]. Термін «фашизм» у джерелах
нецерковного походження супроводжував УАПЦ з початку її діяльності аж до
появи звинувачення у приналежності до «організації фашистського типу» в
архівно-кримінальних справах. Наприклад, митрополита УАПЦ Василя
Липківського у листопаді 1937 р. було страчено саме з цим звинуваченням:
«обвиняется в том, что являлся одним из руководителей националистической
фашистской организации украинских церковников, ставившей своей целью
отторжение Украины от СССР и создания самостоятельного государства
фашистского типа. Был связан с заграничными эмигрантскими кругами и
посылал им а [нти]/с [оветскую] информацию, за что периодически получал
денежное вознаграждение» [680; 833, с. 235; 1065, с. 318; 1207, с. 115].
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По закінченню війни і виконання вироків Нюрнберзького Трибуналу
1945–1946 р. значення терміну «фашизм» змінилося, особливо його смислове
навантаження в радянських джерелах. Після перемоги над «німецькофашистськими загарбниками» наступним поколінням радянських людей було
значно важче зрозуміти, в якому сенсі вживався цей термін до початку війни.
Фашизм (італ. fascismo, від італ. fascio – зв’язка, об’єднання) – ідеологія
культу сильної особистості, шовінізму та расизму. У точному значенні,
фашизм – феномен політичного життя Італії у 1920–1940-их рр. Як
організований рух фашизм виник 1919 р. в Італії на чолі з Б. Муссоліні (1883–
1945) [1180] і згодом став універсальним поняттям для означення численних
організацій і груп, що почали виникати і діяти практично у всіх європейських
країнах у міжвоєнний період, а також встановлених ними режимів.
У

1919 р.

важливим

фактором

міжнародної

політики

став

Комуністичний Інтернаціонал, який проголосив спільну мету для всіх
комуністів: світову комуністичну революцію. На VІ Всесвітньому конгресі
Комінтерну (17 липня – 1 вересня 1928 р.) проголошено відмову від моделі
єдиного фронту лівих партій. Згідно з тезою про соціал-фашизм, головними
ворогами комуністичного руху були оголошені соціал-демократи, що зіграло
провідну роль у сходженні фашизму, коли у Німеччині Націонал-соціалістична
німецька робітнича партія на чолі з А. Гітлером прийшла до влади у 1933 р.
У 1920-их рр. поширення ідеології фашизму у країнах Центральної та
Східної

Європи

знайшло

відображення

у

радянських

публікаціях

і

звинуваченнях у наслідуванні цієї ідеології організацій та угруповань в СРСР,
які владою визначались як потенційно ворожі. Але в радянських публікаціях
ніколи не уточнювалося про зв’язки, з якими конкретно фашистськими
організаціями йдеться у звинуваченнях, висунутих проти діячів УАПЦ (УПЦ).
На початку 1920-их рр. в СРСР термін «фашизм» почали вживати в
атеїстичній пропаганді щодо РПЦ. У збірнику статей, який було видано
агітпропом ЦК КП(б)У та управлінням політпросвіти, редактор В. Уласевич
подала формулювання: «Тихоновщина – религиозный фашизм» [1483, с. 7-19].
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У обвинувальному висновку щодо діяльності УАПЦ на процесі «СВУ» у
1930 р. не було звинувачень у зв’язках з фашизмом. Натомість всі
звинувачення проти УАПЦ стосувались «петлюрівщини», українського
націоналізму, антирадянської пропаганди та діяльності, спрямованій на
“повалення радянської влади” та організацію замахів на її керівників. Там
немає згадок про те, що один з головних звинувачених на цьому процесі
В. Чехівський був членом ЦК УСДРП і взагалі виступав пропагандистом
соціал-демократичних ідей, в т. ч. у своїх богословських працях.
Діяльність УАПЦ радянськими ідеологами у 1920-их рр. тимчасово
розцінювалась як «обдурення радянської влади» з метою приховати таємну
«організацію буржуазної республіки» і повалення радвлади. У 1932 р. в
публікації Ю. Самойловича прихильників автокефалії Української церкви
названо «соціал-фашистами» [1411–1412]. Ця праця та їй подібні на наступні
роки стала програмною для публікацій щодо УАПЦ в радянській історіографії.
Українські партійні і державні керівники не могли обминути увагою
проблему розповсюдження фашизму, яка з 1930-их рр. більше стосувалась
зовнішньої політики СРСР. Д. Мануїльський, з 1921 р. перший секретар ЦК
КП(б)У і редактор газети «Комуніст», обіймав посаду секретаря виконкому
Комінтерну, де виступав одним з провідників політики терору.
У 1934 р. в друкованому органі ЦК КП(б)У «Більшовик України» він
оприлюднив статтю в контексті «бойових проблем ХІІІ пленуму Виконавчого
комітету Комінтерну» [1238]. У статті зазначалось, що за 1933 р. відбулось
визрівання елементів фашизму і війни: «Фашизм з його розгнузданою
шовіністичною

пропагандою,

з

проповіддю

дикої

націоналістичної

чоловіконенависті створює психологічну обстанову для кривавих боєн; іде
хрестовий похід проти комуністів […] Але найбільшою подією останнього
року був прихід фашистів до влади в Німеччині» [1238, с. 23]. Незважаючи на
те, що на VII всесвітньому конгресі Комінтерну (25 липня – 20 серпня 1935 р.)
змінено політичну лінію та скасовано теорію соціал-фашизму, у внутрішній
політиці СРСР ніяких змін не відбулося.
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Комуністичні партії Західної Європи почали укладати союзи з
соціалістичними, соціал-демократичними та антифашистськими ліберальними
силами. В СРСР почали заарештовувати діячів Комінтерну, які потрапили в
жорна сталінських «чисток», стали фігурантами політичних процесів. Тому в
архівно-кримінальних справах діячів УАПЦ звинувачення у причетності до
«церковної організації фашистського типу» з’являються після 1935 р. і
припадають в основному на кінець 1937 – початок 1938 рр.
У протоколі допиту священика УПЦ Анатолія Нестеренка від 3 грудня
1937 р. на запитання слідчого щодо приналежності до «контрреволюционной
организации» той зізнався в тому, що нібито «до ареста являлся участником
украинской

контрреволюционной

националистической

фашистской

организации церковников» [681, арк. 17-44; 833, с. 241-260; 1391, с. 151]. У
тексті обвинувального висновку від 2 січня 1938 р. щодо священика УПЦ
Костянтина Бутвиненка також вжито подібне стандартне формулювання [681,
арк. 76-77; 833, с. 271-272; 1391, с. 151-152].
У архівно-кримінальній справі священика УПЦ К. Бутвиненка міститься
копія протоколу допиту від 15 січня 1938 р. арештованого Семена
Ковальського, якому було висунуто аналогічні звинувачення [681, арк. 67-75;
833, с. 272-276; 1391, с. 152]. У цьому протоколі чи не вперше з’являються
повідомлення про те, що в середовищі діячів УАПЦ були якісь розмови про
фашизм і уряд в Німеччині [681, арк. 67-75; 833, с. 272-275; 1391, с. 152-153].
У протоколі допиту священика УПЦ Харитона Гов’ядовського від 15
березня 1938 р. він визнав себе винним у тім, що «являлся участником
украинской

контрреволюционной

националистической

организации

церковников с 1924 г. [...] Как впоследствии мне стало известно, Липковский
брал ориентацию на запад, сближался с Германией и Польшей. Украинская
контрреволюционная организация […] ставила своей задачей свержение
Советской власти на Украине с возобновлением капиталистического строя и
создания самостоятельного Украинского националистического государства
фашистского типа» [678, арк. 10; 833, с. 302; 1391, с. 153].
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У 1938 р. чекістами «викрито» ще одну таку «церковну організацію»,
причому всі 3 священиків УПЦ діяли в Сквирському районі і були ув’язнені в
Білоцерківській в’язниці, формулювання в постановах про арешт та
протоколах допитів дослівно співпадають з текстами київських церковних
діячів. При арешті очевидно визначалася категорія і напрям «антирадянської
діяльності», під які підганялися відповідні затверджені згори формулювання.
Взагалі, проблема дослідження мови судово-слідчих документів, зокрема
інтерпретації

співробітниками

карних

органів

влади

сказаних

слів

заарештованими діячами УАПЦ (УПЦ) та їх відображення у текстах
протоколів допитів, може стати темою окремого дослідження політикоідеологічних особливостей радянського мовного дискурсу [1130].
Важко повірити, що священик Сергій Крижанівський, з с. Великий
Єрчик Сквирського району, на допиті 25 березня 1938 р. відповідав слідчим
Флейшману і Кривцову так: «Признаю себя виновным в том, что до ареста
являлся участником контрреволюционной националистической организации
церковников […] я полностью стал на путь платформы контрреволюционной
фашистской организации церковников, которая сводилась к отторжению
Украины от Советского Союза при помощи интервенции, свержения соввласти
на Украине и создании самостоятельного националистического буржуазного
государства» [679, арк. 23; 1391, с. 153-154].
Матеріали архівно-кримінальних справ репресованих діячів УАПЦ
(УПЦ) свідчать, що відправним моментом у вживанні терміну «фашистський»
і виробленні відповідних формулювань стало повідомлення з архівнокримінальної

справи

о. Костянтина

Бутвиненка:

«УГБ

Киевского

Облуправления НКВД УССР вскрыта и ликвидирована в 1937 г. украинская
контрреволюционная

националистическая

фашистская

организация

церковников быв[ших] “УАПЦ” и “УПЦ”. Организация ставила своей целью
при помощи интервентов, в частности Германии, свержение Советской Власти
на Украине и создание самостоятельного государства фашистского типа» [681,
арк. 76-77; 833, с. 271-272; 1391, с. 154].
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Відповідно всім заарештованим і засудженим діячам УАПЦ наприкінці
1937 р., починаючи з митрополита Василя Липківського, навіть на час арешту і
початку допитів вже було поставлено запитання про приналежність до саме
такої «організації». Незважаючи на реально отримані відповіді арештованих,
слідчі оформлювали протоколи і відповіді в них за «стандартом»: «украинская
контрреволюционная

националистическая

фашистская

организация

церковников быв[ших] “УАПЦ” и “УПЦ”». До кінця вищезгаданих операцій
органів безпеки в листопаді 1938 р. було «викрито» і засуджено всіх учасників
цієї «організації», тобто єпископів, священиків і мирян УПЦ.
Масові репресії і переможні реляції чекістів проходили в умовах
ідеологічного тиску, тому випуск агітаційно-пропагандивної літератури
збільшувався. У брошурі М. Шестакової також вжито темін «фашистський»
щодо церковних діячів [1518]. В анотації до видання, підписаного до друку
23 травня 1938 р., сказано, що брошура «викриває шпигунську, діверсійну й
терористичну діяльність церковників і сектантських керівників, яку вони
проводять у блоці з троцькістсько-бухарінськими мерзенними зрадниками
батьківщини, підлими найманцями фашистських розвідок» [1518, с. 1].
Наприкінці 1930-их рр. до «фашистської ідеології» прив’язано взагалі
всіх релігійних діячів. Важливе значення у справі виникнення і вживання в
офіційних публікаціях формулювань розстрільних вироків в архівнокримінальних справах діячів УАПЦ має усталений штамп про те, що СРСР
«перебуває у ворожому капіталістичному оточенні, і тому для нашої країни
створюється небезпека воєнного нападу і спроб відновлення капіталізму з боку
інтервентів» [1518, с. 1]. У виявленні причин появи терміну «фашистський» в
слідчих справах діячів УАПЦ є пояснення в агітаційно-пропагандистських
виданнях: підрозділ брошури «Піп і кат» подає ідеологічні формулювання
«провин»: «Почуваючи свою приреченість, […] фашистські звірі в рясах, повні
скаженої ненависті до партії більшовиків, до народу і до соціалізму, йдуть на
найпідліші злочини для того, щоб з допомогою інтервентів-фашистів вернути
в СРСР гніт капіталістів і поміщиків» [1518, с. 3].
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Тут важливо виокремити ті вирази, які текстуально повністю збігаються
з формулюваннями в протоколах допитів арештованих діячів УАПЦ (УПЦ):
«фашистсько-шпигунські кубла», «буржуазні націоналісти – агенти фашизму»,
«вербування агентів фашизму». Станом на 1938 р. очевидно, що подібну
термінологію поширено на всі релігійні організації в СРСР. Текст брошури
рясніє визначеннями на кшталт: «фашист-піп», «фашистські агенти в рясах»,
«попи і їх прихвосні», «церковно-сектантська мерзота», «оскаженілі шакали».
Б. Кандідов у 1939 р. випустив книжку, в якій викривав «злочини
церковників» проти соціалістичного будівництва [1142], застосувавши ту
термінологію, що межувала з лайкою на адресу «зграї націоналістів»,
звинувативши у фашизмі діячів УАПЦ, яких у 1939 р. не залишилось:
«Радянська

розвідка

встановила,

що

серед

фашистів-автокефалістів

найвизначніша роль належала двом агентам іноземних розвідок. Церковнофашистська програма цієї зграї намічала реставрацію капіталістичного рабства
на Україні і створення фашистської «української держави» під протекторатом
Німеччини, тобто перетворення України на колонію гітлерівців» [1142, с. 82].
Підписаний у 1939 р. пакт Молотова-Ріббентропа між СРСР і
Німеччиною, очевидно, ніяк не вплинув на ідеологічне протистояння, що
зайвий раз свідчить про крайній цинізм влади щодо власних громадян. У
післявоєнний час К. Дмитрук долучив і свою характеристику: «Українська
автокефальна православна церква на службі реакції і фашизму», але додав
звинувачення у колабораціонізмі [1014, с. 162-217].
Особливості джерелознавчого аналізу архівно-кримінальних джерел.
Оскільки кримінальні справи проти діячів УАПЦ (УПЦ) заводились як поточні
справи, тому в їхньому зовнішньому обліку немає нічого особливого
порівняно з іншими. Деякі справи були заведені на периферії тими відділами
НКВС УРСР, які здійснювали арешт, обшук і частину допитів на місцях, їх
оформлення може відрізнятись від тих, що були заведені у Києві або в
Харкові. У кожній з виявлених архівно-кримінальних справ присутній більшменш повний типовий комплект документів.
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Важче всього пояснити наявність 2-3-4 і більше виправлень нумерації
сторінок в архівно-кримінальних справах, які робилися різними почерками,
ручкою або олівцями. Можна тільки висловити припущення, що такі
перенумерації сторінок робилися або під час перекваліфікації справи, її
передачі до інших установ (наприклад, до Москви, де виносився остаточний
вирок), або після об’єднання кількох справ в одну. Можна також припустити,
що у процесі масової реабілітації жертв політичних репресій у 1989 р. також
відбулася перенумерація сторінок деяких справ після вилучення документів,
які були небажані для відкритого доступу родичів та дослідників.
Обкладинки архівно-кримінальних справ. Перші обкладинки було
виготовлено, судячи з друкарського тексту, на початку 1930-их рр. Вони не
містили інструкцій і мали тільки типовий набір для заповнення: «Гриф:
С.С.С.Р. Н.К.В.Д. Дело №__». Нижче друкувались лінійки для заповнення
прізвищами звинувачених та вказівками на статті звинувачення: «Том №__
Начато «__»___ 19_ г. Окончено «__»____ 19___ г.». На обкладинці
вказувалась кількість томів справи. На звороті друкувались лінійки для
заповнення реєструючим органом під записом «Зарегистрировано:», а нижче –
дата та назва установи, яка реєструвала справу. Знизу додруковано вказівку,
що після передачі справи від одного органу до іншого, справа зберігає
первісний номер, який вказано на лицьовій стороні обкладинки [988, с. 33].
Нові обкладинки для справ було виготовлено у 1950-х рр. уже в УРСР.
На обкладинці було надруковано зверху: «УССР Комитет государственной
безопасности при Совете Министров УССР Дело № __ По обвинению (далі
два рядки для заповнення)». Потім надруковано позначення хронологічних
рамок справи: «Нач[ато]», потім «Оконч[ено]», «В __ т[омах]», але окремо
вказано том справи №__. На лицьовій стороні вміщено інструкцію, що після
судового розгляду та набрання чинності ця справа підлягає негайному
поверненню до відповідного підрозділу КДБ (надруковано лінійку для
відповідного запису). Вказано, що до справи додається копія вироку. Окремим
рядком позначено: «Сдано в архив» «___» __________ 195_ г.
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У разі об’єднання кількох особових справ в одну, старі обкладинки
залишали і підшивали разом з іншими, тому на деяких справах є декілька
обкладинок. Можливо, це стало причиною для перенумерації сторінок у
справі. Зразком такої зшитої з кількох справ може бути обкладинка
колективної кримінальної справи у 5-ти томах на 17 осіб з числа церковних
діячів УПЦ за початковим № 5229. Стара обкладинка 1 тому справи за 1937 р.:
«С.С.С.Р. Н.К.В.Д. Украинской С.С.Р. Дело № 5229 по обвинению Калишевского Е. А.,
Малюшкевича К. С., Оробинского Д. Ф., Мачуговского Л. Д., Бедношея С. А. и
др. По ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 УК УССР. Штамп: 332234 Том № 1 [Дописано
червоним олівцем] № 29972. В 2-х томах».
Після зберігання і збільшення матеріалів справи вже після страти у
1937 р. всіх засуджених з’явилася нова обкладинка 1-го тому вже 3-томної
справи: «Украинская ССР Управление Комитета госбезопасности при СМ
УССР [Штамп]: «Учтено в 1962 году». [Штамп]: «Архив Учетно-архивного
отдела КГБ при СМ УССР». Дело № 5229 по обвинению Калишевский Е. А. и
др. Начато 25 июня 1937 г. Окончено 15 сентября 1937 г. в трех томах» [674].
Другий том цієї справи має таку саму нову обкладинку, як і перший том,
з тією різницею, що звинуваченим вписано іншого учасника тієї справи: «Дело
№ 5229 по обвинению Горевого С. М. и др.» [675]. Стара обкладинка 2-го тому
справи за 1937 р. містить прізвища інших осіб, на яких початково і було
заведено справу до об’єднання з іншими особами: «С.С.С.Р. Н.К.В.Д.
Украинской

С.С.Р.

Дело

№ 5229

по

обвинению

Горевого С. М.,

Валантиря Ф. И., Безпалько И. П., Фурманюка Ф. А., Петрика В. І. и др. По
ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11 УК УССР. Штамп: 332234 Том № 2 [Дописано
червоним олівцем] № 29972. В 2-х томах».
Інструкції
виготовлялись

порядку
на звороті

систематизації

матеріалів

слідчої

справи

деяких обкладинок друкарським способом.

Наприклад, на звороті нової обкладинки вищезгаданої справи вміщено
інструкцію порядку систематизації матеріалів слідчої справи:
А) опис документів, що знаходяться в справі і список обвинувачених.
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Б) Матеріали оформлення арешту та обшуку: постанова про арешт,
постанова про обрання заходів запобігання, ордер на арешт, анкета
заарештованого, пакет з двома фотокартками, дактилокарта, довідка про
попередні судимості, протокол обшуку, квитанції про сдачу на зберігання
цінностей, зброї, документів. Опис майна та акт опечатання квартири.
В) Матеріали слідства: протоколи допиту звинуваченого та свідків,
протоколи очних ставок, постанови про пред’явлення звинувачення, зміни у
визначенні заходів запобігання в хронологічному порядку.
Г) Документація: акти, довідки держустанов, матеріали експертизи.
Д) Матеріали оформлення слідства: протокол пред’явлення слідчих
матеріалів, акт медобстеження та обвинувальний висновок.
Е) Речові докази: додаються окремим пакетом з докладним описом.
Заяви звинувачуваного, які доповнюють або змінюють хід слідства,
підшиваються разом з протоколами допиту звинувачуваного в хронологічному
порядку. Інші заяви (про режим, передачі, побачення та ін.) додаються до
справи в окремому пакеті. Якщо в одній справі заарештовано декілька осіб, то
матеріали систематизуються у наступному порядку: матеріали оформлення
обшуку та заарештування, слідчі матеріали підбираються на кожного
звинуваченого у вказаному вище порядку і до них додаються всі вказані
документи (протоколи про предьявлення слідчих матеріалів, акти тощо).
Слідча справа, як правило підшивається після складання обвинувального
висновку: матеріали справи для підшивки групуються під час слідства. Більше
300 аркушів до однієї справи підшивати не рекомендується. Якщо кількість
аркушів є дуже великою, то справу розбивають на відповідну кількість томів.
Про порядок систематизації матеріалів по багатотомних справах вказівки можна
отримати в обліковому апараті [674]. Загальний перелік складу документів, які
входять до кримінальних справ, оприлюднений у «Путівнику…» ГДА СБ України
[988, с. 83-84]. В цілому обидва переліки збігаються, але в «Путівнику…» є
більше інформації щодо складових архівно-кримінальних справ, які з’явилися
після закінчення кримінальної справи.
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Зокрема сюди відносяться документи про перебування у виправнотрудових таборах (до речі, в архівно-кримінальних справах діячів УАПЦ вони
майже не представлені, можливо, через переважання вироків до вищої міри
покарання над вироками про ув’язнення та адмінзаслання), матеріали про
встановлення правомірності висунутих обвинувачень, відгуки свідків щодо
репресованих, протести органів прокуратури тощо [988, с. 84].
У тексті оперативного наказу наркома внутрішніх справ СРСР М. Єжова
№ 00447 від 30 липня 1937 р. подано роз’яснення щодо нового спрощеного
порядку ведення слідства: «1. На каждого арестованного или группу
арестованных заводится следственное дело. Следствие проводится ускоренно
и в упрощенном порядке. В процессе следствия должны быть выявлены все
преступные

связи

арестованного.

2.

По

окончании

следствия

дело

направляется на рассмотрение тройки. К делу приобщаются: ордер на арест,
протокол обыска, материалы, изъятые при обыске, личные документы, анкета
арестованного, агентурно-учетный материал, протокол допроса и краткое
обвинительное заключение» [831, с. 336].
Постанови

про

затримання

є

обов’язковим

елементом

кожної

кримінальної справи. За винятком машинописних текстів документів,
виявлено бланки для заповнення. Для оперуповноважених бланки були різного
формату: від А-4 одностороннього друку до меншого формату (нестандартний
вертикальний ½ аркуша або горизонтальний). Постанови стосувались або
пред’явлення звинувачення під час затримання, або, у разі переведення з однієї
в’язниці до іншої, могли містити короткий виклад з урахуванням місця
переведення. Наприклад, архієпископ Одеський УПЦ (1930–1933), Юхим
Калішевський був арештований 24 червня 1937 р. у Білій Церкві, де працював
бухгалтером водолікарні. Очевидно, цю справу перешивали, бо на початку
зібрані всі постанови про затримання, арешт та переведення з Білоцерківської
до Київської в’язниці Ю. А. Калішевського з 24 червня по 11 серпня 1937 р.
[674, арк. 2-6]. Частина постанов надрукована на бланках (форма № 21-б),
частина – машинописний текст на ½ аркуша звичайного паперу.
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Наступним різновидом обов’язкових для кримінальних справ документів
є ордери на проведення трусу і арешту. Цей вид документів складається з 2
частин: власне ордера та корінця до нього. Ордери виготовлялися друкарським
способом у вигляді вузького бланка з надрукованим текстом, який, як правило,
заповнювався від руки і завірявся печаткою. Кожний ордер мав номер і дату,
обов’язково вказувалася адреса. Під час арешту Ю. Калішевського в тексті
ордера № 222 від 24 червня 1937 р. на переведення трусу, вказано адресу:
«Белая Церковь, ул. Красноармейская, дом Резника» [674, арк. 7].
Протокол трусу мав спеціальний бланк А-4 виготовлений друкарським
способом за формою № 17/УСО. Наперед були надруковані дата, на підставі
якого ордера ДПУ УСРР і ким (повна назва посади і прізвище) здійснено трус,
у кого і за якою адресою. Перелік присутніх, таблиця з переліком вилученого
(назва речей і документів, кількість, якість). Як правило, цей бланк олівцем
підписували представник домового управління, присутні, виконавець трусу і
сам заарештований в тім, що він отримав копію протоколу. Друкарським
способом зазначено, що всі претензії вносяться у протокол до його підписання.
Із запитаннями звертатись до відповідного підрозділу ДПУ за адресою, де
нічого не вказувалося. Очевидно, всі місцеві і так знали, де воно знаходиться.
Протоколи допитів, витяги з протоколів та їх копії, ймовірно, є самим
масовим різновидом документів у архівно-кримінальних справах. За формою
умовно їх можна поділити на декілька видів: 1) рукописи протоколів, написані
слідчими, та їх машинописні копії; 2) рукописи, написані заарештованими
власноруч та їх машинописні копії; 3) машинописні копії протоколів допиту
одних заарештованих, які долучені до справ тих, про кого йдеться саме у цих
протоколах; 4) витяги з протоколів допиту одних заарештованих, які долучені
до інших справ (іноді з тексту передруковано тільки один абзац). Частина
протоколів допитів написана на друкарських бланках, частина – написана або
надрукована на звичайних аркушах паперу. У протоколі обов’язково
зазначалися посада, звання та прізвище того, хто допитував, причому іноді
допитували двоє слідчих і обидва підписували протокол.
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Після заголовка протоколу вміщувалась інформаційна довідка про
допитуваного. У разі наявності друкарського бланка – друкувалась анкета
допитуваного, яку заповнював слідчий. Якщо протокол друкувався на
звичайному аркуші паперу, то праворуч у стовпчик було надруковано
об’єктивну інформацію, яка приблизно збігалась з формою анкети.
Наприклад, єпископ УАПЦ (УПЦ) М. Карабіневич не проходив по
справі № 5229, але в протоколі його допиту виявились свідчення про учасників
цієї

справи,

зокрема

про

якісь

«підпільні»

зустрічі

за

участю

Ю. Калішевського, то слідчий Лупенко постановив долучити копію протоколу
його допиту від 20 липня 1937 р. до справи № 5229 [674, арк. 201-220],
додавши рукописний варіант постанови від 14 вересня 1937 р. про долучення
до слідчої справи цієї копії [674, арк. 200].
Обвинувальні висновки є обов’язковою складовою архівно-кримінальних
справ. Текст цього документа писав слідчий, як резюме з протоколів допитів
як самого обвинуваченого, так і протоколів або витягів з протоколів інших
заарештованих або свідків. Загальну ідеологічну канву слідчий складав сам,
подаючи «обґрунтування» відповідному сюжету про «виявлену» ним в ході
слідства причетність до якої-небудь «контр-революційної організації».
Обґрунтування писалося залежно від згаданих під час допитів осіб та фахової
приналежності заарештованого.
Очевидно, що слідчі також повинні були мати певну «спеціалізацію»,
оскільки таким чином вони краще орієнтувалися у справі і «правильно»
розподіляли заарештованих. Наприклад, прізвище помічника начальника ІV
відділку ІV відділу КОУ НКВС сержанта держбезпеки Лупенка часто
зустрічається у справах арештованих діячів УАПЦ (УПЦ).
Обвинувальний

висновок

писав

і

підписував

сам

слідчий,

із

запропонованим варіантом погоджувався («Согласен:») завідувач того відділу,
де працював слідчий і затверджував начальник цієї установи. Специфіку
світоглядних стереотипів чекістів під час «великого терору» в Україні
відображено у публікації Р. Подкура [1312, с. 255-263].

116

Чим більшою була справа, тим довшим був текст обвинувального
висновку, оскільки для підкріплення побудованої версії необхідно було
супроводжувати канву сюжету «злочину» цитатами з протоколів допитів з
посиланнями на відповідні аркуші справи. В обвинувальному висновку слідчої
справи [674, арк. 223-232] сержантом Лупенком зазначалось, що УДБ КОУ
НКВС УРСР було викрито і ліквідовано «українську контр-революційну
націоналістичну фашистську організацію церковників» колишньої УАПЦ і
УПЦ з центром у Києві [674, арк. 223].
Сержант Лупенко написав, що ця організація не була новим контрреволюційним формуванням, а «була продовженням тієї ворожої діяльності,
яка провадилась проти радвлади УАПЦ і УПЦ» [674, арк. 224]. Далі в
обвинувальному висновку визначалось, що ці організації були філіями «СВУ»,
якими керували Липківський і Чехівський. З розгромом «СВУ» організація пішла
в глибоке запілля і після затишшя в роботі у 1934 р. на квартирі архієпископа
Юрія Міхновського була нарада, де обговорювались питання тактики боротьби
в нових умовах проти радвлади. На цій нараді було створено «керівний центр
організації», до якої увійшли єпископи УПЦ [674, арк. 224].
Довідки про знищення паспортів та інших документів після оголошення
вироку відсутні в багатьох виявлених архівно-кримінальних справах діячів
УАПЦ (УПЦ). До 1-го тому справи № 53679-фп підшито разом однотипні
документи – написані під копірку копії довідок на всіх засуджених з
повідомленнями до відповідних органів про знищення паспортів, військових
та профспілкових квитків, інших посвідчень у зв’язку з їх засудженням НКВС.
Це стандартні аркуші паперу поганої якості, розірвані навпіл. На всіх –
однаковий запис: «31-Х [193]7 [р.] [№] 5229, а далі – текст супровідної
документ довідки. Подані для знищення паспорти були на тих осіб, яких
засуджено до вищої міри покарання. Частину документів подано для зняття з
обліку у зв’язку з засудженням на тривалий термін покарання, зокрема витяги
з протоколу № 47 на Калиниченка, Фурманюка і Нетупського, направлених до
ВТТ терміном на 10 років, рахуючи з 11 серпня 1937 р. [674, арк. 285-287].
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У

першому

томі

справи

№ 53679

виявлено

рукописну

копію

супровідного документу за підписом начальника 8 відділку УДБ КОУ НКВС
Соломона Альтзіцера на ½ арк., датована 31 жовтня 1937 р. для знищення
паспорту засудженого С. Горевого: начальнику райвідділу міліції НКВС
м. Узин Київської області «препровождается паспорт засудженого органами
НКВС Горевого 1886 г. р. для уничтожения» [674, арк. 266]. До другого тому
справи № 53679 підшиті порожні конверти, де раніше і зберігались паспорти
заарештованих. Деякі конверти мають дописи про те, що туди вкладалися і
інші документи на цю ж особу (наприклад, профквиток). Практично всі вони
порожні, про що є записи олівцем на конвертах.
Виписки з протоколів засідання Трійки при КОУ НКВС УРСР. Після
отримання надзвичайних повноважень т. зв. «трійки» при Київському та
обласних управліннях НКВС мали право виносити вироки засудженим.
Оперативним наказом наркома внутрішніх справ СРСР М. Єжова № 00447 від
30 липня 1937 р. було затверджено персональний склад трійок по областях
УРСР [831, с. 337], а також подано додаткові роз’яснення щодо їхньої роботи:
«2. На заседании троек может присутствовать […] республиканский краевой
или областной прокурор. 3. Тройка ведет свою работу или, находясь в пункте
расположения соответствующих НКВД, УНКВД или областных отделов
НКВД […] 4. Тройки рассматривают представленные им материалы на
каждого арестованного или группу арестованных, а также на каждую
подлежащую выселению семью в отдельности. Тройки, в зависимости от
характера материалов и степени социальной опасности арестованного, могут
относить лиц, намеченных к репрессированию по 2 категории – к 1-й
категории и лиц, намеченных к репрессированию по 1-й категории – ко 2-й. 5.
Тройки ведут протоколы своих заседаний, в которые и записывают
вынесенные ими приговора в отношении каждого осужденного. Протокол
заседания

тройки

направляется

начальнику

оперативной

группы

для

приведения приговоров в исполнение. К следственным делам приобщаются
выписки из протоколов в отношении каждого осужденного» [831, с. 337].
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Одним з документів, яким регламентувалась діяльність цих позасудових
органів, був протокол № 64 засідання Політбюро ЦК ВКП(б) про утворення
особливих

трійок

для

розгляду

слідчих

справ

заарештованих

по

контрреволюційних національних контингентах від 15 вересня 1938 р. за
підписом Й. Сталіна, надісланий очільникам карних органів влади та
партійних структур [831, с. 389-390].
У тексті документа говорилося наступне: «1. Принять предложение
НКВД о передаче оставшихся нерассмотренных следственных дел на
арестованных по контрреволюционным национальным контингентам согласно
приказов НКВД СССР №№ 00485, 00439 и 00593 1937 г. и №№ 302 и 326 1938
г. на рассмотрение Особых троек на местах. 2. Особые тройки образуются в
составе: первого секретаря обкома, крайкома ВКП(б) или ЦК нацкомпартий,
начальника соответствующего Управления НКВД и прокурора области, края,
республики. В Украинской и Казахской СССР и в Дальневосточном крае
Особые тройки создаются по областям. 3. Особые тройки рассматривают дела
в отношении лиц, арестованных только до 1 августа 1938 года и заканчивают
работу в 2-х месячный срок. 4. Дела на всех лиц, указанных национальных
контрреволюционных контингентов, арестованных после 1-го августа 1938
года, направлять для рассмотрения в соответствующие судебные инстанции по
подсудности […], а также на Особое совещание при НКВД СССР. 5.
Представить право Особым тройкам выносить приговора в соответствии с
приказом НКВД СССР № 00485 от 25-го августа 1937 года по 1-й и 2-й
категориям, а также возвращать дела на доследование и выносить решения об
освобождении обвиняемых из-под стражи, если в делах нет достаточных
материалов для осуждения обвиняемых. 6. Решения Особых троек по первой
категории приводятся в исполнение немедленно» [831, с. 389-390].
Було випрацьовано відповідну канцелярську форму для таких рішень, які
мали вагу судового рішення про страту. Виявлені в архівно-кримінальних
справах заповнені на машинці бланки таких рішень ідентичні за формою, бо
виготовлені друкарським способом у вигляді таблиці з двох колонок.
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До першої колонки («Слушали:») вдруковували текст витягу протоколу
засідання порядку денного щодо звинувачення певної особи з поданням
анкетних даних і виписки з тексту звинувачення. До другої колонки
(«Постановили:»)

вписували

вирок:

«ЛИПКОВСКОГО

Василия

Константиновича РАССТРЕЛЯТЬ. Лично принадлежащее ему имущество –
КОНФИСКОВАТЬ» [680, арк. 90; 833, с. 235; 941; 1065 с. 318; 1207 с. 115].
У колективних справах на всіх осіб складалась одна виписка на тому
самому бланку. До справи № 53679 підшито оригінал з гербовою печаткою
виписки з протоколу № 49 Засідання Трійки при КОУ НКВС УРСР від 15
вересня 1937 р., надрукованої як таблиця. Ліворуч (2/3 сторінки) запис, що
слухали «Дело № 5229 КОУ НКВС по обвинению…» і далі надруковано
перелік засуджених з текстом звинувачення, праворуч без дотримання
відповідності лівій частині, де з 16 осіб 13-х вирішено «расстрелять», а 3 осіб
засуджено до тривалих термінів покарання [674, арк. 270-271 зв.].
З точки зору методології дослідження цього різновиду документації
цінним є оперативний наказ наркома внутрішніх справ СРСР М. Єжова
№ 00447 від 30 липня 1937 р., яким було детально розписано і затверджено
порядок виконання вироків [831, с. 338].
Акти про розстріл виявлено у всіх архівно-кримінальних справах, де є
відповідні постанови і судові рішення. Як правило, на одну особу робився
витяг із загального акту на певну групу осіб. Такі витяги з актів це смужка
паперу в ¼ аркуша з надрукованим на машинці стандартним текстом, куди від
руки дописано прізвище, ім’я та по-батькові страченого, дату і час виконання
вироку. Нижче надруковано прізвище виконавця і його підпис, прикладено
печатку відповідної структури. Наприклад, витяг з акту про страту
митрополита УАПЦ Василя Липківського від 27 листопада 1937 р. містить
саме таку інформацію: «Постановление Тройки УНКВД от «20»/ХІ–1937 г. о
расстреле Липковский Василий Константинович приведено в исполнение 27
ноября 1937 г. в 24 часов. КОМЕНДАНТ НКВД УССР КАПИТАН
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ [підпис] /ШАШКОВ/.
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У колективних справах після обвинувальних висновків та рішень
підшиті виписки з актів про розстріл. Текст виглядає так, ніби було заповнено
всі бланки разом, тобто одним почерком, одного кольору чорнилом з
однаковим підписом [674, арк. 272-284]. Більшість довідок оформлено згідно з
тогочасними правилами внутрішнього діловодства карних органів. Можна
відслідкувати зміну виготовлених друкарським способом бланків зразка 1930х, 1940-х, 1950-х, 1960-х і 1980-х рр., спричинених не тільки об’єктивними
потребами відомства, але й змінами в суспільстві і законодавстві, які
викликали нові звернення до архівно-кримінальних справ.
Кількість заяв родичів, які розшукували своїх репресованих у 1937 р.
батьків, чоловіків, синів, збільшується після 1956 р. Більшість з них написано
на підручних листах паперу чорнилом від руки, іноді це аркуші з учнівських
зошитів, як правило нестандартного формату. На звороті цих заяв, після
долучення їх до відповідних архівно-кримінальних справ, було зроблено
відмітки про реєстрацію смерті певної особи тим чи іншим райвідділом
ЗАГС’у з прикладенням печатки УАО Управління КДБ при РМ УРСР по
області або відмітку з реєстрацією в секретаріаті з припискою, що родичам про
смерть було повідомлено усно. Листування між підрозділами органів безпеки
між собою та родичами репресованих самі по собі можуть стати об’єктом для
джерелознавчого дослідження, оскільки це є свідчення узаконеної в СРСР
державної брехні щодо дати, місця і обставин смерті репресованих у 1930ті рр. діячів УАПЦ.
Впродовж 1940-их – поч. 1950-их рр. архівно-кримінальні справи
репресованих діячів УАПЦ зберігались у Москві. Це було зроблено згідно з
оперативним наказом наркома внутрішніх справ СРСР М. Єжова № 00447 від
30 липня 1937 р. «2. Протоколы троек по исполнении приговоров немедленно
направлять начальнику 8-го Отдела ГУГБ НКВД СССР с приложением
учетных карточек по форме № 1. На осужденных по 1 категории
одновременно с протоколом и учетными карточками направлять также и
следственные дела» [831, с. 339].
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У зв’язку з неможливістю проігнорувати звернення громадян щодо
інформації про репресованих у 1930-их рр. родичів Міністерство держбезпеки
УРСР зверталося до відповідного відділу МДБ СРСР. Виявлено прохання
начальника УМДБ Київської області полковника Бондаренка до заступника
начальника відділу «А» МДБ СРСР підполковника Титова від 20 квітня 1950 р.
за № 5/3-6910 вислати архівно-кримінальну справу № 332234 на Фурманюка
Филимона Олексійовича, 1893 р. н., «для просмотра и решения вопроса по
делу в соответствии с директивой МГБ СССР № 66/241-сс» [676, арк. 1].
Ознакою офіційного листа є гриф відповідного міністерства з відтиском
державного герба СРСР, грифом «Совершенно секретно» литера «А»
экз. № ___». Наявні також cпеціальні відмітки про отримання листа, № і дата.
Обов’язковими є підписи відповідальних осіб, найчастіше червоним олівцем.
У разі направлення справи на вимогу до Києва до реєстраційного номера
в канцелярії через дефіс додавався № архівно-кримінальної справи. На бланках
друкарським способом було надруковано інструкцію про те, що справу
необхідно повернути до відділу «А» МДБ СРСР не пізніше 10-денного терміну
з відповідними позначками в контрольному листі. Про це свідчить
супровідний лист до архівно-кримінальної справи Фурманюка Ф. О. за
підписами заступника начальника відділу «А» МДБ СРСР Соколичка та
начальника відділку Жеребцова, м. Москва, до начальника відділу «А» МДБ
Київської обл., м. Київ, від 3 травня 1950 р. за 3 18/49-332234 [676, арк. 2].
Архівно-кримінальні справи переглядали уповноважені особи. Бланки
запитів виготовлялись друкарським способом, куди вписувались посада і
військове звання того, кому доручалось перегляд, номер справи, прізвище
звинуваченого і потреба, для якої справу піднімалось. Наприклад, виявлено
запит від начальника 3 відділу 5-го Управління МДБ СРСР полковника
Ромашка до архіву відділу «А» МДБ СРСР від 12 вересня 1951 р. з проханням
видати для перегляду в архіві оперуповноваженому старшому лейтенанту тов.
Гасиліну архівно-слідчу справу Оробинського Д. Ф. в зв’язку з допуском до
секретної роботи дружини його сина Строганової Н. С.» [676, арк. 4].
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На деяких бланках для зручности обробки подібної документації є
відтиски штампиків не тільки з позначками відділів, де реєструвалися ці
запити та довідки, але й осіб, які їх виготовляли чи надавали дозвіл на
перегляд (наприклад у 5-го томі справи № 53679 на групу репресованих діячів
УПЦ є відтиски штампиків з прізвищами «Ефимкина», «Павлова» та ін.
Таким чином, методи, методики і принципи дослідження джерел з історії
УАПЦ (УПЦ) 1917 – 1939 рр. є типовими для цього періоду утворення джерел
з урахуванням специфіки обставин заснування та існування цієї церкви.
Джерела представлені рукописними, машинописними та друкарськими
текстами українського і російського правопису 1920 – 1930-их рр. в УСРР, а
також української діаспори в Німеччині, США і Канаді в післявоєнний період,
тому спеціальних методик для їхнього прочитання не знадобилося.
Архівні документи канцелярії ВПЦР зберігалися в спецфонді тривалий
час після 1929 р., так само як і архівно-кримінальні справи на репресованих
діячів УАПЦ (УПЦ). Тому їх використання розпочалося тільки з недавнього
часу, коли не тільки родичі засуджених, але й дослідники і науковці отримали
доступ до цих документів з середини 1990-их рр. Ці справи мають однакову
форму виконання з іншими архівно-кримінальними справами цього періоду.
Джерелознавче

дослідження

підтвердило,

що

з

самого

початку

автокефального руху 1917 – 1921 рр. ідеологічними засадами УАПЦ 1920 –
1930-их рр. були проголошені автокефалія, українізація та соборноправність.
Натомість ідеологічні засади радянської держави, ґрунтовані на марксистськоленінінських ідеях і творах, спричинили фатальні наслідки для існування
УАПЦ відразу з кількох причин.
По-перше, карні органи влади дійсно втілювали марксистські принципи
побудови

комуністичного

суспільства

на

практиці.

Це

призвело

до

фронтального знищення церковного життя в УСРР, але стосовно УАПЦ цей
процес мав певні особливості, зокрема її використання для розколу Російської
церкви в Україні, а також певний час дозволяючи її діяльність в контексті
процесів українізації та коренізації.
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По-друге, весь ідеологічний апарат радянської держави весь період свого
існування працював спочатку на дискредитацію УАПЦ, а після процесу
«СВУ» 1930 р. подальші масові репресії до початку Другої Світової війни
супроводжувались випуском масової агітаційно-пропагандистської літератури
відповідного змісту, цілком суголосної вирокам трійок НКВС.
Специфікою теологічної творчості ідеологів і богословів УАПЦ 1920их рр., більшість з яких мала семінарську та академічну дореволюційну освіту,
слід

вважати

ідеологічних

їхні

національні

впливів,

в

переконання

основному

та

вплив

різноманітних

соціал-демократичного

напряму,

революційного мітингового середовища і радянських реалій життя в УСРР.
У процесі джерелознавчого дослідження виявлено особливості судовослідчих документів репресованих діячів УАПЦ (УПЦ). Попри використання
загальних принципів і документальних форм, характерних для ведення справ в
органах державної безпеки 1920–1930-их рр., архівно-кримінальні справи
репресованих діячів УАПЦ мають свої особливості. Насамперед це стосується
формулювань звинувачень заарештованих і обставин ведення цих справ.
У 1920-ті рр. звинувачення знаходились в основному в ідеологічній
площині і стосувались змісту проповідей і виступів на церковних зібраннях. У
випадку недостатньої доказової бази для передачі в суд чекісти спрямовували
такі справи до структур карних органів влади СРСР у Москві для остаточного
вирішення терміну і виду покарання з подальшим відправленням до ГУЛАГу.
Ключовим моментом у справі організації подальших масових репресій
проти УАПЦ (УПЦ) був процес «СВУ», а також низка наказів партійних
очільників

та

наркомів

НКВС

СРСР

та

УСРР

щодо

викорінення

«антирадянських елементів» з усіх сфер життя, в т.ч. колишніх церковників і
сектантів, навіть якщо вони зреклися релігійної і церковної діяльності.
Найбільша кількість утворення такого виду джерел, як архівно-кримінальні
справи, припадає на 1937–1939 рр. Після цього їх провадження практично
припиняється і поповнення відбувається тільки за рахунок листування з
питань надання інформацій родичам у контексті кількох хвиль реабілітацій.
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РОЗДІЛ 2
Собори УАПЦ: соборні діяння, ухвали та постанови
2.1. Собор Київщини 22–26 травня 1921 р.
В описі № 1 фонду № 3984 ЦДАВО України частково збереглись
матеріали одного з перших великих церковних зібрань прихильників
українізації й автокефалії Православної церкви в Україні, яке представниками
ВПЦР планувалось як Всеукраїнський Собор для інституалізації УАПЦ. Але
на перешкоді цьому стало протистояння між представниками українізованих
парафій на чолі з ВПЦР і єпископатом, який був в канонічній єдності з
Св. Патріархом Московським і всієї Росії Тихоном (Бєлавіним). Російська
церква перебувала в процесі реформування через ліквідацію монархії і
Св. Синоду та прихід до влади партії більшовиків.
У 1920 р. автокефальний рух в Україні був не досить організованим для
скликання Всеукраїнського церковного Собору та й кількість українізованих
парафій була відносно невеликою. ВПЦР упродовж 1919–1920 рр. намагалась
скликати Собор, але її діячі змушені були вирішувати безліч поточних
проблем (зміна урядів і відповідного законодавства, набуття храмів, проблема
єпископату та ін.) і тому запланований на 1920 рік Собор так і не відбувся.
Ключовим питанням Собору Київщини 22–26 травня 1921 р. була
проблема набуття власного єпископату для остаточного оформлення церковної
організації. Наявність хоча б двох єпископів дозволяла здійснити єпископські
хіротонії згідно з існуючим в Православній церкві чином. Але всі переговори з
єпископами поступово тільки поглиблювали конфлікт між ними та ВПЦР.
Збереглося кілька документів, які датовані квітнем 1920 р. і стосуються
заборони в священнослужінні українських священиків [823, с. 57]. Протокол
пленарного засідання ВПЦР від 5 травня 1920 р., на якому було проголошено
автокефалію Української церкви виготовлений у кількох примірниках,
оскільки він є серед архівних документів, а також опублікований у
«Мартирології…» [30, арк. 1-5; 823, с. 58-63].
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Відсутність власного єпископату вимагала скликання Всеукраїнського
Собору [1328]. Архівні документи свідчать, що М. Мороз і члени ВПЦР
провели велику роботу: виряджалися уповноважені ВПЦР на повіти, волості,
міста і села, які мали перепустки, бланки, типові проекти ухвал та інструкції
щодо обрання делегатів на майбутній Собор [11, арк. 55-60 і далі]. Було
визачено дату майбутнього Собору – 14 жовтня 1920 р. [11, арк. 38]. Ця
діяльність мала на меті поширення інформації про діяльність ВПЦР щодо
українізації церковного життя, утворення осередків ВПЦР на місцях і
розгортання праці у справі українізації церкви та відновлення її автокефалії, а
також утворення та реєстрацію нових парафій, які підпорядковувались
Всеукраїнській спілці православних парафій [16; 18; 20; 24; 26 та ін.].
Задля задоволення потреб у приміщеннях та друкуванні видань ВПЦР, в
своєму листі до Голови ВУЦВК Г. Петровського від 14 вересня 1920 р.
М. Мороз звертався з проханням дати дозвіл на скликання Всеукраїнського
Собору, який ВПЦР хотіла скликати у 1920 р., відпустити папір для друку і
надати друкарню [11, арк. 46]. Навіть у травні 1921 р., попри докладені
зусилля і запланований приїзд двох архієреїв як кандидатів на митрополита
Київського УАПЦ, Всеукраїнський Собор скликати не вдалося, бо приїхали в
основному делегати від українізованих парафій м. Києва і Київщини [1088].
Незважаючи на зусилля ВПЦР, Всеукраїнський Собор так і не був
скликаний в жовтні 1920 р. Справа розтяглася надовго, і врешті-решт був
скликаний церковний Собор Київщини, який тривав з 22 по 26 травня 1921 р.
За умови конфлікту з тихонівським єпископатом Собор очолив М. Мороз, який
був з церковної точки зору звичайним мирянином. Це надало керівництву
Православної церкви в Україні на чолі з місцеблюстителем Київської
митрополичої катедри єпископом Черкаським Назарієм (Бліновим) аргумент
для повного заперечення канонічності цього Собору, а саме зібрання
представників українізованих парафій і ВПЦР кваліфікувався як неканонічний
з’їзд духовенства і мирян, скликаний без дозволу і благословіння місцевого
єпископа та ще й за участі заборонених в священнослужінні кліриками.
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Постанови Собору Київщини 22–26 травня 1921 р. виявлено в справі
№ 76 опису № 1 фонду № 3984 ЦДАВО України [72]. На титульному листі
написано чорнилом: «Канцелярія Всеукр[аїнської] Прав[ославної] Ц[ерковної]
Ради», а до тексту прикладено печатку ВПЦР. Текст надруковано на 16
сторінках [76, арк. 1-8 зв.]
Нез’ясованою залишається поява виконаного друкарським способом
примірника «Ухвал» Собору Київщини без зазначення місця і дати його
виходу. Можна висловити припущення, що цей примірник надруковано
виключно для розповсюдження серед українізованих парафій. Не виявлено
рукописних чи машинописних варіантів постанов. На цьому факті також
акцентував увагу дослідник історії УАПЦ О. Ігнатуша [1086, с. 44].
В описі № 3 фонду № 3984 ЦДАВО України виявлено іще один варіант
рішень Собору Київщини 1921 р. у вигляді ідентичного попередньому
друкованого примірника [356]. Постанови Собору Київщини 22–26 травня
1921 р. є інформаційно насиченими і містять відомості про діяльність ВПЦР
щодо утворення нею церковної структури УАПЦ у 1920 р. Текст архівного
примірника «Ухвал» було опубліковано [829, с. 469-487].
Реєстри делегатів Собору Київщини 22 – 26 травня 1921 р. містяться у
описі № 1 фонду № 3984. Виявлені справи мають заголовок «Реєстри…» [7071]. Кілька архівних справ з цього ж опису містять запрошення на цей з’їзд
представників українізованих парафій Київщини [73-76].
У «Постановах» є статистичні відомості про учасників Собору.
Священиків було 58 осіб, дияконів – 12, дяків – 29 [72, арк. 1; 829, с. 469].
Отже, священнослужителів з висвятою до 1917 р., які перейшли на бік
прихильників проголошення автокефалії Православної церкви в Україні у 1917
– 1920 рр., було 99 осіб. Натомість мирян, які були активістами руху (члени
ВПЦР, селяни, робітники, вчителі, письменники, агрономи, лікарі, професори,
студенти, урядовці, кооператори та ін.), нараховувалось 313 осіб з 412
зареєстрованих. І. Сухоплюєв кепкував з них, зазначивши, що агрономи і
кооператори склали основу церковного Собору автокефалістів [1441, с. 150].
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Окремою постановою Собор Київщини надіслав «Вітання уряду
У.Р.С.Р.» з нагоди затвердження владою закону про відокремлення церкви від
держави (Гл. 1) [72, арк. 1; 829, с. 471]. Ця подяка радянській владі була
виключно за відокремлення церкви від держави і мала на меті сподівання на
повне невтручання держави в церковне життя. ВПЦР сподівалась, що
підтримка населенням процесу відродження церкви в Україні, зміна ставлення
держави до церкви і відповідне оформлення відносин на засадах чинного
законодавства надасть можливість в умовах відстороненості держави від
церковних справ утворити Українську автокефальну православну церкву.
Питання про відокремлення церкви від держави порушувалося в
Російській імперії на поч. ХХ століття. Ліберальні кола виступали з
пропозиціями наслідувати європейський досвід і проголосити свободу
сумління, позбавити Православну церкву державної опіки. Відсіч всім цим
пропозиціям разом з обґрунтуванням неможливості відокремлення церкви від
держави в Росії подав в своїй публікації обер-прокурор Св. Урядуючого
Синоду К. Побєдоносцев [1310].
Д-р Софія Сеник не згадує про цей Собор, а просто подає не зовсім
зрозумілі читачеві без знання джерел інформації щодо цієї постанови: «В мае
[1921 г.] Рада приняла решение о принятии Советской власти, выражая ей
благодарность за гарантию свободы Церкви и обьявляла [так у тексті – І.П.]
епископов низложенными» [1419, с. 323]. Таким чином, виходячи з наведеної
цитати, складається враження, що цей Собор Київщини прихильниками
автокефалії Православної церкви взагалі було скликано спеціально для подяки
радянській владі і «нізложєнія єпіскопов».
Делегатами Собору Київщини 22–26 травня 1921 р. було висловлено
вітання

Грузинському

католікосу-патріарху

Леоніду

(Окропирідзе)

за

відродження автокефалії Грузинської церкви, яка існувала з IV ст. н. е. і була
ліквідована Російським імперським урядом на початку ХІХ століття. Поява
цього пункту серед документів Собору Київщини пов’язана з діяльністю прот.
Степана Орлика у Грузії [797; 1330; 1332].
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Після Лютневої революції 1917 р. богослужіння в Грузії було переведено
на грузинську мову. У госпітальній церкві в ім’я Св. Олександра Невського
богослужіння відбувалось слов’янською мовою. Під керівництвом настоятеля
Українського Свято-Микільського Собору м. Тифліса прот. Степана Орлика
почалися богослужбові відправи, організувався хор. Зберігся документ про
клопотання на ім’я католікоса-патріарха Леоніда (Окропирідзе) від 12 липня
1920 р. церковної ради Олександро-Невської парафії слободи ХолодноїГородок, Батумської області [28, арк. 2]. Завдяки діяльності прот. Степана
Орлика ця парафія приєдналася до Грузинської церкви, хоча Св. Патріарх
Московський і всієї Росії Тихон (Бєлавін) засудив грузинських «єпископівсамочинників» за відновлення автокефалії без патріаршого благословіння.
Про те, що Леонід (Окропирідзе) затвердив це клопотання, а також про
встановлення зв’язку з ВПЦР у м. Києві свідчить інший документ –
«Привітання Всеукраїнській Православній Церковній Раді від Української
Православної Ради на Закавказзі» [28, арк. 7], датовану 5 грудня 1920 р. У
«Привітанні…» повідомлялося, що Українська Православна Рада на Закавказзі
затверджена Патріархом Грузії Леонідом і складається з представників
православних українців Грузії, Вірменії, Азербайджану й Туреччини.
Очевидно, що такий документ стимулював сподівання діячів ВПЦР на
вирішення проблеми з висвятою кандидатів на єпископів УАПЦ у Грузії.
Архівні джерела підтверджують бажання ВПЦР здобути канонічно
висвячених єпископів УАПЦ в Грузії. Лист ВПЦР до Київського губернського
партійного комітету компартії більшовиків України за № 586 від 29 липня
1920 р. містить прохання дати дозвіл на від’їзд до Грузії делегації з 5 осіб [17,
арк. 1], але поки що не вдалося знайти викладу причин через які ця делегація
до Грузії не від’їхала. І. Власовський подав такий коментар: «в гарячому
прагненні до Всеукраїнського Собору, наміченному на 1/14 жовтня 1921 р.,
мати єпископат, ВПЦР хапається ще за одну можливість вийти з тяжкого
становища. З Кавказа, з самого Тифлісу, на травневий Собор Київщини, який
тривав з 22 по 26 травня 1921 р., приїхав прот. Степан Орлик» [976, с. 97].
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Прот. Степан Орлик запевняв ВПЦР, що є можливість висвятити
єпископів для УАПЦ, бо Грузинська церква оголосила себе автокефальною, і
його делегували разом з о. Павлом Погорілком просити католікоса Грузії
висвятити цих кандидатів на єпископів. З цих міркувань пункт про привітання
Грузинському католікосу було включено до постанов Собору.
На Соборі Київщини 22–26 травня 1921 р. визначено ставлення до
Всеукраїнського Собору 1918 р., як до зборів «ворогів українського церковновизвольного руху» і вирішено ні постанов його, ні вищого керівного органу,
Священного Собору Єпископів України, не визнавати (Гл. 6, п. 1) [72, арк. 1
зв.-2; 829, с. 471]. Собор Київщини намагався вийти з ситуації, яка склалася
внаслідок конфлікту з єпископатом на чолі з єпископом Черкаським Назарієм
(Бліновим), і обрав Київським митрополитом архієпископа Полтавського
Парфенія (Левицького), а його заступником – Антоніна (Грановського) (Гл. 13,
розд. ІІ, п. 1). Але обидва були обрані заочно, тільки за згодою, яку вони
висловлювали в листах до ВПЦР [91; 829, с. 458-468].
Архієпископ Парфеній (Левицький) у своєму листі до Св. Патріарха
Тихона (Бєлавіна) від 29 червня 1921 р. пояснив мотиви своєї підтримки
прихильників автокефалії, але під тиском Собору/Синоду Єпископів зрікся
подальших відносин з ВПЦР [17, арк. 30-31]. У цій справі зберігся лист ВПЦР
до архієпископа Парфенія (Левицького) від 3 червня 1921 р. за № 1234, в
якому ВПЦР прохає його «почути голос народу в ці історичні і відповідальні
для нашої церкви часи» і з дня на день чекає прибуття архієпископа до Києва
[17, арк. 21] а також лист ВПЦР від 1 червня 1921 р. до прот. Павла Погорілка,
якого було обрано заочно єпископом Київщини на Соборі Київщини, і ВПЦР
просила його негайно приїхати до Києва [17, арк. 20].
Помилкою керівництва ВПЦР в цьому випадку слід вважати те, що на
посади

вищих

церковних

достойників

вони

обрали

єпископів,

які

висловлювали підтримку відродженню церкви в Україні, але не дали ніяких
гарантій. Щоправда, це були ті архієреї, які співчували автокефальному рухові,
бо інші демонстрували відверту ворожість до утворення УАПЦ.

130

Окремою ухвалою Собору Київщини 22–26 травня 1921 р. 10 осіб було
обрано кандидатами на висвячення в єпископський сан, серед яких: Василь
Липківський, Нестор Шараївський, Павло Погорілко, Степан Орлик, Юхим
Сіцинський та ін. (Гл. 13, розд. ІІ, п. 2) [72, арк. 3-3 зв.; 829, с. 474].
Таким чином, головна мета Собору Київщини 22 – 26 травня 1921 р. не
була досягнута – цю церкву не очолили канонічно висвячені єпископи, які б
здійснили подальшу висвяту єпископів та священиків для УАПЦ. Більше того,
через тактичні помилки керівників ВПЦР ситуація значно погіршилася,
оскільки

навіть

ті

єпископи,

які

висловлювали

прихильність

до

автокефального руху, остаточно перервали стосунки з ВПЦР і більше не
реагували на її запрошення та листи.
У документальних збірниках, які виходили друком в діаспорі, цей Собор
згадується дуже мало і тільки в переказах. Навіть в «Історії…» митрополита Василя
Липківського йому не приділено ніякої уваги, окрім побіжної згадки в контексті
історії стосунків ВПЦР з Полтавським архієпископом Парфенієм (Левицьким),
причому автор назвав його «Київський губерніяльний собор» [773, с. 30].
Причиною такого ставлення, очевидно, стало те, що цей Собор не набув
статусу Всеукраїнського і не вирішив поставлених завдань. Можна висловити
припущення,

що

проведення

пресвитерської

хіротонії

прот.

Василя

Липківського 23 жовтня 1921 р. під час Першого Собору УАПЦ було
викликане побоюваннями організаторів, щоб він не повторив долю Собору
Київщини, коли велике і представницьке зібрання відбулося, але проблеми з
висвятою митрополита не вирішило.
Таким чином, збереглись документи підготовчого періоду до Собору
Київщини 22–26 травня 1921 р., реєстри делегатів, друкований примірник
постанов, який було оприлюднено в археографічному збірнику документів і
матеріалів Першого Собору УАПЦ 1921 р. Ці документи дають змогу
зрозуміти перебіг подій, проаналізувати причини неможливості скликання
Всеукраїнського Собору у 1920–1921 рр., а також встановити зв’язок подій з
появою постанов Собору Київщини 22–26 травня 1921 р.
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2.2. Перший Всеукраїнський православний церковний Собор УАПЦ
14–30 жовтня 1921 р.

Аналіз документальних джерел з історії Першого Собору УАПЦ 14–30
жовтня 1921 р. має велике значення у справі об’єктивного, неупередженого
підходу до цієї проблеми. Окрему групу документів складають матеріали
самого Собору УАПЦ 1921 р., які поділяються на соборні документи,
епістолярій та спогади. До соборних документів слід віднести всі наявні
варіанти стенограм засідань, протоколи засідань соборних комісій, тексти
доповідей делегатів, списки учасників, «Канони», ухвали Собору та ін.
Дослідження архівних джерел з історії Першого Собору УАПЦ 1921 р. цілком
базується на матеріалах фонду 3984 ЦДАВО України, оскільки матеріалів
інших фондів та архівів у цій справі поки що не виявлено.
Листування передсоборного і соборного періоду 1921 р. включає в себе в
основному офіційне листування. Докладну інформацію про підготовчу працю
ВПЦР щодо скликання церковних Соборів вміщено в декількох справах, які
мають в основному матеріали офіційного і напівофіційного листування
керівників ВПЦР на чолі з Михайлом Морозом та секретарем Іваном
Тарасенком з різними установами та особами, зокрема інформацію про
скликання

та

підготовку

Всеукраїнського

Собору

та

організацію

передвиборних зборів на місцях [53; 54; 61 та ін.].
Епістолярна частина є невеликою і включає листування з урядовими
колами щодо скликання Собору, листування між керівництвом ВПЦР та
українізованими парафіями, листи, які надходили до канцелярії ВПЦР від
діячів з українізації на місцях, а також листування щодо проблеми набуття
єпископату для УАПЦ. Важливим для з’ясування подробиць підготовчої
роботи ВПЦР по скликанню Всеукраїнського Собору УАПЦ впродовж літа–
осені 1921 р. є листування з парафіяльними радами українізованих парафій,
округовими радами та майбутніми делегатами про скликання підготовчої
наради напередодні відкриття Першого Собору УАПЦ [355; 485].
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Для дослідження відносин між УАПЦ та керівництвом Православної
церкви в Україні важливим є оригінал рукопису листа патріаршого екзарха в
Україні архієпископа Михайла (Єрмакова) до Голови ВПЦР М. Мороза від 28
вересня/11 жовтня 1921 р. Екзарх повідомив про свою відмову бути присутнім
на Соборі УАПЦ 1921 р. і назвав цей Собор “неканонічним зібранням” [61,
829, с. 39-42]. Цей лист, написаний зеленим чорнилом, було внесено до
архівної справи без будь-яких додаткових даних і тому відомості про адресата
та автора листа можна було одержати тільки із звертання на початку листа та
допису наприкінці тексту.
У стенограмах Собору УАПЦ 1921 р., під час дискусій про необхідність
запрошення православних єпископів в Україні і особисто патріаршого екзарха
архієпископа Михайла (Єрмакова), головуючий на Соборі Михайло Мороз
зачитав цей лист, коли пояснював чому вони не відгукнулись на запрошення
ВПЦР під час засідання 14 жовтня 1921 року [829, с. 25].
Після процесу «СВУ» 1930 р. було випущено з пропагандистською
метою велику кількість брошур, але пізніше ці видання було вилучено з
бібліотек, оскільки виявилось, що режим секретності поширено на всю
інформацію щодо УАПЦ, а також стало очевидним, що всі вибудовані
ідеологічні конструкції таких авторів, як Д. Ігнатюк, є хибними. Зокрема, сам
візит на Собор УАПЦ 19 жовтня 1921 р. архієпископа Михаїла (Єрмакова)
автор брошури пояснював виконанням завдання БУД’у «зберегти єдиний
монархічний фронт проти більшовиків» [1117, с. 12].
Заслуговує на увагу пояснення Д. Ігнатюка щодо появи і обґрунтування
ідеї пресвитерської хіротонії митрополита УАПЦ Василя Липківського: «І
коли тихонівський екзарх Михайло, з’явившись на з’їзд своєю задирчастою
промовою до решти зіпсував взаємини і Чехівському, відповідальному від
БУД’у керівникові собору та його голові, довелося на самому Соборі
повернути лінію в бік розриву з тихонівщиною, то згодом президія БУД’у з
незадоволенням прийняла цей розрив, як факт, що стався всупереч її волі»
[1117, с. 12]. До речі, з архівних матеріалів текст цієї промови вилучено.

133

Передсоборні документи. До передсоборних документів можна віднести
документи українізованих парафіяльних рад, які стосуються скликання
Першого Собору УАПЦ 14–30 жовтня 1921 р., а також доповіді представників
від українізованих парафій про стан церковних справ на місцях і боротьбу за
українізацію церковного життя [60; 67 та ін.].
У справі стосунків між прихильниками автокефалії Православної церкви
в Україні та єпископатом важливим є документ, в якому йдеться про останню
спробу примирити між собою «тихонівців» і «автокефалістів» безпосередньо
перед початком Собору 1921 р. Це «Записка о примирении разделяющихся в
Украинской Церкви», написана російською мовою, датована 21 серпня/3
вересня 1921 р. [63, арк. 10-11]. Автором цієї записки є прот. Павло Погорілко,
про що зазначається на першій сторінці документу. У цій архівній справі
немає титульного аркуша і заголовок справи тут і далі подається за назвою,
яка є в описі фонду № 3984.
До передсоборних документів слід віднести низку послань та відозв
Собору/Синоду Єпископів України та їхніх представників на місцях, у яких
засуджувався автокефальний рух, а його учасники визначалися як «порушники
церковної дисципліни», «відступники від Православ’я». У цих документах
міститься заклик не визнавати українських священиків і ВПЦР, не відвідувати
їхні збори і взагалі ухилятися від спілкування з «українізаторами». Одне з
таких послань було зачитано на засіданні від 17 жовтня 1921 р. Собору, про
що свідчить напис від руки на документі [63, арк. 12-12 зв.].
Стенограми Собору 1921 р. відклалися нерівномірно в кількох описах
фонду № 3984 ЦДАВО України. У цілому стенограми представлені кількома
видами документів: редаговані машинописні тексти, рукописні варіанти і
чернетки, в т. ч. дотичних до стенограм матеріалів. Частина стенограм Собору
УАПЦ 1921 р у вигляді машинописних копій є в кількох архівних справах
опису № 1 фонду 3984 ЦДАВО України [55-59]. Тут виявлено машинописні
копії стенограм Собору за 14 – 17 та за 20 – 21 жовтня 1921 р. Серед архівних
справ опису № 3 було виявлено 2 великі за обсягом справи.
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До цих справ підшито рукописні оригінали стенограм Собору УАПЦ
разом із машинописними копіями: справа № 104 [357] та справа № 105 [358].
У справі 104 на початку вміщено стенограми засідань Собору за 21–30 жовтня
1921 р. [357, арк. 1-81], потім ідуть машинописні та рукописні варіанти та
уривки стенограм за 20–24 жовтня [357, арк. 82-197]. Наприкінці справи
підшито варіанти рукописів стенограм з 19 по 14 жовтня [357, арк. 199-307].
Останньою вміщено рукопис стенограми за 15 жовтня [357, арк. 326-351].
Між стенограмами зустрічаються аркуші нестандартного формату, на
яких від руки червоним або синім олівцем записано дату та кількість
присутніх делегатів на кожному засіданні. Рукописи і машинописи виконано
стенографістками О. Кононенко та Н. Щадиловою. Записи стенограм зроблено
олівцем або зеленим чорнилом на аркушах з учнівських зошитів, конторських
зшитків, зворотах вже використаних паперів тощо.
У справі 105 містяться варіанти рукописів стенограм Собору за 16
жовтня [358, арк. 54-58 зв.], 21 жовтня [358, арк. 2-46] та 25 жовтня 1921 р.
[358, арк. 71-117]. У цій же справі є редагований від руки чорнилом кимось із
складу президії Собору машинописний варіант копій канонів та ухвал,
затверджених Собором [358, арк. 47-53 зв.].
Стенограми та інші соборні документи є серед матеріалів опису № 4,
хоча і в невеликій кількості порівняно з описами № 1 і № 3 фонду № 3984
ЦДАВО України. Це одна справа № 30 [484], яка містить рукопис стенограми
Собору за 21 жовтня 1921 р., виконаний олівцем і зеленим чорнилом.
Вдалось віднайти більшість стенограм Першого Собору 14–30 жовтня
1921 р, хоча вони не зібрані в окремому описі. Не вдалося виявити стенограми
засідань за 27, 28 та 29 жовтня 1921 р. Ймовірно, в ці дні зовсім не було
засідань, оскільки непрямі відомості про це містяться в повідомленні
постійного голови Собору Михайла Мороза наприкінці засідання від 26
жовтня 1921 р. [357, арк. 67]. Очевидно, що в ці дні відбувались богослужіння
з висвятами нових ієрархів УАПЦ. Це підтверджується порівнянням дат
останніх засідань Собору з датами висвят єпископів УАПЦ.
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В описі 1 зазначається, що справи № 60-61 вибули. Можливо, вони
також містили деякі матеріали Першого Собору УАПЦ 1921 р але були
вилучені з фонду за нез’ясованих причин. Не виключено, що там могли бути
машинописні варіанти стенограм за 18 і 19 жовтня 1921 р., якщо
дотримуватись порядку укладання документів до справ.
До соборних матеріалів, точніше складових частин стенограм Собору,
відноситься справа 67 «Доповідь на Всеукраїнському Православному
Церковному Соборі про діяльність Церкви, духовенства», у якій немає
титульного аркуша і заголовок справи подається за назвою, яка є в описі. До
справи підшито тексти доповідей о. Ксенофонта Соколовського, датованої 13
жовтня 1921 р. [63, арк. 1-7] та прот. Василя Липківського «Стан духівництва
православної Церкви» без зазначення дати тощо [63, арк. 8-9].
Опис № 2 фонду № 3984 ЦДАВО України має заголовок: «Украинская
автокефальная православная церковь г. Киев», (підзаголовок: «Личные дела
духовенства. 1922 – 1929 гг.») і складається з переліку особових справ
священослужителів УАПЦ. Серед матеріалів цього опису було виявлено
матеріали Першого Собору УАПЦ 14–30 жовтня 1921 р., які у довільному
порядку були підшиті до цієї справи [1355]. Очевидно, що ці документи
Собору не були ідентифіковані упорядниками і тому просто вкладені до
особової справи одного з автокефальних діячів – псаломщика Базилевича
Василя Митрофановича, але про це ніяких приміток в описі фонду немає.
При ознайомленні з документами ідентифіковано 11 фрагментів
соборних матеріалів у цій справі: початок доповіді делегата Собору
О. Куниченка, стенограму засідання від 24 жовтня 1921 р. (без початку),
уривок стенограми засідання від 22 жовтня 1921 р., перший аркуш стенограми
денного засідання від 25 жовтня 1921 р., стенограму вечірнього засідання від
25 жовтня 1921 р., уривок стенограми засідання від 24 жовтня 1921 р., уривок
доповіді голови ВПЦР М. Мороза, стенограму денного засідання від 26 жовтня
1921 р., початок доповіді делегата С. Рклицького, стенограму засідання від 21
жовтня 1921 р. і стенограму ранішнього засідання від 21 жовтня 1921 р.
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Списки делегатів Собору УАПЦ 1921 р. збереглися у двох екземплярах,
які підшиті до однієї справи [359; 829, с. 401-436] і містять інформацію про
кожного делегата: ім’я, прізвище, вік, освіта, місце роботи, якою церковною
радою обраний, іноді подається номер мандата, зазначається членство в ВПЦР.
Списки делегатів було надруковано на машинці [359, арк. 1-48, зв.].
До цієї справи підшито також частину рукописного варіанту списків
делегатів Собору у вигляді великого зошита в лінійку, до якого спочатку
вписано від руки перелік делегатів Собору [359, арк. 49-55]. Кілька сторінок у
справі переплутані і тому в деяких місцях відповідність двох частин одного
аркуша і його копії треба встановлювати додатково. Завдяки опублікованим у
діаспорних виданнях спогадів, можна твердити, що склад присутніх був
набагато ширшим, ніж це зазначено у архівному примірнику списків.
Інститутом

української

археографії

та

джерелознавства

ім. М. С. Грушевського НАН України видано друком збірник документів [829],
в якому опубліковано документи та матеріали як передсоборного періоду, так і
соборні матеріали за 1921 р. У «Мартирології…» уміщено, окрім спогадів
учасників Собору кілька документів: текст першого звернення митрополита
УАПЦ Василя Липківського, звернення Собору до вірних УАПЦ та відозву
ВПЦР до духівництва України [823, с. 129-136]. Відозву Собору, а також
звернення новообраного митрополита УАПЦ Василя Липківського було
опубліковано у часописі УАПЦ «Церква й Життя» за 1927 р. [751].
У хронологічному викладі виявлені в кількох описах і справах фонду
№ 3984 ЦДАВО України стенограми Першого Собору УАПЦ 14–30 жовтня
1921 р. розташовані наступним чином. Слід врахувати, що більшість засідань
має 2, подекуди 3 частини. Цей розподіл утворився через те, що між
засіданнями були перерви, після яких засідання знову розпочиналося співом
молитви всіх присутніх у великому Софійському соборі делегатів.
14 жовтня 1921 р. Виявлено 4 варіанти стенограм цього засідання
Собору: 1) оригінал рукопису протоколу, в якому від руки зазначено кількість
присутніх делегатів – 258 осіб [357, арк. 314-315 зв., 318-321 зв.], 2)
ідентичний рукопису машинописний варіант стенограми, до тексту якого
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редактором було внесено правки олівцем та чорнилом [55, арк. 1-7]. Виявлено
2 варіанти переказів подій на Соборі цього ж дня: 3) розповідь невідомого
члена Собору, який занотовував виступи делегатів своїми словами і фіксував
навіть емоційні вияви промовців. Цей переказ не містить інформації про
початок засідання і вибори президії Собору і починається з виступу делегата
Роменського повіту Якименка [357, арк. 309-313]; 4) запис тез виступів
промовців в хронологічному порядку. Можна припустити, що це член президії
Собору, оскільки він знає прізвища делегатів. У тексті багато скорочень,
закреслень та малозрозумілих місць [357, арк. 316-316 зв., 323].
Слід зазначити, що тільки у машинописному варіанті протоколів
засідань Собору вміщено додатки до стенограм: вступне слово М. Н. Мороза
перед відкриттям Собору 14 жовтня 1921 р, регламент Собору, протокол
наради

передсоборного

засідання,

текст

доповіді

«Стан

духівництва

Української православної церкви» тощо.
15 жовтня 1921 р. Виявлено 4 варіанти записів про засідання Собору:
оригінал рукопису протоколу, ідентичний текст машинопису і 2 відмінних за
змістом уривки переказів подій: 1) рукописи 2-х протоколів ранішнього
засідання [357, арк. 344-348 зв.] та стенограму другої частини засідання [357,
арк. 329-337]; 2) машинописний варіант протоколів 2-х частин засідання
Собору, ідентичний рукописному, але з редакторськими правками олівцем [56,
арк. 1-16], 3) продовження 1-го варіанту переказу, яке містить інформацію про
початок засідання за 15 жовтня [357, арк. 313-313 зв.] і за змістом відповідає
машинописному варіанту протоколу [56, арк. 1-2]; 4) це запис переказу
соборних подій у вигляді коротких тез і прізвищ доповідачів. Текст написано
малозрозумілим почерком, багато скорочень і закреслень [357, арк. 349-350,
338-343 зв.]. На окремому аркуші зазначено кількість присутніх – 199 осіб, але
її закреслено і зверху червоним олівцем дописано «213 душ» [357, арк. 326-а].
16 жовтня 1921 р. засідання відбулось у неділю. Можливо, з цієї
причини початок засідання припадає на 3-тю годину дня. Виявлено 3 варіанти
записів стенограми, яка була записана у 2-х частинах: 1) рукописи протоколів
стенограм 2 частин засідання Собору: частина 1-ша [357, арк. 304-305] і
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частина 2-га [358, арк. 54-58 зв.]; 2) ідентичні за текстом машинописні
варіанти стенограм: частина 1-ша [56, арк. 24-25] і частина 2-га [56, арк. 26-30
зв.]; 3) рукописний уривок переказу, ідентичний за виглядом 4-му варіанту
попередніх стенограм. Це рукопис тез виступів та прізвищ промовців [357,
арк. 306]. У соборному засіданні взяли участь, за попереднім записом 299 осіб,
але згідно з виправленям червоним олівцем – 294 делегати [357, арк. 303].
17 жовтня 1921 р. Виявлено 3 варіанти записів: 1) рукописи протоколів
стенограм 2-х засідань: частина 1 [357, арк. 284-291] і частина 2 [357, арк. 292300, зв.]; 2) машинописний варіант, який ідентичний рукописному: частина 1
[57, арк. 1-8] і частина 2 [57, арк. 12-21]; 3) переказ подій на засіданні Собору
від 17 жовтня 1921 р у вигляді записаних олівцем тез виступів і прізвищ
промовців [357, арк. 282-283, 301]. Сюди ж долучено кілька додатків до
стенограм: відозва Собору/Синоду Єпископів до тих, хто підтримує
автокефальний рух [57, арк. 9-10]; записка делегата М. Ширая до голови
президії Собору М. Мороза [57, арк. 11], виписка з правил Вселенських
Соборів як пояснення доповіді прот. Василя Липківського [57, арк. 22],
протокол наради представників від губерній [57, арк. 23-23 зв.]
18 жовтня 1921 р. Збереглися 2 рукописні варіанти стенограм: 1)
рукопис 2 протоколів засідання: частина 1-ша [357, арк. 245, 247-273] і частина
2-га [357, арк. 274-281]; 2) переказ подій у вигляді запису тез і прізвищ з
скороченнями і виправленнями [357, арк. 246-246-а]. На окремому аркуші
зазначено кількість присутніх – «308 душ» [357, арк. 243]. Очевидно, що
існувала архівна справа з машинописними варіантами стенограм Собору. Саме
до справ з машинописними редагованими варіантами стенограм підшивалися
інші матеріали (записки, витяги з документів та ін.). Але такої справи у фонді
№ 3984 нема і тому опубліковано рукописний варіант [829, с. 112-141].
19 жовтня 1921 р. За цей день засідання Собору виявлено 2 рукописних
варіанти стенограм: 1) 2 частини рукопису протоколу засідання є в одній
справі: частина 1 [357, арк. 199-212] і частина 2 [357, арк. 213-242]; 2)
аналогічний попереднім варіантам переказ подій у вигляді тез, прізвищ
делегатів і приміток з виправленнями олівцем [357, арк. 198-198-а].
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20 жовтня 1921 р. Виявлено 3 варіанти стенограм: 1) рукописні варіанти
1-ої і 3-ої частин засідання: частина 1 [357, арк. 137-152, 162] і частина 3 [357,
арк. 167-197]; 2) 3 частини машинописних варіантів стенограм, кожна у 2-х
однакових примірниках: частина 1 [58, арк. 1-12, 62-73], частина 2 [58, арк. 1329, 78-94], частина 3 [58, арк. 30-61, 98-129]; 3) переказ подій на засіданні від
20 жовтня 1921 р. у вигляді тез та запису прізвищ промовців. Текст погано
читається через численні скорочення та примітки, аркуші в справі переплутані.
Слід зазначити, що таких записів в подальших варіантах стенограм
Собору не виявлено. Всі подальші тексти стенограм збереглись як рукописні і
машинописні варіанти записаних стенографістками текстів. За змістом
авторкою пропонується такий порядок 3-го варіанту стенограми протоколу
засідання за 20 жовтня 1921 р.: початок [357, арк. 164-164 зв.] і кінець [357,
арк. 163, 165-166 зв.]. Зазначення кількості присутніх є тільки в рукописному
варіанті стенограми – «300 душ» [357, арк. 136-а].
21 жовтня 1921 р. Стенограми цього засідання віднайдено в 2-х
варіантах: 1) рукописний варіант: частина 1 [357, арк. 29-46] і частина 2 [358,
арк. 2-а-27]; 2) машинописний варіант стенограм протоколів, ідентичний
рукописному: частина 1 [357, арк. 1-8] і частина 2 [59, арк. 1-21].
22 жовтня 1921 р. Стенограми цього засідання віднайдено в 2 варіантах:
1) рукописний варіант 2-х частин стенограм: частина 1 [484, арк. 13-24] і
частина 2 [484, арк. 1-12]; 2) машинописний варіант: частина 1 [357, арк. 8288] і частина 2 [357, арк. 121-129].
23 жовтня 1921 р. сталася найвизначніша подія в житті УАПЦ –
всесоборна висвята (пресвитерська хіротонія) Всеукраїнського Архієпископа і
митрополита УАПЦ Василя Липківського.
Засідання Собору розпочалось після Божественної Літургії у великому
Софійському

соборі

о

5

годині

дня.

Зберігся

тільки

неправлений

машинописний варіант протоколу [357, арк. 130-136]. Присутніх зазначено
тільки 129 членів Собору [357, арк. 152-а]. Події висвяти не мають
документального підтвердження в цій стенограмі і є у спогадах учасників.
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24 жовтня 1921 р. В архівному фонді виявлено тільки частину
нередагованого машинописного варіанта стенограми [357, арк. 89-104].
25 жовтня 1921 р. Віднайдено 2 варіанти стенограм Собору за цей день:
1) оригінали рукописів протоколів: частина 1 [358, арк. 98-117] і частина 2
[358, арк. 71-97]; 2) машинописні копії протоколів: частина 1 у 2-х ідентичних
копіях [357, арк. 39-51; 358, арк. 59-70] і частина 2 [357, арк. 19-38]. З огляду
на вказівки в стенограмах щодо початку й кінця кожного засідання, можна
висловити припущення, що відсутні стенограми засідання з 9 до 12 години
ранку, а також з 4 до 7 години дня, якщо вони взагалі відбулись.
26 жовтня 1921 р. Виявлено тільки 1 машинописну нередаговану копію
стенограми засідання, яке тривало, згідно з записом стенографістки, з 12 до 4
години дня [357, арк. 52-67].
30 жовтня 1921 р. Стенограми засідань з 26 по 30 жовтня 1921 р.
відсутні. Збереглись 2 варіанти тексту протоколу засідання останнього дня
Собору:

1)

рукописний

варіант

стенограми

[358,

арк. 105-120]

та

машинописний варіант, в якому відсутні кілька аркушів, текст яких зберігся
тільки в рукописному варіанті стенограми [357, арк. 68-81].
Відповідність машинописного та рукописного текстів наступна: 1)
початок тексту – справа № 104, арк. 68-70, у рукописному варіанті відсутній у
справі № 105; 2) середина – справа № 104, арк. 70-81 – відповідає арк. 105-220
у справі № 105; 3) кінець – справа № 104, арк. 81 – відповідає арк. 120 у справі
№ 105, але в рукописі відсутня сторінка, текст якої відповідає машинописному
варіанту, тобто 2 останніх абзаци в тексті стенограми за цей день засідання.
Цей варіант упорядкування виявлених архівних документів Собору УАПЦ 14–
30 жовтня 1921 р. опубліковано у вигляді таблиці [829, с. 13-20].
У справі звинувачення УАПЦ у «нецерковності» і українському
націоналізмі велике значення має запровадження до власне церковного вжитку
творчої спадщини українських поетів та письмеників, зокрема великого
українського поета Тараса Шевченка (1814 – 1861). На Першому Соборі
УАПЦ 1921 р він часто згадувався делегатами як «наш пророк», неодноразово
цитувалися його вірші (в основному переклади псалмів або вірші з критикою
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«Церкви-домовини»). Спів Шевченкового «Заповіту» учасниками церковних
зборів започатковано з часу Київського єпархіального з’їзду 1917 р.
У доповіді на соборному засіданні від 15 жовтня 1921 р. Михайло Мороз
зазначив, що Шевченко – це «найкращий працьовник, найкращий виявитель
української культури, світовий геній» [829, с. 44], на Шевченковім «Кобзарі»,
на його співах, «ми учились братерства, як нам жити, щоб бути вільними
синами України» [829, с. 44]. Майже те саме він повторив на засіданні Собору
від 17 жовтня: Шевченко для УАПЦ є «апостол правди і науки» [829, с. 83].
Його підтримав С. Задорожній [829, с. 86]. В. Чехівський також цитував вірші
Тараса Шевченка (див. стенограму від 20 жовтня 1921 р.) [829, с. 222].
Матеріали і документи Собору УАПЦ 14 – 30 жовтня 1921 р. стали
«каменем спотикання» не тільки для представників РПЦ як в СРСР, так і за
його межами. Ставлення до цього Собору і до висвяти митрополита УАПЦ
Василя Липківського зумовило протистояння і серед тих, хто впродовж ХХ
століття бажав відродження Української церкви. За умови запровадження
режиму надзвичайної секретності навколо джерел УАПЦ 1917 – 1939 рр. після
розгортання політичних репресій всі документальні матеріали Першого
Собору УАПЦ 1921 р. опинилися в архівному спецсховищі.
Для продовжувачів справи УАПЦ 1921 р. в еміграції Перший Собор
УАПЦ 14 – 30 жовтня 1921 р. залишався подією українського церковнонаціонального життя, який знаменував собою і церковне, і національне
відроження. Представники діаспорних кіл не мали доступу до документів
Собору, але справу врятувало те, що після Собору його «Діяння» опубліковані
у окремими брошурами в 1920-ті рр. в Києві і в Харкові [755].
Таким чином, весь період після знищення УАПЦ в УРСР в церковних
колах української діаспори головним джерелом про Собор 1921 р. слугували
або ці «Діяння…», або спогади учасників. Частина документів перевидана у
«Мартирології…» [823, с. 395-406]. Громадянським ювілейним комітетом
православних українців для відзначення 50-річчя відродження УАПЦ
оприлюднено брошуру [1495]. Приводом послужив не тільки 50-річний ювілей
Собору УАПЦ 1921 р., а й обурення пересвятою архієпископа Івана
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Теодоровича, яку у 1949 р. здійснив архієпископ Мстислав (Скрипник): «Для
кого українська кров не сік буряковий, той не буде толерувати такого глуму,
наруги над душею і сумлінням українського народу, яких допустилися автори
в грамоті пересвяти. Ті автори зла не тільки домучили останнього єпископа
УАПЦ київської хіротонії, але й пересвяченого єпископа і Церкву канонічно
знову повернули в ту саму неволю, з якої Вона вирвалася 1921 р.» [1495, с. 21].
Оригінальні документи і матеріали Першого Собору УАПЦ 14–30
жовтня 1921 р. збереглись в Україні у фонді № 3984 ЦДАВО України. За
винятком кількох вилучених варіантів стенограм (напр., рукописний варіант
стенограми за 19 жовтня 1921 р. разом з промовою архієпископа Михаїла
(Єрмакова)), більшість джерел разом з опублікованим Інститутом української
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України у 1999 р.
збірником є доступними для різнопланових досліджень. Матеріали соборних
засідань дають можливість зрозуміти перебіг подій, ознайомитись з виступами
делегатів і зрозуміти логіку подій на Соборі, дослідити склад учасників.
Деякі документи представлені кількома варіантами і копіями, що
розширює можливості подальшого джерелознавчого дослідження, дозволяє
зробити об’єктивні висновки. Але через вилучення з невідомих причин
частини матеріалів Собору УАПЦ 1921 р. неможливо до кінця з’ясувати, що
сталося на засіданні 19 жовтня 1921 р. Не до кінця зрозумілим залишається
відсутність серед соборних документів докладного опису висвяти митрополита
УАПЦ Василя Липківського у неділю 23 жовтня 1921 р. Ці та інші проблеми
вимагають подальших пошуків та досліджень.
2.3. Постанови Першого Всеукраїнського православного церковного
Собору УАПЦ 14–30 жовтня 1921 р.

Дослідження канонів Собору є важливим через їхній вплив на життя
УАПЦ і продовження її діяльності в діаспорі [1331]. Цей вид джерел можна
кваліфікувати як актові, оскільки для УАПЦ це були постанови Собору, якими
було встановлено принципово новий церковний устрій в Україні.
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На відміну від Українського Екзархату, який у канонічному відношенні
залишався вірним засадам РПЦ, УАПЦ проголосила нові засади Української
церкви, причому в канонах обумовлено вірність догматам і непорушність
православної віри. Вимоги ідеологів УАПЦ стосувались виключно змін
канонічного устрою і супроводжувались відмовою від тих канонів і постанов
Вселенських і Помісних Соборів, які, на думку соборян, свідчили про вплив на
церковний устрій з боку імперської влади і ці канони були «застарілими».
Окремо слід відзначити вплив В. Чехівського на формування «Канонів»
УАПЦ 1921 р., зокрема тих, де йшлося про демократизацію церковного життя,
встановлення нового типу стосунків з іншими церквами, проголошення
національних засад побудови церков окремих народів. Текстуальна подібність
цих розділів «Канонів» УАПЦ 1921 р. до теоретичних праць українського
християнського соціал-демократа В. Чехівського є очевидною [870-873].
Ухвали Собору УАПЦ 1921 р. знаходяться в кількох справах фонду
№ 3984 ЦДАВО України, зокрема у справі № 66 знаходиться первісна редакція
ухвал Собору [62, арк. 1-4 зв.]. З огляду на важливість цих канонів для
організації церковного життя, подальшого процесу утворення українізованих
парафій УАПЦ, текст «Діянь…» відредаговано і опубліковано видавничим
відділом ВПЦР після закінчення Собору [755]. ВПЦР вже мала негативний
досвід спілкування з органами радянської влади, особливо в частині
пристосування програмних текстів до вимог радянського законодавства, тому
тут є розділи, які не увійшли до опублікованого варіанту, бо були викреслені з
ідеологічних міркувань під час підготовки тексту до друку.
На Соборі УАПЦ 1921 р. питання про автокефалію Православної церкви
в Україні вважалося вже вирішеним і тому просто зафіксоване в «Канонах». З
огляду на відсутність в Православній церкві канонів щодо процедури набуття
автокефального статусу окремою церквою, Собор сам виробив низку канонів
щодо автокефального устрою Української церкви, а також церков, з яких
складається

Всесвітня

церква:

«Всесвітня

Православна

Христова

Апостольська Соборна Церква об’єднує окремі автокефальні церкви народів і
країн, які вільно єднаються в єдину Церкву» (Гл. ІІ, п. 2) [829, с. 376].
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Всі Православні церкви в «Канонах» проголошені об’єднанням громад
християн окремих народів, в яких окремі вірні вільно об’єднуються між собою
на основі християнських чеснот (Гл. ІІ, п. 3) [829, с. 376]. Для міжцерковного
всесвітнього об’єднання, згідно з «Канонами» УАПЦ 1921 р., необхідно
створити орган вибраних представників всіх автокефальних церков (Гл. ІІ,
п. 4) [829, с. 376]. Найбільшим гріхом у справі єднання церков є намір
впровадження підлягання церкви одного народу церкві другого народу і за це
«супротивник Христової братерської церкви» повинен бути виключений з
церкви (Гл. ІІ, п. 6) [829, с. 376].
Як про визнаний факт говориться про автокефалію Української церкви у
Х ст. (Гл. ІІ, п. 8) [829, с. 376]. Окремо в канонах 1921 р. обговорено питання
про насильницьке підбиття Української церкви у ХVІІ ст. «під владу
московського панства» силою московських царів і бояр. Підкреслено, що
церкву в Україні було позбавлено волі без скликання Собору і тому Акт
1687 р. про піддання Української церкви потрібно визнати антиканонічним,
аморальним і недійсним. Сам факт перебування Української церкви в
підлеглості Московському патріархату необхідно вважати насильством. Через
це Українська церква піднімає голос до сумління всієї церкви Всесвітньої і
певна у її підтримці (Гл. ІІ, п. 9) [829, с. 376-377].
Важливим є обґрунтування Собором УАПЦ 1921 р. недійсності для
Української церкви постанов обох Соборів – Московського Помісного Собору
1917 – 1918 рр. та Всеукраїнського Собору 1918 р.
Головним аргументом невизнання висувався той, що скликання
відбулось «під гнітом пануючих верств» і ці Собори «не піднялись до
Христових заповітів», бо дбали про зміцнення панування над церквою
єпископату, який затримав «частки царсько-панської влади», соціяльний гніт в
церкві і примусову русифікацію (Гл. ІІ, п. 10) [829, с. 377]. Тому Перший
Всеукраїнський православний церковний Собор УАПЦ 1921 р. вимагав не
визнавати правочинними інституції Російської православної церкви в Україні,
які не бажали українізації православної церкви.
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Поєднання революційної лексики з євангельськими постулатами є
притаманним усім документам УАПЦ. Це також є втіленням проголошеного
курсу на вживання живої української мови в церкві. «Канони» УАПЦ
проголосили позбавлення автокефалії Української церкви у ХVІІ ст.
примусовим і антиканонічним діянням. Звідси робиться висновок: ніякого
дозволу на отримання автокефалії від кіріархальної Московської церкви не
потрібно, оскільки не було канонічної процедури скасування автокефалії.
УАПЦ «фактично відновила свою автокефалію повністю, є автокефальна,
ніякому духовному урядові інших православних церков не підлегла і сама
порядкує своїм життям за провідництвом Св. Духа» (Гл. ІІ, п. 12) [829, с. 377].
УАПЦ, на основі проголошення автокефалії, оголошено вільним членом
Всесвітньої Соборної Апостольської Православної Християнської Церкви
(Гл. ІІ, п. 13) [829, с. 377]. Про відновлення автокефалії Української церкви Собор
пропонував уповноважити ВПЦР сповістити автокефальні православні Церкви
(Гл. ІІ, п. 15) [829, с. 378] і «відтепер святкувати урочистим молебством по всіх
українських парафіях щороку 14 жовтня» (Гл. ІІ, п. 16) [829, с. 378].
Таким чином, Собор УАПЦ 1921 р. поставив крапку на тривалих
канонічних суперечках, затвердивши власні церковні канони, згідно з якими
Українська церква є незалежною (автокефальною); всі попередні акти
Російської церкви щодо становища Української церкви важаються недійсними;
всі православні церкви Всесвіту повинні зібратись і утворити принципово
новий церковний устрій, який би ґрунтувався на заповітах Ісуса Христа, а не
на державницьких засадах поневолення та пригноблення однієї церкви іншою.
Головний ідеолог УАПЦ митрополит Василь Липківський неодноразово
зупинявся на проблемі набуття автокефалії Українською церквою. В тексті
однієї з своїх промов «Основи церковної автокефалії» він говорить, що
«Христос є між усіма народами і [...] на нашій Україні» [850, с. 307]. Поки
кожний народ не об’єднається в свою церкву, доти не буде всесвітнього
об’єднання, оскільки воно можливе між народами, а не поодинокими особами.
Щодо залежності від Московського патріархату і проголошення автокефалії
він повторює аргументи, які наводились на Соборі [829, с. 342-343].
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В іншій праці, яку виявлено серед архівних матеріалів часопису «Церква
й Життя» за 1927 р., до аргументів на користь автокефалії він додає, що
Українська церква по суті не є щось нове в житті українського народу. Вона є
цілком природній розвиток його історичного життя, вона – українська і
автокефальна не під тиском зовнішніх обставин чи сторонніх впливів, а по
своїй суті [454, арк. 2-7]. Цим він намагався утворити живий історичний
зв’язок між церквою, яка здавна існувала в Україні, з відродженою на Соборі
1921 р. УАПЦ, відкидаючи період «чужоземного поневолення», вважаючи
перебування під зверхністю Російської церкви «неканонічним і незаконним».
За кордоном справу видання документів і матеріалів УАПЦ взяла на себе
УАПЦ (Соборноправна), яка виникла внаслідок Ашаффенбурзького розколу
1947 р. У ситуації, коли знову розпочалася суперечка про канонічність ієрархії
1921 р., найбільшу увагу привернули «Канони» Собору УАПЦ 1921 р.
«Діяння…» витримали 2 перевидання за кордоном, коли в УРСР цієї церкви
вже не існувало. Перше перевидання «Діянь…» здійснене у Франкфурті-наМайні з передмовою видавців і, звичайно, без 1-го розділу, який є тільки в
архівних документах [756]. Друге закордонне перевидання здійснене накладом
Православного Братства ім. Митрополита Василя Липківського в Новому
Ульмі (Німеччина) у 1965 р., яке є розширеним виданням, куди увійшли фото
митрополита УАПЦ Василя Липківського та делегатів Собору УАПЦ 1921 р.,
текст промови Липківського до 5-ої річниці існування УАПЦ та теоретичні
розвідки щодо підвалин УАПЦ (без зазначення автора) [757].
Останнє видання повного тексту «Діянь…» Першого Собору УАПЦ
1921 р. здійснено Інститутом української археографії та джерелознавства ім.
М. С. Грушевського НАН України у 1999 р. у збірнику документів і матеріалів
Собору, куди увійшли всі матеріали, які спершу долучені до роботи соборної
комісії по укладенню тексту «Діянь…», але з ідеологічних і редакційних
міркувань не включились до жодного з опублікованих упродовж ХХ століття
примірників цього видання [829, с. 375-400]. Цей варіант тексту є найбільш
повним, оскільки упорядниками збірника відтворено первісний варіант з
відповідним археографічним опрацюванням.
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У повоєнний період видано друком нарис історії Вселенських Соборів з
перекладом українською мовою соборних правил. За часів існування УАПЦ на
чолі з митрополитом Василем Липківським її діячі могли використовувати тільки
синодальні

видання

дореволюційного

періоду.

Автором

українського

перекладу правил Вселенських Соборів з грецької мови був інженер Ярослав
Туркало, син засудженого на процесі «СВУ» у 1930 р. інженера Костянтина
Туркала, який потім виїхав за кордон [1471]. Залишається тільки пожалкувати,
що цей переклад з’явився із значним запізненням, оскільки пекуча потреба в
ньому була в період формування канонів УАПЦ 1921 р.
Таким чином, на відміну від соборних діянь і документів менший за
обсягом текст соборних постанов і канонів Першого Всеукраїнського
православного церковного Собору УАПЦ 14–30 жовтня 1921 р. отримав
значно більше розповсюдження впродовж ХХ століття завдяки тому, що був
оприлюднений спочатку в Україні, а потім зусиллями діячів з УАПЦ
(Соборноправної) надрукований у німецьких таборах для біженців з України, а
згодом у США. До цих видань у діаспорі додавалися нові передмови, в
основному глорифікаційного або пропам’ятного характеру що до УАПЦ
формації 1921 р. на чолі з митрополитом Василем Липківським. До цих виань
додавалися також світлини як самого митрополита, так і єпископів УАПЦ
формації 1921 р., а також київських храмів.

2.4. Другий Всеукраїнський православний церковний Собор УАПЦ
17–30 жовтня 1927 р.

Документальні джерела Другого Собору УАПЦ 17–30 жовтня 1927 р. не
були залучені не тільки до наукового обігу, але й взагалі до публіепцій
української діаспори. Тільки після 1991 р. почали з’являтись дослідження і
публікації, присвячені різним аспектам діяльності УАПЦ другої половини
1920-х рр. і Другому Собору 1927 р. зокрема [1069-1070; 1090; 1110; 1164-1165;
1169-1171; 1334; 1342; 1347; 1350; 1363; 1370; 1376; 1380-1381 та ін.].
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Причин відсутності досліджень і публікацій, де фігурували б джерела
Другого Собору УАПЦ 1927 р., було кілька. По-перше, обставини життя
УАПЦ у 1926–1927 рр. настільки погіршились, що справа дійшла до вимог з
боку органів влади ліквідувати цю церкву за «антирадянську» діяльність.
По-друге, саме в цей період митрополит УАПЦ Василь Липківський,
якого українські парафіяни називали «батьком» і вважали народним
митрополитом, стає об’єктом нищівної і навіть брутальної критики з боку
розкольницького об’єднання «Діяльно-Христова Церква». У цей період на
нього в карних органах влади зібрано чимало матеріалів, які стали підставою
для чекістської «операції» для дискредитації і знешкодження впливу
митрополита УАПЦ. Взагалі, Другий Собор УАПЦ 1927 р., згідно розробленій
чекістами спецоперації, з самого початку мав бути скликаний для вирішення
питання з усуненням митрополита УАПЦ Василя Липківського .
По-третє, через присутність представників Київського адмінвідділу на
Соборі, які сиділи на хорах у великому Софійському соборі, очевидно, що
соборні матеріали укладались В. М. Чехівським і членами редакційної комісії
за якимись невідомими домовленостями, зокрема у справі усунення
митрополита Василя Липківського від церковного управління. Таким чином,
цей Собор не мав такого величного ореолу, як Перший Собор УАПЦ 1921 р.,
який знаменував собою церковне і національне відродження. Все це зіпсувало
репутацію Собору і тому в діаспорі про нього воліли не згадувати.
Документальних матеріалів Другого Собору УАПЦ 1927 р. за кордон майже
не було вивезено, судячи з документальних публікацій української діаспори.
Зокрема у «Мартирології…» [823, с. 137-150]. з документів Другого Собору УАПЦ
1927 р. опубліковано незначну частину матеріалів які зібрав прот. Митрофан
Явдась, витяги з «Історії…», автором якої є митрополит УАПЦ Василь Липківський
[823, с. 142-144], а також звернення Собору до вірних УАПЦ та частину
інтронізаційного слова митрополита Миколая Борецького [823, с. 145-148]. Тому
дослідження оригінальних джерел в українських архівах надає змогу ввести у
науковий обіг нові історичні факти, які до того були або маловідомі, або
свідомо замовчувались через ідеологічні та політичні причини.
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Це також необхідно для створення цілісної історичної картини шляхом
реконструкції подій на базі дослідження архівних документів. Дослідження
архівних джерел з історії Другого Собору УАПЦ 1927 р. цілком базується на
матеріалах фонду № 3984 ЦДАВО України, оскільки інших не виявлено.
Матеріали Другого Собору УАПЦ 1927 р. поділяються на передсоборні
матеріали, власне соборні документи, епістолярій та спогади учасників подій.
Документи органів держбезпеки розглядатимуться в окремому розділі. До
соборних документів слід віднести виявлені стенограми протоколів засідань,
матеріали соборних комісій, тексти доповідей делегатів і гостей, списки
учасників, нову редакцію «Канонів УАПЦ 1921 р.», ухвали Собору та ін.
Епістолярна частина є невеликою і включає в себе листування з
урядовими колами щодо скликання Собору, між керівництвом ВПЦР та
парафіями УАПЦ, листи, які надходили до канцелярії ВПЦР від церковних
округ та інших структурних підрозділів, а також листування щодо усунення
митрополита УАПЦ Василя Липківського від керівництва церквою.
Окремим питанням є листування із закордонними представниками
УАПЦ цього періоду, зокрема Є. Бачинським, котрий прислав тексти 4
доповідей, які читав архієпископ Нестор Шараївський [798]. У своїх доповідях
Є. Бачинський докладно виклав хід подій під час Стокгольмської конференції,
оскільки сам не зміг прибути на цей Собор.
У фонді № 3984 ЦДАВО України виявлено кілька документів, які
свідчать про те, що В. Чехівський і архієпископ Харківський УАПЦ Олександр
Ярещенко намагались отримати дозвіл на виїзд за кордон. 17 серпня 1925 р., з
прикладенням копії запрошення на конференцію у м. Стокгольмі «Життя і
Праця» (19–30 серпня 1925 р.), було направлено заяви ВПЦР до голів ВУЦВК,
РНК УСРР та НКВС УСРР з проханням терміново видати закордонні паспорти
зазначеним особам [585, арк. 51-б зв.]. У цій справі 18 серпня 1925 р. було
видано перепустку Олександру Ярещенку до Секретного відділу ДПУ УСРР
для зустрічі з уповноваженим ІІІ групи СВ С. Каріним.
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Зустріч відбулася 19 серпня 1925 р., під час якої С. Карін повернув
подані документи і заяви, повідомивши про неможливість видачі закордонних
паспортів через незареєстрований статут УАПЦ [585, арк. 51-б зв.].
Про цей конгрес та відсутність українського церковного представництва
написав у часописі «Церква й Життя» Микола Хомичевський [1399].
У 2007 р. в ході виконання планової теми відділу джерел новітньої
історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім.
М. С. Грушевського НАН України було видано друком збірник [818], де було
опубліковано документи та матеріали Собору 1927 р. За винятком «Наказів»,
«Звернення Собору до вірних УАПЦ» від 30 жовтня 1927 р. та уривку з книги
митрополита Василя Липківського, усі документи було оприлюднено вперше.
Передсоборні документи. У фонді 3984 ЦДАВО України виявлено блок
матеріалів підготовки і проведення Предсоборної наради 26–30 липня 1927 р.
[609], представлений витягами з протоколів засідання Президії ВПЦР про
скликання Передсоборної наради, листуванням з відділом культів Київського
окрадмінвідділу влітку 1927 р., обіжниками до 32-х округових церковних рад
та єпископів УАПЦ з повідомленням про проведення місцевих церковних
зборів з метою обрання делегатів на Передсоборну нараду, розісланих 9 липня
1927 р. Типові зразки незаповнених посвідчень надруковані на машинці із
записом, що делегат обраний від «свідомих мирян ________ Округи».
Виявлено також запрошення до осіб, присутність яких планувалася на
Соборі в якості гостей, зокрема бланки запрошень до єпископів і священиків
УАПЦ, до кожного додавалася копія витягу з протоколу № 52/72 від 5 липня
1927 р. – о. Михайла Маляревського (№ 1854) [609, арк. 11], єпископів
Костянтина Малюшкевича (№ 1856) [609, арк. 13], Феодосія Сергеєва
(№ 1857) [609, арк. 14], Юхима (Юрія) Михновського (№ 1859) [609, арк. 15],
Антонія Гріневича (№ 1860) [609, арк. 16], Володимира Дахівника-Дахівського
(№ 1858) [609, арк. 16-а], Миколи Борецького (№ 1861) [609, арк. 17] та ін.
У справі є запрошення особам, які не прибули на Передсоборну нараду,
принаймні відсутні в списку її членів. Це єпископ Григорій Мозолевський
(№ 1853 від 14 липня 1927 р.)

[609, арк. 10];

почесний настоятель
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Миколаївського Собору в Харкові о. Леонтій Юнаков (№ 1855; не прибув,
хоча ВПЦР просила Харківську парафіяльну раду УАПЦ відшкодувати йому
видатки на подорож до Києва) [609, арк. 12, 94], прот. Дмитро Ходзицький
(№ 1960) [609, арк. 20], прот. Микола Хомичевський (№ 1959 від 25 липня
1927 р.) [609, арк. 18], мирянин, член ВПЦР від Київської міської церковної
округи Ковальчук А. М. (№ 1961 від 25 липня 1927 р.) [609, арк. 19].
Аналіз протоколів Передсоборної наради дозволяє зробити висновок про
те, що окремі делегати не внесені до списків, але вони були присутніми на
нараді, оскільки є запис їхніх виступів. Виявлено документи 2 делегатів:
посвідчення № 43 Оверчука Олексія Яковича, секретаря Коростенської
округової церковної ради за підписом заступника голови ради прот. Григорія
Огійчука від 28 липня 1927 р. [609, арк. 30] та уповноваження № 218
о. Платону Орлику, видане Ніжинською ОЦР 26 липня 1927 р.
Списки учасників Передсоборної наради ВПЦР 26-30 липня 1927 р. також
містяться у цій архівній справі у вигляді надрукованої на машинці таблиці з
прізвищами делегатів, вписаних від руки [609, арк. 28-29-а]. Записано 32 особи
із зазначенням церковного сану, вказівкою на церковну округу, яка делегувала
свого представника на нараду. Зведену інформацію про учасників наради
опубліковано [818, с. 105-111].
Огляд документів дає можливість стверджувати, що представники ВПЦР
отримали запрошення, нумерація яких зазначена в окремому списку, але
посвідчення для них не виписували, тому що більшість членів ВПЦР була в
Києві. Винятком є архієпископ Йосип Оксіюк, для якого було виписано
Лубенською ОЦР персональний мандат.
Натомість, запрошені миряни не мали запрошень, а тільки посвідчення
чи мандати. Це пояснюється тим, що Округові церковні ради отримали
повідомлення про скликання Передсоборної наради і самі вирішували кого
відрядити. Відсутні запрошення та мандати членів Передсоборної комісії і
Президії ВПЦР, зокрема єпископа Лохвицького УАПЦ Петра Ромоданова та
о. Харитона Гов’ядовського, які, очевидно, були ініціаторами і організаторами
скликання Передсоборної наради і розсилали запрошення.

152

Відсутні запрошення для митрополита УАПЦ Василя Липківського,
єпископа Миколи Пивоварова та ін. Можливо, відстутність запрошення
митрополита пояснюється не стільки протистоянням в середовищі керівного
складу ВПЦР скільки тією обставиною, що він проживав на території
Софійського монастирського подвір’я. Документально це підтверджується
«Відомостю про будинки, які існуються на території садиби Києво-Софійського
Катедрального Собору» (додаток від 28 травня 1920 р.). Там сказано, що у
приміщенні за адресою вул. Володимирська, будинок № 24-в в квартирі № 5-а
(2 кімнати і 1 загальна) записаний як мешканець «настоятель Українського
Софійського Собору» Василь Липківський [740, арк. 1].
Матеріали Передсоборної наради 26–30 липня 1927 р. представлені
великою кількістю документів. Виявлено чорновий рукописний варіант
протоколу наради з підшитими нотатками тез доповідей, які містять
інформацію про авторів, чорнетки записів членів Мандатної комісії, списки і
посвідчення делегатів від ВПЦР і церковних округ УАПЦ, листування з
відділом культів Київського Окрадмінвідділу з приводу отримання дозволу на
проведення наради і уточнення порядку денного її роботи.
Впродовж травня-жовтня 1927 р. відбулось кілька засідань Президії
ВПЦР та Передсоборної комісії. Виявлені копії витягів з протоколів дають
можливість стверджувати, що документи перероблялись або доповнювались.
Матеріали

Передсоборної

наради

дозволяють

зрозуміти

обставини

її

проведення. Зокрема це стосується підготовки доповідей учасниками наради.
Наприклад, в протоколі є зауваження про те, що В. Чехівський взагалі не знав
про порядок денний і тому не має тез доповіді [609, арк. 97 зв.-98]. Виявлені
рукописні варіанти тез доповідей мають характер написаних нашвидкоруч
коротеньких нотаток, які було включено до протоколу наради.
Головним завданям, поставлених владою перед новим складом ВПЦР на
чолі

з

єпископом

Петром

Ромодановим

з

1926 р.,

було

намагання

дискредитувати митрополита Василя Липківського серед вірних і на підставі
«неспростовних» доказів його провини усунути від керівництва УАПЦ.
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Матеріали Передсоборної наради дають можливість з’ясувати перебіг
процесу напередодні відкриття Другого Собору УАПЦ 1927 р., оскільки вже
влітку обговорювалися варіанти суду над митрополитом. Тексти «Заяв»
митрополита до ДПУ УСРР, які він подав 22 червня 1927 р., та «Пояснення»
від 27 липня 1927 р. до комісії Передсоборної наради у «справі розслідування
обвинувачення Василя Липківського в контр-революції» містять відповіді на
висунуті

проти

нього

звинувачення.

Текст

“Заяви”

було

зачитано

митрополитом на засіданні Собору від 19 жовтня 1927 р. [818, с. 167-178].
У серпні 1927 р. відбулися засідання Президії ВПЦР та Передсоборної
комісії. Витяг з протоколу № 74/94 засідання Президії ВПЦР від 9 вересня
1927 р. є свідченням намагання убезпечити від активного спротиву з боку
єпископів, духовенства і особливо мирян у справі гарантованого усунення
митрополита УАПЦ Василя Липківського від керівництва УАПЦ. Голова
Президії ВПЦР єпископ Петро Ромоданов розпочав перевірку персонального
складу єпископату УАПЦ на відкритій при Президії ВПЦР сесії Вищого
Церковного Суду для розгляду апеляційних справ, що виникнуть в округах під
час перевірки персонального складу УАПЦ [1169-1171].
Текст регламенту Собору, написаний 28 вересня 1927 р., згодом
передрукований з редакторськими примітками, також свідчить про те, яким
чином

планувалось

регулювати

промовців

на

майбутньому

Соборі,

забезпечувати нейтралізацію небажаних для Президії виступів на захист
митрополита Василя Липківського як делегатів з місць, так і будь-якого
непослуху з боку членів Собору. Це було необхідно зробити з огляду на великі
зусилля Президії ВПЦР на чолі з Петром Ромодановим та Харитоном
Гов’ядовським у справі готовності демонструвати лояльність перед урядом.
Велика кількість оригіналів та копій різних дозволів з боку підвідділів
культів при Київському окрадмінвідділі та НКВС УСРР на проведення
передсоборних і соборних засідань і повідомлень про те, що разом з листами
надсилаються копії протоколів та документів, свідчить про відповідні
стосунки між новим керівництвом ВПЦР і карними органами влади.
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Очевидно, що склад «Всеукраїнської комісії по унормуванню життя УАПЦ»,
затверджений восени 1926 р., був підібраний згідно з можливостям співпраці.
У примітці до «Регламенту» є деякі свідчення того, що суттєві зміни
сталися не тільки у відносинах з владою, але й в поглядах на розуміння
православної релігійності. Наприклад, учасникам Собору у вечірні години
пропонувалося давати в соборі Св. Софії «духовні розваги» (– так!), до яких
віднесено, але потім викреслено, пункт щодо влаштування в храмі Св. Софії
служби «Визволення» та «Слово Хресне», авторства В. М. Чехівського.
Делегатам пропонувалось «екскурсії […] по огляду святинь м. Києва; г)
екскурсія (як дозволить погода) до Спаса Межигірського і т. ін.». На сьогодні
невідомо чи відбулися заплановані «екскурсії», але відвідини соборянами
Києво-Печерської лаври навряд чи сприяла б молитовному піднесенню
делегатів Другого Собору УАПЦ, оскільки з 1926 р. тут функціонував
«Всеукраїнський Музейний Городок». Колишні лаврські храми, перетворені в
антирелігійний музейний осередок, вже були «прикрашені» транспарантами з
написами відповідного змісту.
У справі № 167 виявлено невідомий автограф митрополита Василя
Липківського. Це проект відозви до округових церковних соборів. Виявлено
машинописну копію тексту та додрукований до нього на останній сторінці
витяг з протоколу № 74/94 засідання Президії ВПЦР від 9 вересня 1927 р. Цією
відозвою митрополит УАПЦ намагався звернутися безпосередньо до парафіян
УАПЦ. Очевидно, що йому був зрозумілий намір Президії ВПЦР переконати
всіх у «злочинних діях» митрополита проти радянської влади і усунути від
керівництва УАПЦ «задля миру церковного» [818, с. 125-127].
Окрему групу документів складають виявлені копії запрошень до різних
осіб, присутність яких планувалась на Соборі як почесних гостей. Оригінали
цих запрошень були доставлені адресатам, про що свідчать розписки в їх
одержанні, які майже всі збереглися у вигляді маленьких клаптиків паперу,
підшитих до справи № 167. Але виходячи з протоколів стенограм і спогадів
учасників, майже ніхто із запрошених не з’явився на Собор.
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На відміну від Першого Собору 1921 р., обставини скликання Другого
Собору УАПЦ 1927 р. були такими, що прогнозованими були відмови
запрошених з Академії наук бути присутніми на Соборі. Окрім виявлених
копій запрошень від 13 жовтня 1927 р., немає свідчень про присутність когось
із вказаних осіб на Соборі, зокрема академіка Михайла Грушевського, який у
1924 – 1930 рр. очолював головні історичні установи ВУАН [609, арк. 186;
818, с. 133-134], Агатангела Кримського [609, арк. 183], Василя Данилевича
[609, арк. 179], Фелікса Станішевського [609, арк. 176] та ін.
Запрошення були надіслані Соборно-Єпископській церкві на чолі з
митрополитом Інокентієм (Пустинським) з осідком у Києво-Володимирському
соборі з 2 гостьовими запрошеннями і у списках гостей ці місця зарезервовано,
але немає ніяких свідчень про те, що вони з’являлись на Софійському подвір’ї.
Це ж стосується і єпископа Георгія (Делієва), який керував Українським
екзархатом у 1925–1928 рр. з осідком у Києво-Печерській лаврі через
відсутність митрополита Київського, Михаїла (Єрмакова), який після другого
ув’язнення у 1928 р. отримав дозвіл переїхати до Києва [1354; 1379].
Ці запрошення, з одного боку, свідчать про те, що керівництво ВПЦР
намагалося налагодити стосунки з іншими церквами. Щоправда, віднайдені
матеріали з ГДА СБ України дають підстави стверджувати, що запрошення
обновленцям, можливо, були зумовлені намірами влади штучно об’єднати
обидва церковні напрями під керівництвом контрольованих нею осіб.
До Другого Собору УАПЦ 1927 р. відбулося повернення представників
«ДХЦ» [420-421], зокрема є запрошення, розіслані єпископам Петру
Тарнавському

та

Володимиру

Бржосньовському.

Запросили

колишніх

очільників ВПЦР М. Мороза [609, арк. 181; 818, с. 135] та протодиякона
Василя Потієнка. Серед архівних документів є лист єпископа Глухівського і
Конотопського Володимира Самборського до ВПЦР про те, що 6 жовтня
1927 р. Конотопський округовий Собор обрав М. Мороза делегатом від
с. Бистрик на Собор [613, арк. 171; 818, с. 134]. Запросили делегата Собору
УАПЦ

1921 р.

кооператора

Миколу

Левицького

Дурдуківського – директора трудшколи № 1 та ін.

та

Володимира
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Митрополит УАПЦ Василь Липківський писав, що на Собор прибуло
більше 200 делегатів і, не дивлячись на великі хиби при обранню їх, на велику
нагінку з боку ДПУ, Собор все ж вийшов досить вільний і опозиційний [818,
с. 160]. У 1927 р. почав виходити друком часопис УАПЦ і у першому випуску
головою передсоборної комісії Нестором Шараївським вміщено повідомлення
про Другий Собор УАПЦ і проект його програми [1517].
Стенограми Другого Собору УАПЦ 17–30 жовтня 1927 р. відклалися у
фонді № 3984 ЦДАВО України і представлені тільки одним видом документів:
розшифровані, редаговані машинописні тексти протоколів засідань, які
збереглись у 4 машинописних, ідентичних за змістом і виглядом, варіантах. У
результаті аналізу остаточних варіантів текстів стенограм майже ніяких
редакторських приміток не віднайдено, за винятком кількох аркушів у справі
№ 175, де виявлено ледь помітні правки від руки чорнилом [615].
Рукописних варіантів протоколів засідань Собору не виявлено. Можна
висловити припущення, що їх вилучено для передруку, а потім знищено. Цей
варіант існував, оскільки більшість стенограм має чистовий характер
передруку, можливий тільки за наявності відредагованого рукопису. Про те,
що цим займався секретаріат Собору, свідчить текст звернення від 27 січня
1928 р. до Президії ВПЦР голови Другого Собору В. Чехівського, де йдеться
про закінчення роботи секретаріату над протоколами Собору. Він просив
Президію ВПЦР внести до порядку денного справу затвердження редакції
протоколів Собору [818, с. 619].
Стенограми написано кількома стенографістами, але ніде немає вказівок
на їхні прізвища, хоча у стенограмах Першого Собору УАПЦ 1921 р. прізвища
були вказані наприкінці не тільки рукописних варіантів, але й зазначалися в
машинописних примірниках. Різницю у стенограмах можна з’ясувати тільки за
технікою оформлення документа: частина – має надруковані прізвища
промовців на засіданнях Собору ліворуч великими літерами з підкресленням
на машинці, інша частина – друк прізвищ малими літерами. Судячи з
особливостей шрифту, було використано як мінімум 3 машинки.
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Про стенографістів (стенографісток) можна напевне сказати, що вони
були світськими людьми і мали відповідну освіту і фах. Це випливає з того, що
слова, які в церковній традиції завжди пишуться з великої літери (Бог, Ісус
Христос, Св. Трійця, Матір Божа, Царство Небесне, Апостол, Церква та ін.), в
стенограмах написано з малої. Натомість назви радянських установ завжди
написані з великої літери. Трапляються випадки написання церковних термінів
з вживанням русизмів, тобто очевидне незнання українського відповідника.
У стенограмі вечірнього засідання Собору від 27 жовтня 1927 р. є
курйозне скорочення «св. Пухальський». За правилами скорочення «св.»
означає «святий», а не «священик», як це виходить за змістом стенограми.
Слід зазначити, що цей факт чомусь не зацікавив вихованця КДА
В. Чехівського,

голову

секретаріату,

який

готував

повне

зібрання

машинописних варіантів стенограм Собору.
За змістом тексти стенограм не завжди є відтворенням прямої мови
доповідачів.

Замість

класичного

дослівного

відтворення

промов,

є

інтерпретація слів та дій доповідачів. У середньому збереглося по 3 варіанти
кожної стенограми. Всі вони мають власну нумерацію сторінок.
Виявлено 3 ідентичних машинописних копії протоколів за 17 жовтня
1927 р., які містяться в одній справі № 175 і не мають розподілу на ранкове і
вечірнє засідання. До справи долучено копії стенограм засідань за 18 та 19
жовтня 1927 р. Кожна має по 3 примірники ранкового та вечірнього засідань.
Виявлені варіанти стенограм Собору за 20 жовтня 1927 р. – по 3 машинописні
примірники ранкового та вечірнього засідань, які опинилися в кількох справах.
Перший примірник виявлено в справі № 175 [615, арк. 65-80], 2-й – у справі
№ 176 [616, арк. 47-62] і 3-й розділено на 2 справи: № 175 [615, арк. 113-114]
(початок) і № 176 (закінчення) [616, арк. 1-14].
У стенограмах за 20 жовтня 1927 р. більшість текстів доповідей
надруковано щільно з найменшим інтервалом майже без абзаців з вживанням
абревіатур. У текстах відповідей представників уряду ліворуч друкувалося
питання, а праворуч – щільно надрукованим стовпчиком відповідь. Текст
записки про зміст переговорів делегації від Собору прочитаної о. Миколою
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Нестеровським надруковано з підкресленями та специфічним розташуванням
на сторінці (частина в стовпчик і частина – звичайним порядком).
Машинописні копії стенограм Собору за 21 жовтня 1927 р. мають по 3
варіанти ранкового та вечірнього засідань і знаходяться у справах № 176-177
опису № 4 фонду № 3984 ЦДАВО України, куди включено текст доповіді
митрополита УАПЦ Василя Липківського, яка надрукована з численними
друкарськими помилками і пропусками в тексті.
Стенограма від 22 жовтня 1927 р. не має поділу на ранкове і вечірнє
засідання. В тексті зазначено, що засідання почалося вранці і о 13-й годині
оголошено перерву на 15 хвилин без зміни головуючого В. Чехівського.
Засідання тривало до 16 години дня. Починаючи з арк. 174 видно, що далі
передрук здійснювався іншим стенографістом на іншій машинці (зміна
шрифту), оскільки прізвища доповідачів знову друкуються великими літерами,
змінюється правопис (замість написання «митрополіта» тепер пишеться
«митрополита»), повністю вказується церковний сан доповідачів (замість
«свящ.» – «священник» за російським правописом, замість «єп.» – «Єпіскоп»),
замість двокрапки після слів головуючого поставлено тире.
Не виявлено жодного примірника стенограм засідання Собору за 23
жовтня 1927 р. Можливо, через те, що це була неділя, і в попередній
стенограмі за 22 жовтня наприкінці засідання говорилося про Божествену
Літургію у великому Софійському соборі, яку «мають відслужити в неділю»,
тобто 23 жовтня 1927 р. Це засідання не відбулося, або не збереглося
стенограми. Спогадів про перебіг цього Собору практично не збереглося, тому
важко перевірити, що саме відбувалося в цей день.
Стенограми за 24 та 25 жовтня 1927 р. є у справах № 176-177 і мають
по 3 ідентичних примірника ранкового та вечірнього засідань. Відмінності є у
стенограмах за 26 жовтня 1927 р. Виявлено 3 копії ранкового засідання [617,
арк. 17-31, 44-58, 212-226] і 4 копії вечірнього. Одна з них знаходиться в справі
№ 176 [616, арк. 119-126], а ще 3 – у справі № 177 [617, арк. 32-39, 59-66, 6774]. У стенограмі є відмінний порядок оформлення виступів: після прізвища
просто поставлено крапку і після неї з великої літери іде текст.
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Стенограм за 27 жовтня 1927 р. виявлено по 3 машинописних копії
ранкового та вечірнього засідань: у справі № 176 є повний варіант за цей день
[616, арк. 127-147 зв.]. У справі № 177 виявлено стенограму ранкового
засідання [617, арк. 75-87] та у справі № 178 одну копію ранкового [618,
арк. 48-60] і дві копії вечірнього засідання Собору [618, арк. 1-8 зв., 61-68 зв.].
Стенограми засідання Собору за 28 жовтня 1927 р. виявлено у 2
архівних справах. Один повний варіант є у справі № 176 [616, арк. 148-163 зв.].
Дві ідентичні копії знаходяться у справі № 178 [618, арк. 9-24 зв., 69-84 зв.].
Повний текст копій стенограми ранішнього засідання за 29 жовтня 1927 р.
виявлено у справах № 176 і 178. Три ідентичні копії є у справах № 176 [616,
арк. 164-173] і № 178 [618, арк. 25-34, 85-94].
В оригіналах протоколів стенограм Собору та Передсоборної наради
підкреслено всі прізвища промовців, іноді назви доповідей або їх частин,
окремі слова в тексті (напр.: В. М. ЧЕХІВСЬКИЙ). Знаки питання та знаки
оклику відсутні практично в усіх стенограмах. Кожний виступ доповідача
оформлено як пряму мову, тобто через двокрапку і заключення тексту
промови в лапки, але в частині промов лапки відсутні. Трапляються знаки тире
(—) там, де за нормами правопису їх не повинно бути. Іноді наприкінці тесту
документу цей знак було виставлено як ознаку закінчення тексту.
Написання багатьох слів було здійснено за тогочасним правописом
(наприклад: Мітрополіт, се б то, парахвія, св. Сохвія, патріярх, христіяни
(христіянський), принціповий, секретаріят, соціяльний, назавше, вимогали,
надхнення, провадження, архієпископ, митрополіт і т. ін.). Трапляються слова
обібрати (в сенсі – обрати до складу), пакт – пункт, мент – момент.
Вживається дефіс там, де за сучасним правописом він відсутній: де-кілька, тощо, священно-діяння, з-окрема, загально-людський, контр-революція, було-б,
коли-б, сказав-би, загально-народній, що-до, хотілось-би та ін.
У стенограмах засідань Другого Собору УАПЦ 1927 р. трапляються
специфічні абревіатури і скорочення: ВПЦРада, УАПЦерква, Держуряд,
ВПЦСобор.
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Стенографісти писали з великої літери назви округових церков (напр.:
«Уманська Церква»). Це було викликане тим, що в УАПЦ надавали великого
значення церковним осередкам на місцях. Бажаючи відійти від церковноадміністративного устрою Російської церкви, де межі губернії збігалися з
єпархіями

територіально,

діячі

УАПЦ

вважали,

що

за

зразком

першохристиянських осередків, треба шанувати усі церковні об’єднання.
Офіційний титул Митрополита УАПЦ Василя Липківського «Всечесний
отець Митрополит» відрізняється від традиційного для ієрархів Православної
Церкви, які є ченцями. Титул було затверджено на Першому Всеукраїнському
Соборі 14 – 30 жовтня 1921 р., після обрання його на митрополита УАПЦ зі
складу білого духовенства в сані протоієрея.
Постанови Другого Собору УАПЦ 17–30 жовтня 1927 р. Збірник
постанов Собору УАПЦ 1927 р. також відноситься до соборних документів і є
важливим у справі розуміння причин та напрямів реформування устрою
УАПЦ [777]. Поки що не вдалося віднайти архівний варіант документа, тому
до збірника опублікованих документів і матеріалів Собору увійшов цей
варіант постанов [818, с. 477-514].
У передмові ВПЦР говориться, що «Ті канони, що їх утворив
Всеукраїнський Церковний Собор 1921 року, потребують розвитку й
роз’яснень, бо життя не стоїть на місці й вимагає дальшої канонічної
творчости» [818, с. 477]. Цей варіант передмови написано в першій половині
1927 р., оскільки висловлено надію на те, що Другий Собор УАПЦ, можливо,
відбудеться у цьому році, та зазначено, що митрополит Василь Липківський
зібрав, скомпонував і передав до ВПЦР проект «Наказів». Тому, зважаючи на
важливість цих матеріалів, ВПЦР надрукувала їх в додатках до часопису
«Церква й Життя» – «Церковних Вістях» замість хроніки церковного життя
УАПЦ (№ 2-3, червень–липень 1927 р.). На тому примірнику, що зберігся в
архіві Євгена Бачинського, є друкарська помітка: «Упрліт № 1433 – 28.V.
[19]27 p. Зам. № 859 – Тираж 2500 – Харків, Друкарня «Інвалід-Друкар», з якої
можна бачити час і місце друкування вперше цього документа.
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У післямові до «Наказів» упорядники з редакційної комісії Українського
Православного Братства ім митрополита Василя Липківського в США,
зазначили, що після виходу друком «Діянь…» Собору УАПЦ 1921 р. які
складалися з «Канонів…» та «Ухвал Собору в окремих питаннях життя
Української Церкви», другим основоположним документом щодо устрою
УАПЦ 1921 р., є саме ці «Накази», проект яких склав Василь Липківський у
1926 р., а затвердив Собор УАПЦ 1927 р. [777, с. 61].
Соборні документи і матеріали. Окрім стенограм виявлено невелику
кількість матеріалів, які фігурували на Соборі. На відміну від комплексу
документів Першого Собору УАПЦ 1921 р., після роботи секретаріату на чолі
з В. Чехівським соборних документів 1927 р. залишилося мало. Через
порушення хронологічної послідовності у формуванні архівних справ та
укладанні описів окремі матеріали, пов’язані з проведенням Другого Собору
УАПЦ 1927 р., опинилися в різних справах фонду 3984 ЦДАВО України.
Виявлено оригінали записок до Президії Собору. Це клаптики паперу з
написаним олівцем текстом, часто з супровідною вказівкою адресата: «До
Президії»

або

«До

Голови

Собору».

Більшість

з

них

неможливо

ідентифікувати через відсутність дати чи конкретного предмета уваги.
Наприклад, там говориться, що «Це питання дуже важливе» і треба
продовжити його обговорення. Очевидно, що на момент написання цих
записок було зрозуміло, про що йдеться. Записка делегації Собору до
«представника Радвлади» від 21 жовтня 1927 р., є серед матеріалів
Передсоборної наради, підписаної членами делегації. Сама записка увійшла до
тексту стенограми за 21 жовтня 1927 р. [818, с. 519-521].
Цінним є документ, який стосується прохання Президії ВПЦР до
Політконтролю дати дозвіл на фотографування членів Собору в подвір’ї
Софійського собору 26 жовтня 1927 р. Не вдалося встановити, чи було
зроблено фото саме 26 жовтня, чи в якийсь з наступних днів Собору, але поки
що це єдиний документ, який дозволяє встановити хоча б приблизну дату фото
делегатів на тлі входу до великого Софійського собору та прізвище фотографа
[818, с. 526].
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До соборних документів віднесено текст «Звернення Собору до вірних
УАПЦ» невідомого автора від 30 жовтня 1927 р., який зберігся серед
редакційних матеріалів часопису УАПЦ «Церква й Життя» за 1925–1928 рр.
[441]. На тексті було написано резолюцію червоним чорнилом в лівому кутку
аркуша, але її відірвано. Текст «Звернення…» вперше був опублікований у
«Мартирології…» [823, с. 149-150] з посиланням на збірку Федора Бульбенка в
Архіві УВАН ім. Д. Антоновича у Нью-Йорку, США.
Заключним соборним документом є «Промова Митрополита Київського
і всієї України Миколая Борецького на закритті Собору 30 жовтня 1927 р.»,
текст якої виявлено у вигляді рукописної і машинописної копій у різних
справах [441, арк. 235-238; 452, арк. 2-2 зв.]. Частково її було опубліковано в
друкованому органі УАПЦ у США – часописі «Дніпро» за 1928 р., № 9, згодом
цей варіант було відтворено у «Мартирології…» [823, с. 149-150].
Про те, що керівництво ВПЦР збиралося повідомити про обрання нового
митрополита УАПЦ, свідчить витяг з протоколу № 41 засідання Президії
ВПЦР від 23 січня 1928 р. про поширення відозви Митрополита УАПЦ
Миколая Борецького до УАПЦ. Президія ВПЦР ухвалила «відозву ствердити й
розіслати по периферії, надрукувати її на шклографі». Можливо, це пояснює
появу машинописного варіанта цього тексту, оскільки потрібно було
виготовити велику кількість таких копій для розсилки по округах УАПЦ.
Списки делегатів і гостей Собору УАПЦ 17–30 жовтня 1927 р. Текст
упорядковано за кількома архівними справами [609, арк. 245 зв.–249 зв.; 610,
арк. 1 зв.–5 зв.; 17 зв.–21 зв.; 24-34]. Списки гостей є в рукописному варіанті у
вигляді таблиці. Запис гостей вівся нерівномірно, різними почерками, олівцем
і чорнилом [818, с. 579-590]. Збереглись оригінали мандатів з проставленими
олівцем датами їх реєстрації. Можна провести класифікацію печаток на цих
мандатах і утворити реєстр їх відтисків. Кожна крайова, округова, районна і
парафіяльна

ради

мали

печатки,

причому

для

їх

виготовлення

використовувались як традиційні православні символи (хрест, сонце з
промінням, книга, благословляючі або схрещені руки), так і притаманні УАПЦ
– квіти, виноградні грона та листя, декоративні елементи.
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Найбільш відзначилися полтавські і лубенські представники УАПЦ у
виготовленні мандатів делегатів Собору – тексти написано каліграфічним
почерком. Печатки великого розміру із зображенням виноградного листя і
грон, що заповнюють внутрішній контур печатки, окрім напису.
Виявлена в списках додаткова інформація про делегатів дає можливість
визначити склад делегатів Собору, їхню освіту, фах, належність до церковного
причету, соціальний стан. Інформацію про найбільш впливових представників
керівного складу ВПЦР, членів Передсоборної комісії та єпископату УАПЦ у
списках майже не подано. Спроба з’ясувати відповідність заявлених у списках
делегатів і виявлених мандатів показала відсутність значної кількості останніх.
Зведені відомості зі списків та мандатів при публікації уніфіковано
упорядниками збірника за наступною схемою: 1. Прізвище, ім’я та побатькові; 2. Вік; 3. Освіта; 4. Місце роботи, посада; 5. Якою округою чи
парафією УАПЦ делегований; 6. № і дата видачі мандата, коли і ким
делегований на Собор; 7. Інформація про делегата з інших архівних справ;
8. Архівна легенда [818, с. 535-578]. Збереглися статистичні відомості про
персональний склад членів Собору та кількість делегатів [818, с. 533-534].
До соборних документів відносяться виявлені в архівних справах
постанови, витяги з протоколів парафіяльних зібрань, заяви, посвідчення,
прохання делегатів і гостей Собору, ухвали, списки делегатів від церковних
округ [818, с. 591-618]. Очевидно, що не в усіх округах через заборону
місцевої влади, відбулися округові собори і окремі парафії взяли на себе
повноваження делегувати на Собор представників з документальним
поясненням. Документи свідчать, що не всі делеговані округами представники
були зареєстровані, бо в списку мандатної комісії їх немає. Відомості про
реєстрацію мандатною комісією внесені у п. 7 інформації про делегата [818,
с. 535-578]. Документи і матеріали Другого Собору УАПЦ 17–30 жовтня
1927 р. збереглись в Україні. Завдяки представникам УАПЦ (Соборноправної)
за кордоном опинилися тільки постанови та спогади його учасників, які були
перевидані окремим розділом у збірнику «Мартирологія…» [823, с. 137-150].
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2.5. «Надзвичайний» церковний Собор УАПЦ 28–29 січня 1930 р.
Джерел з історії «Надзвичайного» церковного Собору УАПЦ 28–29
січня 1930 р., який зібрався у соборі Св. Софії Київської, майже не збереглося.
За поки що нез’ясованих причин документи і матеріали Собору, на якому
УАПЦ в особі тогочасних очільників підписала собі вирок, що вона є «контрреволюційною організацією» і через це оголосила про свою «самоліквідацію»,
чомусь ніколи не були у відкритому доступі. З позиції вигоди ідеологічної
машини і карних органів радянської влади такі документи мали б бути
розтиражовані і доведені до відома трудящих мас як реальне свідчення
«ворожості» цієї церкви до радянської держави, в чому вона сама начебто
визнала цей факт, але у про цей Собор взагалі немає публікацій.
На сьогодні документів цього Собору вдалося виявити незначну
кількість, причому порівняно з попередніми двома Соборами УАПЦ 1921 і
1927 рр. це в основному навколособорні документи, епістолярій та уривки
інформацій з архівно-кримінальних справ репресованих діячів УАПЦ.
Можливо, окрім прямих документальних втрат в архівах, пов’язаних з
переміщеннями документації в період Другої світової війни, було прийняте
якесь рішення влади щодо засекречення всієї інформації. У радянських
періодичних виданнях про церкву взагалі перестали писати і навіть вживати це
слово у публікаціях, а церковних видань після 1928 р. практично не стало.
Зрозуміло, що «Надзвичайний» церковний Собор УАПЦ 28–29 січня
1930 р. є складовою частиною цілого комплексу заходів карних органів влади
у ході розгортання політичних репресій проти УАПЦ, зокрема підготовки до
процесу «Спілки визволення України» [1365; 1375; 1391, с. 224-235].
Матеріали процесу «СВУ» дали можливість формулювати звинувачення
новим текстуальним блоком, який чекістами під час утворення слідчих
матеріалів заарештованих діячів УАПЦ прив’язувався до вже випрацюваного
обвинувального висновку 1930 р. [686, арк. 2а, 121-168; 832, с. 230-254].
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Як видно з протоколів допитів діячів УАПЦ після процесу «СВУ», слідчі
запитували всіх заарештованих щодо їхніх зв’язків з Олександром Ярещенком,
братами Чехівськими та іншими, вже засудженими на цей час. Щоб
скомпроментувати УАПЦ в очах її вірних, ДПУ розіграло не тільки
принижувальну пародію на «самоліквідацію» цієї церкви в січні 1930 р., але й
потурбувалось про поширення цієї інформації. Таємні інструкції для окружних
відділів ДПУ УСРР дозволяють підтвердити тезу про те, що план органів
держбезпеки було виконано, навіть в деталях.
Митрополит УАПЦ Василь Липківський про події 1930 р. писав: «Січня
28-го 1930 р. були зібрані єпископи УАПЦ і з 40 священиків, їх оголошено
«надзвичайним церковним Собором», і вони винесли «соборну» ухвалу про
ліквідацію УАПЦ, а разом з тим і митрополит [Микола] Борецький і всі
єпископи самоліквідувались, [...] залишившись лише «служителями культу»
при церквах при яких зарегістровані» [773, с. 172-173; 832, с. 268-269]. У листі
до о. Петра Маєвського від 5 червня 1933 р. він писав: «В січні 1930 р.
скликано «екстремний собор», який зліквідував УАПЦ, а заснував свою
просто «Українську Православну Церкву», яка по суті є та ж сама «Діяльна». В
складі цієї нової церкви я вже, здається, не рахуюсь, принаймні до складу їх
духівництва не належу» [824, с. 4].
Офіційна ліквідація УАПЦ, як релігійної інституції, сталася на
«Надзвичайному» Соборі УАПЦ в м. Києві 28–29 січня 1930 р. Про цей Собор
є надзвичайно скупі відомості, оскільки він відбувся без підготовки і за планом
чекістів повинен був забезпечити ДПУ колективним визнанням «вини» і
проголосувати за розпуск УАПЦ. Режим міг захиститися проти обвинувачень
у «релігійному переслідуванні» в УРСР, звільнившись від відповідальності за
ліквідацію УАПЦ. У постановах зазначалося, що діячі УАПЦ самі визнали
себе «антирадянським елементом», «петлюрівцями», «націоналістами», що
давало можливість після цього Собору заарештувати причетних до нього не як
віруючих, а як тих, хто веде «антирадянську діяльність і пропаганду», отже, і
засудити за відповідною статтею Карного Кодексу УРСР [1350; 1358].

166

Джерел з діянь цього Собору майже не збереглося. У «Мартирології…»
опубліковані деякі матеріали, зокрема проект резолюцій «Надзвичайного»
Собору про ліквідацію УАПЦ авторства ДПУ [823, с. 159-161]. Матеріали про
«Надзвичайний» Собор УАПЦ у січні 1930 р., обвинувальний висновок щодо
УАПЦ на процесі «СВУ» передруковано у спецвипуску «З архівів ВУЧК–
ГПУ–НКВД–КГБ» [832, с. 225-255].
Нерівномірність

і

різний

ступінь

репрезентативності

документів

пояснюються високим рівнем засекреченості цих матеріалів, розпорошеністю
в архівних фондах, ймовірним знищенням частини оригіналів, а також
ідеологічною заангажованістю як в радянських публікаціях, так і в матеріалах
української діаспори. В СРСР єдиним джерелом інформацій про УАПЦ 1917–
1939 рр. були статті публіцистів, пов’язаних з органами держбезпеки, які мали
безпосереднє відношення до джерел першорядного значення – матеріалів
«СВУ», оперативних повідомлень, архівно-слідчих справ репресованих діячів
УАПЦ. Щоправда, ці автори ніколи не посилались на свої інформаційні
джерела, подаючи читачеві ідеологізовані публіцистичні висновки.
У брошурі Д. Ігнатюка окремий розділ присвячено відомостям про цей
«Надзвичайний» Собор 28–29 січня 1930 р. [1117, с. 26-31]. На відміну від
пізнішіх радянських публікацій у виданні 1930 р. є цікаві подробиці перебігу
подій. Очевидно, що джерелами для автора слугували офіційні повідомлення в
пресі і матеріали процесу «СВУ». У післявоєнний період навіть такий варіант
інформацій про УАПЦ став недоступним. Д. Ігнатюк цитує повідомлення
РАТАУ про те, що 28–29 січня 1930 р. у Києві відбувся «надзвичайний собор
т. зв. української автокефальної православної церкви. На собор з’їхалися
представники церкви з усіх округ і парахвій, щоб розв’язати питання про стан
церкви у зв’язку з викриттям контрреволюційної діяльности автокефалії,
зокрема, з її ролею в організації “СВУ”» [1117, с. 26]. Важливе значення для
розуміння тексту подібних публікацій мають слова «так звана УАПЦ». Цим
пояснються той факт, що єпископів і митрополитів названо «єпископ Оксіюк»,
«митрополит Борецький».
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Перебіг подій звівся до обрання голови Собору митрополита Миколая
Борецького і його заступника єпископа Миколи Карабіневича, доповіді голови
ВПЦР про роботу її президії, стан УАПЦ. Після цього прийнято постанову
Собору, яка складає розділ брошури [1117, с. 27-31].
К. Дмитрук у 1984 р. подав дату і текст рішення Собору УАПЦ 28–29
січня 1930 р.: «Надзвичайний собор мусить визнати, що УАПЦ, як це тепер
остаточно виявилося, протягом 10 років свого існування була явно вираженою
антирадянською контрреволюційною організацією… Тому надзвичайний
собор, категорично засуджуючи всіх, хто спричинився до перетворення церкви
на контрреволюційну антирадянську організацію, визнає дальше існування
УАПЦ за недоцільне і вважає її за ліквідовану» [1016, с.136].
Цитата не мала посилання на документальне джерело, але порівняння з
оприлюдненим текстом постанови «надзвичайного» Собору УАПЦ 1930 р. у
брошурі Д. Ігнатюка дозволяє стверджувати, що з цієї постанови К. Дмитрук
узяв перше і останнє речення для цитування [1117, с. 27, 31].
У фонді Р-5 ЦДАВО України виявлено машинописні копії дозволів
Адмінвідділу НКВС на проведення спочатку січневого Собору УАПЦ, а потім
грудневого Собору УПЦ 1930 р. Їхня специфіка полягає в тім, що перший
примірник надруковано на бланку, а всі машинописні копії мають
розташування тексту, викликане друком на бланку. Архівного примірника
постанови «Надзвичайного» Собору УАПЦ не виявлено, тому оприлюднений
Д. Ігнатюком текст поки що залишається єдиним повним варіантом постанови.
Виявлено кілька передсоборних документів. Це заява Президії ВПЦР до
НКВС від 12 січня 1930 р. про надання дозволу скликати «Надзвичайний»
Собор УАПЦ [5, арк. 146], в якій подано порядок денний майбутніх зборів,
зокрема передбачалась доповідь Президії ВПЦР про свою працю і стан УАПЦ.
Планувалася присутність на Соборі членів ВПЦР, округових єпископів та
представників від округ у кількості 66 осіб. Заяву підписали архієпископи
УАПЦ – заступник митрополита Йосиф Оксіюк, заступник Голови ВПЦР Іван
Павловський і секретар ВПЦР Костянтин Малюшкевич.
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До передсоборних документів відноситься дозвіл НКВС скликати
«надзвичайний» Собор УАПЦ, виданий 23 січня 1930 р., де вперше вказано
точну дату скликання Собору: 28–29 січня. Дозвіл підписав інспектор НКВС
Кузнєцов. У документі вказано адресу, за якою знаходився у Харкові цей
відділ НКВС – вул. Чернишевська, 23/б [5, арк. 144]. Виявлені документи
ілюструють, яким чином здійснювався контроль реалізації виданих дозволів:
того ж дня НКВС у Харкові надіслав Київському окрадмінвідділу
повідомлення про цей дозвіл за підписом інспектора Кузнєцова [5, арк. 145].
ДПУ УСРР у Києві також підготувався до проведення цього Собору.
Соборних документів практично не збереглось. Поки віднайдено відозву
до всіх парафій УАПЦ митрополита Миколая Борецького на «Надзвичайному»
Соборі УАПЦ 28–29 січня 1930 р. [1369] та проект резолюцій Собору про
ліквідацію УАПЦ [823, с. 159-161; 832, с. 225-229].
У матеріалах архівно-кримінальної справи Миколи Борецького текст
«Відозви», підшито до протоколу допиту від 12 березня 1930 р. [673, арк. 4040 зв.]. За умови відсутності оригінальних документів навіть написаний по
пам’яті учасником подій через півтора місяця текст дозволяє наблизитись до
розуміння того, що відбулося під час Собору. До цієї справи слідчим підшито
копію протоколу № 103 засідання Президії ВПЦР від 20 грудня 1929 р. з
канцелярії ВПЦР на Володимирській, 24 [673, арк. 25-26 зв.]. На порядку
денному стояли питання негайного реагування керівництва УАПЦ на
звинувачення в радянській пресі щодо причетності всієї церкви до «СВУ».
Першим розглянули протокол Київської округової церковної ради № 26
від 3 грудня 1929 р. про необхідність відмежування УАПЦ від «СВУ».
Президія ВПЦР записала, що «УАПЦ органічно не може поділяти мету, яку
поставила собі контр-революційна організація «СВУ». УАПЦ за часів
денікінщини й польської окупації вже упевнилася в тому, як поставилася до
неї й до українського народу інша влада й тому вона може тільки обурюватись
проти тих осіб, які мали намір повалити радвладу й тим самим повернути
український нарід до поневолення, а УАПЦ до знищення» [673, арк. 25].
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Окремо прийнято ухвалу щодо причетності В. Чехівського до УАПЦ
[1349], оскільки стало відомо, що його планувалося зробити головним
звинуваченим

у

справі

«СВУ».

Зрозумівши,

що

необхідно

негайно

«відмежуватись» від оголошеного ворогом народу колишнього голови
Ідеологічної комісії ВПЦР, Благовісника УАПЦ В. Чехівського, Президія
ВПЦР постаралася викреслити його заднім числом з своїх лав: «[Київська]
Окрцерада

вважає

своїм

обов’язком

посвідчити,

що

керівництво

В. Чехівського припинено не у вересні 1928 р., як визначено Президією ВПЦР,
а далеко раніше. Коли простежити історію Київської Окружної УАПЦ, то
можна побачити, що Володимир Чехівський іще у 1924–1925 рр. поступово
почав втрачати свій авторитет… Коли ж Чехівський намагався нав’язати свою
думку всій церкві, то це ще не давало йому прав керівника Церкви, яка не раз
на своїх Соборах і Зборах відкидала його думку, як і відкинула вона й
складену ним нову церковну службу «Визволення»» [673, арк. 25].
У протоколі засідання Президії ВПЦР зазначено, що окремим пунктом
заслухано заяву єпископа Тульчинського о. Володимира Дахівського про
негайну потребу від імені УАПЦ реагувати на оголошені в пресі відомості про
«СВУ» й зв’язок з нею УАПЦ – утворення ініціативної групи, що має скликати
Великі Збори чи надзвичайний Собор. Тут, власне, і з’явився термін
«надзвичайний» Собор і зрозуміло, що він не був раптовю акцією ДПУ.
Документи свідчать про те, що спланована органами ДПУ акція
цькування в пресі заарештованих «учасників» «СВУ», яка мала на меті
повністю скомпрометувати УАПЦ в очах вірних, принесла свої результати:
ВПЦР у грудні 1929 р. порядок денний присвятила не поточним церковним
справам, а виключно питанням повнішого відмежування як від окремих
звинувачених, так і від «СВУ» в цілому. При цьому ніхто з присутніх на
засіданні не сумнівався у сформульованих до суду звинуваченнях, – навпаки,
всі зусилля членів Президії ВПЦР спрямовані на скликання Собору УАПЦ
тільки для того, щоб зайвий раз продемонструвати лояльність до влади і якось
ухилитись від загрози ліквідації церкви.
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Останнім питанням слухали доповідь голови Президії ВПЦР про те, що
«УАПЦ стоїть зараз безперечно перед певною загрозою. Зв’язок між її
членами та «СВУ» ставить церкву в стан організації контр-революційної.
Необхідно вжити всіх заходів, аби Церква могла звільнитись від такого стану,
інакше вона, як організація, жити не зможе» [673, арк. 25]. Голова Президії
ВПЦР прот. Леонтій Юнаков зазначив, що Президія ВПЦР зробила що могла,
аби відмежувати Церкву від «СВУ», але Президія й Округова Церковна Рада –
то не вся Церква. Чим раніш скликати представництво Церкви, тим краще. Не
треба чекати для цього навіть суду над «СВУ» [673, арк. 26].
Ухвалили скликати «Надзвичайний» Собор, оскільки збори Президії
ВПЦР ухвалили «підняти клопотання про дозвіл на скликання Екстренних
Зборів представників УАПЦ на 28–31 січня 1930 р. за такою програмою: 1)
Доповідь Президії ВПЦР про стан УАПЦ (зовнішнє-правний, внутрішньоцерковний, організаційний) і працю Президії ВПЦР; 2) доповіді з місць; 3)
перевибори керівних органів УАПЦ; 4) поточні справи» [673, арк. 26].
28–29 січня 1930 р. відбулися збори єпископів УАПЦ і 40 священиків,
оголошені «надзвичайним церковним Собором», які винесли ухвалу про
«самоліквідацію» УАПЦ. Митрополит Миколай Борецький і всі єпископи
«самоліквідувались», залишившись «служителями культу» при церквах, при
яких були зареєстровані. Було ліквідовано ВПЦР і всі її округові, районні та
парафіяльні церковні ради – тобто здійснено всеукраїнську церковну
ліквідацію структур УАПЦ, як і було заздалегідь заплановано в ДПУ УСРР.
Офіційне пресове бюро РАТАУ 6 лютого 1930 р. випустило постанову
«Надзвичайного» Собору. Митрополит УАПЦ Василь Липківський писав, що
під час процесу «СВУ» подано доповідь про УАПЦ, яка була дослівною
копією доповіді ДПУ: «Уже зграя христопродавців, що оголосила себе
«синедріоном» – «надзвичайним церковним собором», винесла смертний
присуд Українській Церкві, поховала її, привалила гроб її каменем своєї
постанови; вже всі більш чесні прихильники й працівники цієї Церкви і навіть
митрополит Микола Борецький, що був почесним головою цієї зграї
ліквідовані, зіслані, розстріляні; уже й ті «діячі» зі зграї христопродавців, що
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для ДПУ були вже непотрібні в Церкві, єпископи – Ромоданов, Грушевський,
Чулаєвський, Кротевич, Дахівник та їхні співробітники […], як Говядовський,
Коляда та інші, прилюдно зреклися і Церкви і віри, стали «повноправними
совітськими громадянами» [773, с. 172-173; 832, с. 271].
Митрополит УАПЦ Миколай Борецький був незабаром заарештований.
Власне, його викликали на допит 3 січня 1930 р., але в протоколі допиту немає
жодного слова про «Надзвичайний» Собор, який вже було заплановано на
останні числа місяця. Слідчого ДПУ Сазонова цікавили виключно обставини
виголошення промови у Києво-Михайлівському соборі на свято св. Варвари 17
грудня 1929 р. [1369; 1371]. З Миколая Борецького взято підписку про невиїзд
з Києва, а заарештовано 24 березня 1930 р., і знову-таки в матеріалах слідства
немає жодного слова про «Надзвичайний» Собор 28–29 січня 1930 р.
Сидячи в тюремній камері, митрополит УАПЦ Миколай Борецький,
який підписав постанову «Надзвичайного» Собору 28–29 січня 1930 р. про
«самоліквідацію» УАПЦ, написав конспективно кілька своїх промов, зокрема
«Відозву до всіх парафій УАПЦ від 12 березня 1930 р. м. Київ, храм Св.
Софії», де навів витяг з виступу на «надзвичайному» Соборі про закінчення
життя УАПЦ [673, арк. 40-40 зв.].Отже, тільки матеріали його архівнокримінальної справи містять документ січневого Собору 1930 р.
Соборні

документи

представлені

також

епістолярієм.

Пізніше

архієпископ Харківський УПЦ Іван Павловський листом до архієпископа Івана
Теодоровича від 5 серпня 1931 р. інформував церковний провід УПЦ в США і
Канаді про цей «Надзвичайний» Собор, який відбувся в Києві 28–29 січня
1930 р. Він повідомляв, що через «нецерковну діяльність» церкви (– так!) та
нібито використання її органів в нецерковних цілях, про що свідчив процес
«СВУ», постала реальна загроза самому існуванню УАПЦ. Щоб не чекати
ліквідації зовні, та з огляду на свідчення В. Чехівського у справі «СВУ»,
перший «Надзвичайний» Собор одноголосно прийняв рішення: во ім’я життя
церкви ліквідувати керуючі органи УАПЦ [823, с. 159-161; 832, с. 255-256;
976, с. 321-322].
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У спогадах прот. Митрофана Явдася, який належав до УАПЦ
(Соборноправної), також є інформація про ліквідацію УАПЦ. У своєму
коментарі на появу 1-ої частини IV-го тому «Нарису…» І. Власовського він
цитував уривок статті з харківської газети «Пролетарська правда» від 6 лютого
1930 р. про ліквідацію УАПЦ в січні 1930 р. [823, с. 162; 832, с. 229].
У спогадах Демида Бурка згадуються обидва Собори 1930 р. [823, с. 151155; 832, с. 221-225]. Протопресвитер Демид Бурко оприлюднив свої спогади
через багато років після згаданого, тому там багато емоційних розпачливих
оцінок описуваних подій. Натомість викликає запитання його сентенція з
приводу того, що Собор тривав «кілька годин», хоча усі зійшлися на тому, що
Собор тривав 28 – 29 січня 1930 р. [882]. Отже справу пошуку і дослідження
цих документів і матеріалів треба продовжити.
Таким чином, за період з початку 1990-их рр., коли українським
науковцям було уможливлено доступ до спецсховищ архівів органів
держбезпеки, було пророблено велику пошукову роботу. Якщо завдяки
україномовним

виданням

діаспори,

зокрема

публікації

документів

у

«Мартирології…» та праці І. Власовського, стали відомими обставини
«самоліквідації» УАПЦ в січні 1930 р., то на сьогодні є значно більше
інформації про «Надзвичайний» Собор 28 – 29 січня 1930 р.
Але поки що не можна порівнювати кількість і якість віднайдених
документів і матеріалів Першого і Другого Всеукраїнських православних
церковних Соборів УАПЦ 1921 р і 1927 р. з аналогічними матеріалами 1930 р.,
коли відбулось два останніх Собори цієї церкви в контексті процесу «СВУ».
Тому, можливо, внаслідок подальших пошуків згодом буде віднайдено
якщо не стенограми соборних засідань, то принаймні більш повний варіант
соборних і навколособорних документів і матеріалів, епістолярію, списків
учасників, а також документи нецерковного походження щодо організації цих
подій з боку органів влади. Перспективним виглядає напрям пошуків архівнокримінальних справ інших згаданих учасників “Надзвичайного” Собору 28 –
29 січня 1930 р., а також документів з архівів органів держбезпеки.
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2.6.

«Екстрений» церковний Собор УПЦ 8–12 грудня 1930 р.

Процес «Спілки визволення України» відбувся в Харкові, у приміщенні
оперного театру і хронологічно опинився між «Надзвичайним» Собором
УАПЦ 28–29 січня 1930 р. та «Екстреним» Собором 8–12 грудня 1930 р., яку
було відновлено під назвою «УПЦ» з вцілілих парафій [1117]. Ці події
органічно пов’язані між собою. Більше місяця тривав процес «СВУ» і
завершився визнанням провини з боку всіх засуджених.
Незважаючи на нищівний ідейний розгром, в Харкові було організовано
Всеукраїнський церковний тимчасовий організаційний комітет (ВУЦТОК) на
чолі з архієпископом УАПЦ Іваном Павловським [1108; 1111]. Згідно з
таємними інструкціями ДПУ УСРР, ВУЦТОК звернувся з циркулярним
листом від 9 червня 1930 р. до 300 парафій «самоліквідованої» УАПЦ,
запрошуючи їх об’єднатися для участі у запланованому на осінь «Екстреному»
церковному Соборі. Документів, які стосуються малодослідженої проблеми
утворення УПЦ, майже не збереглося. Цей процес тривав упродовж літа–осені
1930 р. і завершився «Екстреним» Собором УПЦ, що став інституційним для
церкви, яка увібрала в себе залишки парафій щойно ліквідованої УАПЦ. Було
сформовано керівні органи на чолі з архієпископом Харківським Іваном
Павловським, який залишався главою до остаточного припинення діяльності
всіх осередків УПЦ [1069; 1166; 1168; 1185-1186].
У ЦДАВО України виявлено кілька однотипних передсоборних
документів, які свідчать про підготовчу роботу наміченого на грудень 1930 р.
«Екстреного» Собору УПЦ і містять офіційне листування між Центральним
Адміністративним Управлінням НКВС у м. Харкові та ВУЦТОК (в оригіналах
документів неправильна абревіатура: ВУЦСТОК) у справі отримання дозволів
на відвідування організаторами колишніх громад УАПЦ, які планувалося
об’єднати в УПЦ, заяви та дозволи на скликання єпархіальних зборів
майбутньої УПЦ. Показовим також є склад ВУЦТОК відображений у підписах
на заявах та реєстраційних картках.
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Документи організації УПЦ мають виключну інформативну цінність, їх
віднайдено у фонді Р-5 ЦДАВО України [5, арк. 87, 88, 118, 120, 122, 123, 125,
128, 130]. Це копії дозволів ЦАУ НКВС в м. Харкові на скликання
єпархіальних зборів УПЦ у жовтні–листопаді 1930 р. Показовим також є склад
ВУЦТОК відображений у підписах на заявах та реєстраційних картках.
Заява голови ВУЦТОК архієпископа УПЦ Івана Павловського від 11 жовтня
1930 р. надрукована під копірку в кількох примірниках. До кожної копії вписано
назви чергової єпархії та виконавця, тобто археографічна вартість таких документів
невелика. Наукову цінність мають дозволи ЦАУ НКВС ВУЦТОК на скликання в
Києво-Софійському соборі Всеукраїнського Собору УПЦ від 6 грудня 1930 р. та
скликання в Києво-Благовіщенському соборі єпископської передсоборної наради
УПЦ від 6 грудня 1930 р. Ці матеріали надають можливість значно доповнити вже
існуючі відомості про зазначені події, уточнити багато інших деталей процесу
інституалізації УПЦ, а також з’ясувати, хто залишився в складі її керівництва після
процесу «СВУ». [976, с. 306-344; 957; 1108; 1153; 1155-1156 та ін.].
Упродовж листопада 1930 р. ВУЦТОК зорганізував низку єпархіальних
конференцій, які «вибрали» своїх єпископів і духівництво. Останнім було
запропоновано підписати декларацію, яка проголошувала беззаперечну вірність
режимові і відмову від політичної діяльності. Владою було дозволено зібрати
новий Собор і відновити УАПЦ, не називаючи її «автокефальною».
Архівні документи про діяльність ВУЦТОК свідчать про організаторів УПЦ
у 1930 р. У тексті дозволу ЦАУ НКВС в м. Харкові членам ВУЦТОК
І. Павловському, К. Малюшкевичу і К. Бутвиненку від 28 липня 1930 р. йшлося про
те, що ці особи мають «право відвідувати в справах культу релігійні громади УПЦ
на терені УСРР без окремого кожний раз взяття кожного разу на облік в
ОкрАдмінвідділах та Райадмінвідділах, про що Вам необхідно сповістити Районні
адмінвідділи НКВС» [5, арк. 80]. Перед скликанням Собору голова ВУЦТОК
архієпископ УПЦ Іван Павловський подав заяву до відділу культів НКВС УСРР у
м. Харкові з проханням про надання дозволу на скликання єпархіальних зборів та
Всеукраїнського Собору парафій УПЦ від 8 серпня 1930 р.

175

У цій заяві міститься перелік 7-ми єпархій майбутньої УПЦ, дата і місце
проведення запланованих єпархіальних зборів [5, арк. 89]. З невідомих причин у
тексті заяви вказано тільки кількість представництв – тобто від 7-ми єпархій
УПЦ мало бути 7 єпископів. Натомість у тексті заяви та інших дотичних
документах

згадуються

тільки

митрополит

УПЦ

Іван

Павловський,

архієпископи Костянтин Малюшкевич і Йосип Оксіюк, священики Костянтин
Бутвиненко, Дмитро Любеч і Дмитро Оробинський. Таким чином, це і був
керівний склад УПЦ напередодні відкриття «Екстреного» Собору.
Протокол № 25 засідання ВУЦТОК є джерелом інформації про
приєднання парафій і духовенства до складу УПЦ та порядок подання
відомостей про єпархію від 22 жовтня 1930 р. Були присутні представники
парафіяльних церковних рад Вінницької, Черкаської, Лубенської, Уманської та
Білоцерківської єпархій УПЦ. У заключній частині записано, що «8) ВУЦТОК
прохає своїх представників добре запам’ятати і обов’язково виконати: 1. Зразу
ж на другий день після єпархіальних зборів надіслати до ВУЦТОК-у протокол
Зборів в 3-х примірниках. 2. Надіслати відомість про єпархію та благовісників.
3. Другий день єпархіальних Зборів є конечний термін надсилки відомости на
парафії та священнодіячів УПЦ. 4. Регулярно (після надсилки відомости на
священнодіячів) повідомляти ВУЦТОК про переміщення священнодіячів,
висвяти і взагалі всяке рушення по службі. 5. Разом з протоколом Зборів
надіслати список парафій єпархії з обозначенням якого дер[жавного]-району
пар[афія] після скасування округ» [1112, с. 133-136].
Документи соборних засідань і постанов 1930 р. поки не віднайдено.
Серед свідчень учасників тих подій не говориться, чи велись стенографічні
записи під час засідань Соборів 1930 р. Можливо, згодом будуть віднайдені не
тільки відомості про хід подій, але й оригінальні документи. З виявлених
документів та матеріалів, оприлюднених в українській діаспорі, відомо, що
«Екстрений» Собор 8–12 грудня 1930 р. обрав митрополитом Харківським і
всієї України архієпископа Івана Павловського, заступником митрополита
УПЦ – архієпископа Костянтина Малюшкевича.
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До складу нової ВПЦР увійшли митрополит (голова) та 2 священики
(діловод і скарбник). УПЦ об’єднала близько 200 парафій колишньої УАПЦ. З
точки зору «правильної» зміни ідеології, цим Собором було здійснено ревізію т. зв.
«Київських канонів» УАПЦ 1921 р. з усуненням тих, які кваліфіковано як
«політичні» і розкритиковано карними органами влади.
Причиною утворення УПЦ, на думку митрополита Василя Липківського,
було намагання влади мати централізоване керівництво всіма громадськими та
суспільними

інституціями

[832,

с.

271].

Це

було

необхідно,

оскільки

децентралізовані парафії створювали певні труднощі в контролюванні їх існування
на місцях. До того ж був пропагандистський аспект справи, тобто доведення до
закордонного населення та преси, що «утисків та переслідувань Церкви в СРСР
немає». Єдине, в чому влада не могла поступитись, так це залишити слово
«автокефальна» в назві цієї церкви [1359].
З грудня 1930 р. в УПЦ існувало 7 єпархій, з яких відомо тільки про
Харківську (Іван Павловський) та Київську (архієпископ Костянтин Малюшкевич з
осередком в соборі Св. Софії Київської). Колишні єпископи УАПЦ, а потім УПЦ,
Юрій Михновський, Микола Ширяй та Григорій Самборський працювали як
парафіяльні священики на місцях.
Нез’ясованим залишається питання щодо розподілу керівників єпархій УПЦ,
хоча Демид Бурко у своїх спогадах писав про те, що на свято св. Макарія 13 травня
1931 р. у великому Софійському соборі служили саме 7 єпископів УПЦ [882, с. 153].
Персональний склад єпископату та духовенства УПЦ до часу її ліквідації дозволяють
дослідити архівно-кримінальні справи 1930 – 1938 рр.
Собором було здійснено ревізію «Київських канонів» УАПЦ 1921 р. з
усуненням тих положень, які було кваліфіковано як «політичні» і розкритиковано
карними органами влади. У справі подальшої ліквідації соборноправності усунуто
світський елемент (мирян) в управлінні церквою, скасовано «радоправіє».
Відновлено зв’язок з єпархією УПЦ в США, якою на той час керував архієпископ з
висвяти 1921 р. Іван Теодорович, і підтверджено Євгена Бачинського офіційним
представником УПЦ в Західній Європі.
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Щоправда, в умовах нагнітання істерії навколо підступів «ворогів» та
шпигуноманії трохи дивним виглядає офіційне поновлення зв’язку із
закордонними осередками, які започаткувала іще УАПЦ на чолі з
митрополитом Василем Липківським. Поки що немає тому документальних
підтверджень, але все це дуже нагадує розроблену в надрах ДПУ операцію з
організації відслідковування зв’язків і запланованої перлюстрації листування
із закордонними церковними центрами.
Документальних даних про відродження церковного життя в колишніх
парафіях УАПЦ з огляду на несподівану «реанімацію» церковної структури
поки що мало. На українські парафії уряд накладав надзвичайно високі
податки, які доводили вірних до злиднів, а священство до зречення сану. До
справи

загальноукраїнської

церковної

ліквідації

додалася

проблема

Голодомору 1932 – 1933 рр. [1104; 1114-1115; 1173 та ін.]. Виявлені архівні
матеріали надають можливість значно доповнити існуючі історіографічні
відомості про ці події, уточнити багато інших деталей процесу інституалізації
УПЦ [940; 945; 947; 957-958; 976, с. 306-344; 1106-1109; 1153-1157 та ін.].
Післясоборні документи представлені 3 протоколами ВПЦР, якими було
затверджено протоколи єпархіальних зборів УПЦ та розглянуто організаційні
питання УПЦ після грудневого Собору [1112, с. 144-146]. З усіх цих
документів інтерес становить протокол № 1 організаційного засідання
ВПЦР від 23 грудня 1930 р., на якому були присутні митрополит УПЦ
Іван Павловський, Дмитро Оробинський і протодиякон М. Яровий. Згідно з
соборним обранням головою Всеукраїнської церковної ради (ВУЦР) є
Найпочесніший Митрополит УПЦ Іван Павловський, заступником голови
ВУЦР – архієпископ Київський Костянтин Малюшкевич, секретар ВУЦР –
Дмитро Оробинський, члени: протодиякон Микита Яровий та свящ. Андрій
Шевченко. Очевидно, були домовленості з владою щодо кількісного складу
керівного органу УПЦ. Канцелярія ВУЦР тепер розташовувалася при
Воскресенському

соборі

Воскресенський собор).

м. Харкова

(м. Харків,

площа

М. Урицького,
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Дні засідань ВУЦР були призначені на вівторок і п’ятницю щотижня,
окрім святкових днів, і мали розпочинатись об 11-й годині дня. Планувалось
замовити штамп для канцелярії ВУЦР з викарбуваною в ньому адресою і
круглу печатку з написом: «У.П.Ц. Всеукраїнська Церковна Рада» і
зображенням хреста всередині. Протоколи ВУЦР у копіях необхідно було
розсилати усім єпархіальним церковним радам (ЄЦР) до відома й виконання.
Всі матеріали й справи, складені ВУЦТОК під час організації УПЦ,
переходять до ВУЦР й передбачають: реєстрацію, протоколи і копії вихідних
документів, скликання єпархіальних зборів, прибутково-видаткові книги з
протоколами ВУЦТОК. Новим видом документації були протоколи ВУЦР,
єпархіяльні протоколи, листування єпархіяльних рад, журнал вихідних паперів
ВУЦР, відомості про єпархії та благовісників УПЦ, прибутково-видаткова
книга ВУЦР. Згідно з ухвалою Собору добровільні внески на ВУЦР ЄЦРади
повинні були вносити з 1 грудня 1930 р. [1112, с. 146].
У спогадах Демида Бурка згадується «Екстрений» Собор УПЦ 8–
12 грудня 1930 р.: «Слова ДПУ про те, що духовенство залишається надалі
“служителями культу” при храмах, були звичайним для радянської тактики
лукавством. На ділі, в затінку пропаґандивних “соборних ухвал” та деклярацій,
ішла нещадна ліквідація української Церкви, фізичне нищення духовенства
[…] В травні місяці арештовано й літом вивезено до Росії, в Ярославський
ізолятор, митрополита Миколу Борецького, Тоді ж арештовано й ще двох
єпископів: Юхима Калішевського та Юрія [...] На кінець 1930 р. з УАПЦ
зосталося всього біля 300 парафій при незакритих ще храмах по містах
і містечках та в деяких селах. Умови їх існування були несказанно важкі, але
дух віри в народі невмирущий. При кожній можливості до цих непогашених
огнищ Церкви Христової сходились і приїздили на богослуження, іноді за 100150 км., усі стомлені в духовній пустині комуністичного режиму […] ДПУ 22
грудня 1930 р. скликало другий “надзвичайний собор”. Влада […] вирішила
“відновити” українську Церкву (без назви автокефальна). На “соборі” [Сергій]
Карін і його співучасники заговорили про “свободу релігії” в СРСР, про те, що
Церква “может существовать й развиваться” (?!). Ухвалили поділити крихту
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недорозгромлених парафій на 7 єпархій, з єпископом у кожній, і утворили
Церковну Раду; на митрополита обрали архиєпископа Івана Павловського. Це
був неперевершений цинізм! Бурею котилось по Україні нищення її
церковного і національного життя, перед самим цим “собором”, в жовтні й
листопаді, арештовано іще трьох єпископів (усього вже 14) та біля 100
священиків, і в той же час деклярується “свобода” релігії і “розвиток” Церкви»
[823, с. 151-155; 832, с. 221-225; 882, с. 98].
Таким чином, «Екстрений» Собор УПЦ 8–12 грудня 1930 р., поки що
представлений фрагментарними відомостями і кількома документами. Так
само, як і у випадку з січневим Собором УАПЦ 1930 р., не збереглося ні
документів, ні соборних діянь, ні переліків його учасників. Тому на часі є
подальші пошуки документів «Екстреного» Собору УПЦ 1930 р.
За період 1921–1930 рр. в цілому відбулось 4 Собори УАПЦ. Після
припинення існування УАПЦ (УПЦ) до 1930 р. документальний масив, утворений
внаслідок соборної діяльності цієї церкви (соборні діяння, ухвали, постанови,
реєстри учасників), штучно був вилучений з дослідницького поля. Документальні
матеріали опинилися в спецсховищах державних архівів, частково долучені до
судово-слідчих документів під час репресій і вилучені з обігу. Навіть ті брошури
агітаційно-пропагандистського характеру, які були надруковані в 1930-их рр. і
містили витяги з документів УАПЦ, згодом також були вилучені з бібліотек.
Відомості про всі Собори УАПЦ (УПЦ) збереглися завдяки діяльності
представників української діаспори, які після Другої світової війни виїхали за
кордон. Згодом в США було перевидано соборні матеріали, публіцистичні
збірники з цієї теми. Найбільш повним зібранням оприлюднених за межами
України соборних документів залишається «Мартирологія…».
Таким чином великий масив соборних документів УАПЦ (УПЦ) вже
значною мірою виявлений, досліджений і опублікований. Але багато
документів поки що залишаються невиявленими або недосяжними для
подальших наукових досліджень і тому на часі є продовження архівних
пошуків джерел цих Соборів УАПЦ (УПЦ).
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2.7. Матеріали Великих Покрівських і Микільських Зборів ВПЦР
Виходячи з принципу соборноправності, як одного із засадничих в
УАПЦ,

одним

з

найважливіших

напрямів

відродження

українського

церковного життя було проголошено скликання церковних Соборів як
втілення

православної

соборності

на

практиці.

Діячі

з

активістів

автокефального руху 1917–1921 рр. справедливо критикували устрій РПЦ
Синодального періоду (1721–1917) за відсутність Соборів, які є неодмінною
ознакою Православ’я і за визначенням «істинним голосом церкви». На
різноманітних зібраннях прихильників автокефалії часто говорилося про те,
що після ліквідації імператором Петром Першим патріаршества в Росії і
влаштування діяльності Св. Урядуючого Синоду припинилося скликання
Соборів, отже, не було всецерковного обговорення церковних проблем.
Цей факт визнають сучасні російські церковні історики. Зокрема прот.
Владислав Ципін пише, що «Скасування первосвятительського престолу, так
само як і зникнення більше ніж на 200 років Помісних Соборів з життя
Російської церкви, виявилось грубим порушенням 34-го апостольського
правила» [1506, с. 24]. Синод, який складався з архієреїв та пресвитерів, не
став повноцінною заміною Помісного Собору.
В Україні таке припинення соборного життя було штучним, оскільки у
попередній період церква вирішувала всі проблеми шляхом обговорення їх на
Соборах. Виходячи з цієї, спочатку стихійної критики синодального
управління православними єпархіями у складі РПЦ на початковому етапі
автокефального руху і подальшого обговорення відновлення соборного життя
на Першому Соборі УАПЦ 1921 р. було ухвалено скликати Всеукраїнські
Собори УАПЦ кожні 5 років на свято Покрови [829, с. 387]. Для повного
втілення принципу соборноправності і активізації церковного життя на місцях
вирішено скликати кожні півроку своєрідні «соборчики» для обговорення
поточних церковних проблем УАПЦ.
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Такі збори назвали Великі Микільські на честь першого богослужіння
українською мовою у Свято-Микільському військовому соборі на Печерську
на свято Миколая весняного 1919 р. [1383] та Великі Покровські Збори на
щорічне відзначення скликання Першого Собору УАПЦ у 1921 р. на свято
Покрови [829, с. 389]. І. Власовський подав відомості про церковні округи
УАПЦ, пославшись на матеріали Великих Микільських і Покровських Зборів
УАПЦ [976, с. 151-152].
Документи Великих Зборів ВПЦР в архіві представлені листуванням
щодо справи скликання зборів [395; 396; 585, арк. 14-14 зв., 49, 81-82 та ін.],
тезами до зборів [397; 585, арк. 39-41, 41-а, 41-б, 43-48; 83-94; 109-132 та ін.]
протоколами засідань, які приблизно відповідають за формою протоколам
соборних засідань УАПЦ, ухвалами та списками і реєстраційними картками
делегатів [399]. На порядку денному розглядалась інформація з місць про
поточний стан справ, а також доповіді про внутрішній і зовнішній стан УАПЦ.
Великі Микільські і Покровські Збори ВПЦР відбувалися як багатолюдні
збори у великому Софійському соборі з дозволу радянської влади і мали на
меті обговорення поточних церковних проблем. Після Першого Собору УАПЦ
1921 р. такі збори стали регулярними до початку ліквідації УАПЦ [208; 210212; 269-270№ 395-398; 406; 445; 575 та ін.].
Протокол Великих Микільських Зборів ВПЦР 25–30 травня 1924 р.
свідчить, що були присутні члени Малої Ради М. Мороз, митрополит УАПЦ
Василь Липківський, В. Чехівський, Г. Вовкушевський, Терещенко, Антипчук,
В. Потієнко, Н. Шараївський, Д. Ходзицький, П. Гордовський та 161 член
ВПЦР і представник Київського губліквідкому тов. Леснер [398, арк. 1].
Цей протокол містить інформацію про стан парафій УАПЦ на
Переяславщині, зокрема про внутрішньоцерковні непорозуміння з єпископом
Переяславським УАПЦ Володимиром Дахівником-Дахівським, незадовільний
фінансовий стан справ, протистояння з «Живою Церквою», тихонівщиною та
булдовщиною, складні стосунки з місцевими органами влади (доповідач
мирянин Гальченко) [398, арк. 7].
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За тією ж схемою були доповіді про стан парафій УАПЦ на
Чернігівщині (архієпископ Іван Павловський) [398, арк. 10-10 зв.], Глухівщині
(о. Олександр Козін) [398, арк. 10 зв.-11], Конотопщині (прот. Карпенко) [398,
арк. 11], Ніжинщині (мирянин Забота) [398, арк. 11-11 зв.] та ін.
На цих Зборах ВПЦР 25–30 травня 1924 р. було прийнято низку ухвал,
які стосувалися питань церковно-адміністративного упорядкування, доручення
Малій Раді ВПЦР подбати про складання в піврічний термін історичного
нарису життя УАПЦ за п’ятиріччя 1919−1924 р. та закликання місцевих
церковних об’єднань УАПЦ допомогти Малій Раді ВПЦР надіслати як
потрібні історичні матеріяли (документи, світлини, спогади), так і матеріяльні
засоби для цієї мети [398, арк. 16].
Але заплановані на жовтень 1924 р. Великі Покровські Збори, а також
травневі Микільські Збори ВПЦР 1925 р. не було дозволено владою через
незареєстрований в МЕКОСО статут УАПЦ. Чергова відмова Адмінвідділу
Київського окрвиконкому за № 1284 на прохання ВПЦР дозволити скликати
Великі Покровські Збори 18 жовтня 1925 р. надійшла до канцелярії ВПЦР 21
жовтня 1925 р. [585, арк. 56]. З цього приводу в листопаді 1925 р. ВПЦР
зверталась до НКВС та НКЮ УСРР, голови РНК УСРР з вимогою дозволити
Великі Збори ВПЦР на 8 грудня 1925 р., додавши черговий раз програму
запланованих Зборів [585, арк. 63].
Наштовхнувшись на такий жорсткий спротив з боку влади у справі
надання дозволів на скликання Великих Зборів, ВПЦР почала заздалегідь
готуватись до Великих Микільських Зборів 1926 р. 24 березня 1926 р. за № 431
було надруковано російською мовою великий текст звернення ВПЦР до Ради
Національностей СРСР, ЦК ВКП(б) та ЦВК СРСР з проханням керівні органи
СРСР дати свої вказівки і роз’яснення відповідним керівним органам УСРР з
приводу законності надання дозволу на скликання Великих Зборів ВПЦР на 30
травня 1926 р. [585, арк. 78-79 зв.]. Було окреме звернення ВПЦР у цій справі
до наркома НКВС УСРР В. Балицького від 27 квітня 1926 р. за № 527 [585,
арк. 107-108-а].
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Зацікавлення викликають матеріали Великих Покровських Зборів у
жовтні 1926 р. після обрання нової президії ВПЦР. Збереглося кілька
протоколів зборів релігійних громад УАПЦ Волинської, Чернігівської,
Ніжинської та Вінницької округ, які надіслали свої протоколи до комісії по
унормуванню церковного життя з повідомленнями про обрання делегатів [594,
арк. 6-11 зв.].
До скликання Другого Собору УАПЦ 17–30 жовтня 1927 р. практика
скликання Великих Микільських і Покровських Зборів не змінювалася, їх
робота відбувалася регулярно. 11–13 травня 1927 р. відбулись Великі
Микільські Збори ВПЦР, на яких обговорювались стосунки з урядом та
«заспокоєння життя УАПЦ» [976, с. 176]. Було ухвалено, що, «заслухавши
доповідь Голови Президії ВПЦР єп. Петра Ромоданова про працю Президії й
життя УАПЦ, Микільські Збори визнають, що Президія ВПЦР дотримувалась і
переводила в життя ухвали Вел[иких] Покр[овських] Зборів… і дбала, аби й
всі керівники УАПЦ ставились лойяльно до Уряду […] своєчасно і правдиво
застерегла Американську й Канадійську УАПЦ від припущення у своїх
часописах (“Сіяч”, “Православний Благовісник”) окремих статей і виразів, що
не відповідають лінії відношення УАПЦ до Уряду» [800; 976, с. 176-177].
Після Другого Собору УАПЦ 1927 р. і початку масових арештів серед
членів ВПЦР регулярне скликання таких зборів стало проблематичним.
Радикальні зміни у практиці їх скликання відбулися після 1930 р., коли майже
повністю було ліквідовано ВПЦР як керівний орган УАПЦ і тогочасне церковне
керівництво відмовилось від принципу соборноправності, одним з практичних
втілень якого і були ці Великі Збори. До того ж архівні документи фонду №
3984 ЦДАВО України містять матеріали до 1929 р., а документів УПЦ після
1930 р. майже не залишилось.
Виявлено бланк обіжника ВПЦР від 9 лютого 1928 р. за № 157 із
запрошенням прибути на 6–7 березня 1928 р. на Малі Збори ВПЦР [645, арк. 1011]. Планувалося, що на ці збори, згідно з статутом УАПЦ (розділ Б, п. 13),
мають прибути Президія ВПЦР у повному складі, 4 представники від м. Києва
та по одному представникові від кожної округи УАПЦ.

184

На порядок денний було винесено доповідь митрополита УАПЦ
Миколая Борецького про духовне керівництво життям УАПЦ, доповідь
Президії ВПЦР про стан УАПЦ, доповідь Ревізійної комісії та доповіді з місць.
У 1928 р. огляд праці цих Зборів ВПЦР було опубліковано в часописі «Церква
й Життя» [1236]. Огляд праці Великих Зборів ВПЦР за 1927–1928 рр. був
опублікований архіпископом Костянтином Малюшкевичем в часописі «Церква
й Життя» [1235-1236].
Важливим для вивчення залишається той комплекс джерел, який
опинився за межами України після еміграції діячів УАПЦ 1921 р. На початку
1950-их рр. українська церковна діаспора існувала в багатьох країнах світу, але
зібрання вивезених з України документів репресованої наприкінці 1930-их рр.
УАПЦ певний час залишалися в Європі, де були частково опубліковані УАПЦ
(Соборноправною). Пізніше, частина документального масиву опублікована в
США і в Канаді осередками УПЦ, які були зацікавлені у збереженні
документальної спадщини УАПЦ 1921 р. і митрополита Василя Липківського.
У діаспорних осередках намагалися видати друком інші документи цієї
церкви, зокрема, Протоколи Засідань Великих Покрівських Зборів ВПЦР від
22 – 29 жовтня 1922 р., перевидані у Мюнхені-Женеві в 1952 р. Церковноісторичною Комісією Краєвої Ради УАПЦ (Соборноправної) [801]. На
титульній сторінці видання зазначено, що текст друкується з архіву
Є. Бачинського, уповноваженого ВПЦР в Києві на Західну й Центральну
Європу.

Саме

видання

–

це

фотокопія

машинописного

Протоколу

Покровських Зборів без опрацювання і коментарів.
Таким чином, мжна констатувати, що хоча і не повністю, але архівні
матеріали Засідань Великих Покрівських і Микільських Зборів ВПЦР 1920-их
рр. збереглися у вигляді машинописних протоколів засідань, листування та
інших дотичних документів. Частково вони були надруковані в УСРР в
періодичних виданнях УАПЦ наприкінці 1920-их рр., але частково ці
матеріали було оприлюднено вже за кордоном.
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РОЗДІЛ 3
Матеріали Всеукраїнської православної церковної ради
3.1. Програмні документи автокефального руху та УАПЦ

Програмні документи автокефального руху, в яких декларувались цілі та
завдання руху за утворення національної Української церкви, з’являлись
впродовж 1917–1921 рр. до інституалізації цієї церкви на Першому Соборі
УАПЦ 14–30 жовтня 1921 р. Судячи з форми, всі вони розповсюджувались або
у вигляді листівок, або друкувались в часописах. Після Собору УАПЦ 1921 р.
масові звернення набувають форми обіжників ВПЦР або соборних відозв, які
було адресовано всім осередкам УАПЦ та вірним [497].
Після розгортання організаційної роботи ВПЦР на чолі з М. Морозом з
1919 р. починається створення основних документів майбутньої УАПЦ
– протоколів зборів, обіжників, доповідей, статей тощо. Більшість документів з
керівничого відділу канцелярії УАПЦ (Володимирська, 24) залишилася в
машинописному і рукописному вигляді, але важливіші документи все-таки
виходили друком, хоча й з великим запізненням. У період церковновизвольних змагань ВПЦР неодноразово випускала відозви до православних
парафій в Україні із закликами приєднуватись до УАПЦ [21].
Одним з перших документів ВПЦР була відозва об’єднаних рад
українських православних парафій м. Києва «Чого хочуть православні українці
в своєму житті?», датована квітнем 1919 р., але друком вийшла після дозволу з
боку радянської влади випускати часопис УАПЦ «Церква й Життя» у 1927 р.
[771; 823, с. 52-54]. Машинописну копію цієї відозви виявлено серед
редакційних матеріалів часопису за 1926 р. [602, арк. 115-116]. У ній
говориться, що православні українці хочуть хвалити Бога й дякувати Йому в
молитвах як в Божих храмах, так і повсякчасно в щоденному житті рідною
мовою. Наголошується, що цим самим вони не чинять зневагу слов’янській
мові, а тільки визнають, що вона малозрозуміла для більшості.
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Одним з програмних документів ВПЦР є лист-додаток до протоколу
засідання ВПЦР від 5 травня 1920 р., на якому проголошено автокефалію
Православної церкви в Україні [30, арк. 105; 823, с. 58-63]. Від пленарного
засідання ВПЦР залишилося 2 документи: протокол та відкритий лист ВПЦР
до віруючих українців з відозвою «Від Всеукраїнської православної церковної
ради до українського православного громадянства» [823, с. 64]. У зверненні до
братів і сестер України, до «дітей Православної нашої Церкви», ВПЦР
наголошувала на тому, що з давніх давен український народ «має одну
прикмету, покладену в основу його натури, це – незламну прихильність до
волі і незалежности. Ця його прикмета цілком виявилась і в справі будування
устрою своєї Церкви» [823, с. 64].
Далі текст відозви ВПЦР від 5 травня 1920 р. складено в дусі погляду на
устрій церковного життя до того часу, як Україну було прилучено до
Московщини і «духовна влада останньої, за допомогою влади цивільної
шляхом заборон, заслань, насильств і терору, крок за кроком скасувала не
тільки незалежність і соборноправність української церкви, а майже і все те в
ній, що мало на собі хоч які прикмети національної творчости, властивої
українському народові» [823, с. 65].
Виходячи з такого погляду, православний єпископат був проголошений
«ворогом

українського

народу»,

оскільки

«вихований

в

традиціях

московського самодержавства» і називав українців «боговідступниками,
уніятами» [823, с. 67].
У постановляючій частині ВПЦР ухвалила визнати всі розпорядження
«представника московської духовної влади – Київського єпископату […] актом
антиморальним і антиканонічним і через це нікчемним» [823, с. 68]. Через таку
позицію

єпископату

Українську

церкву

проголошено

автокефальною

(незалежною) і соборноправною. Українську людність закликано підтримати
ВПЦР у боротьбі з ворогами церкви і у великій роботі з відбудови
українського церковного життя. Цей лист пропонувалося негайно після
одержання оголосити у храмах і парафіяльних зборах [823, с. 69].
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У тому ж дусі витримано 2 програмних документа УАПЦ – «Історичну
записку про минуле життя Української православної церкви і відродження її
автокефалії» та послання ВПЦР до братів-українців, які складено у Києві в
1925 р. [765]. «Історичну записку» надруковано на 14 сторінках у Києві у 1925
р. і переслано представникові УАПЦ у Західній Європі Євгенові Бачинському
до Женеви для розповсюдження серед закордонних українців. Фотокопії
машинописного тексту першої і останньої сторінок цього документу разом з
підписами і відтисками особистої печатки Євгена Бачинського передруковано
окремо [765, с. 29-32]. Текст оприлюднено у часописі «Церква й Життя» [764],
а Митрофаном Явдасем передруковано у Німеччині в 1954 р.
Повний текст «Історичної записки» з 8 розділів, надруковано у тій же
брошурі [765, с. 5-17], а неповні варіанти V і VI розділів уміщено до
«Мартирології…» [823, с. 191-195]. І-V розділи присвячено історичному
екскурсу Православної церкви в Україні від св. рівноапостольного князя
Володимира до проголошення автокефалії 5 травня 1920 р. І-VІІІ розділи
містять відомості про Собор УАПЦ 1921 р. та ідеологічну програму
обґрунтування національного характеру відродженої УАПЦ в контексті зміни
устрою Вселенської церкви.
Текст послання ВПЦР до братів-українців, що розсіяні на терені
Західньої і Центральної Європи, надруковано на 5 сторінках [765, с. 18-21, 3132 (фотокопії)]. Програмний документ УАПЦ закликає приєднуватись до
УАПЦ з центром у Києві, оскільки «Церква Українська» вийшла вже зі стану
місцевого суто-українського значіння і набуває всесвітньої ваги» [765, с. 21].
Обидва документи надруковано церковно-історичною комісією Краєвої
церковної ради УАПЦ в Західній Німеччині як «Матеріали для історії
Української Автокефальної Православної Церкви. № 3-4».
Протоколи експертної комісії УВАН у Західній Німеччині для
встановлення автентичности історичних документів від 6 вересня 1954 р. у
складі

проф.

П. Курінного,

дійсного

члена

УВАН

В. Дубровського,

благовісника УАПЦ в Західній Німеччині прот. Митрофана Явдася за № 3-4
уміщено наприкінці брошури [765, с. 22-26].
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В процесі підготовки Великих Микільських Зборів, запланованих на
30 травня 1926 р. ВПЦР підготувала «Прилюдну заяву до всіх церков
Всеукраїнської Православної Церковної Ради УАПЦ» [585, арк. 100-102].
Судячи з особливостей тексту, який не має підпису, його автором був
В. Чехівський. У «Заяві…» декларуються принципи аполітичності УАПЦ,
роз’яснення щодо розуміння церковно-державних відносин, засуджуються
«гніт і облуди панських верств», згадано Кирило-Мефодіївське Братство разом
з Т. Шевченком та М. Костомаровим, висловлено мету УАПЦ боротись з
«богами капіталізму, богів цареславія й панослужіння» [585, арк. 102].
3.2.

Церковні статути

Архівні справи опису 1 фонду 3984 містять установчі документи з
канцелярії ВПЦР, які стосувалися організаційних засад УАПЦ, статути Церкви
та її підрозділів різних років. Це «Статут Української Автокефальної
Православної Церкви» [9]; статути українських автокефальних парафій [10;
206], Статут ВСПП [253]; статути волосних і повітових спілок [254]; статути
ВПЦР, братств [255] і проект статуту УАПЦ від 1925 р. [583]. Абсолютна їх
більшість хронологічно відноситься до радянської доби і тому текстуально
тяжіє до радянського законодавства.
До однієї справи підшито машинописну копію статута УАПЦ без
закінчення, який текстуально тяжіє до закону УНР від 1 січня 1919 р. (ІІІ
розділи, § 1-28) [9, арк. 1-2 зв.], та «Устав Всеукраинского Союза
православных приходов Украинской Автокефальной приходской церкви с
высшим управлением Союза – Исполнительным органом Всеукраинскаго
церковнаго сьезда Всеукраинской Церковной Радой (ВСЕУКРЦЕРКРАДА) в
г. Киеве» [9, арк. 3-3 зв.], який також не має кінця. Текст складається з 5-ти
розділів, § 1-12. За змістом його можна датувати періодом після липня 1923 р.
За нез’ясованих причин частина однакових за змістом документів фонду
3984 ЦДАВО України опинилася в інших описах. Статутні документи ВПЦР,
які ідентичні тим, що відклалися в описі № 1 фонду № 3984 ЦДАВО України,
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вміщено в 2-х справах опису № 3: «Статут Української Автокефальної
православної Церкви» [308], та «Статут Всеукраїнської спілки православних
парафій», але датовані 1919 р. [309].
Така кількість статутних документів пояснювалася тим, що розроблений
на основі Закону Директорії УНР Статут УАПЦ, очевидно, не годився для
реєстрації в органах радянської влади, до яких зверталися діячі ВПЦР у квітні
1919 р. Закон Директорії УНР про автокефалію Православної церкви в Україні
прийнято урядом 1 січня 1919 р. за підписами прем’єр-міністра В. Чехівського
та міністра культів І Липи. Публікація цього закону викликана тривалим
протистоянням між прихильниками українізації і проголошення автокефалії
православної церкви в Україні та тими, хто обстоював вірність єдиній
Російській церкві в Україні [976, с. 62-63; 823, с. 50-51; 1210, с. 297-298].
Перед появою Закону Директорії УНР на другій сесії Всеукраїнського
Собору 1918 р. ухвалено статут про тимчасову найвищу управу Православної
церкви на Україні [791, с. 2-4; 976, с. 45-50; 823, с. 44-46]. Цей документ
опублікували

Д. Дорошенко

[1027]

та

А. Стародуб

[1436].

Окрім

оприлюднених в українській церковній і світській діаспорній літературі
публікацій самого закону, останнім часом з’явились дослідження сучасних
українських науковців [1481, с. 76; 1482; 1485; 926; 1378 та ін.].
Можливість реєстрації українізованих парафій УАПЦ в УСРР була
напряму пов’язана з текстом Закону про відокремлення церкви від держави і
школи від церкви, оскільки тільки такий варіант статуту передбачав в УСРР
державну реєстрацію. Саму ВСПП було зареєстровано на підставі декрету про
відокремлення церкви від держави відділом управління Київського губревкому
УСРР рішенням № 85 від 27 липня 1920 р. Цим рішенням зазначалось, що
права на володіння церковним майном ВСПП не має, а тому воно передається
їй в тимчасове користування [7, арк. 1-5]. Перед тим Рада ВСПП зверталась до
цього відділу з проханням від 1 липня 1920 р. за № 537 зареєструвати статут
ВСПП у 3 примірниках та реєстр членів Президії ВПЦР ВСПП [11, арк. 34]. У
реєстрі членів президії ВПЦР ВСПП вказні: голова М. Мороз, товариші голови
– І. Приймак, В. Липківський та Д. Краєвський, І. Тарасенко [11, арк. 35].
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У відповідь ВПЦР ВСПП отримала повідомлення юридичної секції
відділу управління Київського губревкому від 25 жовтня 1920 р. сплатити
гербовий збір в сумі 160 крб. у казначейство за реєстрацію поданих
документів, в т. ч. статуту [11, арк. 48].
З початку своєї діяльності у квітні 1919 р. ВПЦР стала на ґрунт
радянського законодавства, що дозволило легально отримувати в оренду
храми. Великий кафедральний собор Св. Софії Київської було передано в
користування ВСПП, статут якої був затверджений Київським Губвиконкомом
постановою № 754 від 10 липня 1919 р. За зразком статуту Старокиївської
парафії УАПЦ були зареєстровані й інші статути українізованих парафій [316].
При Софійському соборі, а точніше в будинках на території колишнього
монастиря і в одній з кімнат Київської духовної консисторії (Володимирська,
24), розмістилась ВПЦР, її президія та ревізійна комісія. Дозвіл на це надано
радянською владою, зокрема листом за № 2974 від 23 серпня 1919 р. Листа
було адресовано «Голові Ради Київських Православних Українських парафій
Михайлу Морозу» від Уповноваженого по Київській губернії Всеукраїнської
Комісії по ліквідації майна релігійних установ всіх культів УКРКОМПОЛИРУ
[314, арк. 10].
Формально ці приміщення належали Наркомату освіти УСРР і планували під
його архів, але згідно з вищенаведеним листом ВПЦР отримала ці приміщення в
«тимчасове користування» з поясненням: «поки не знадобиться власникові» [314,
арк. 10]. Але після інституалізації на Першому Соборі УАПЦ 1921 р. органи
радянської влади не реєстрували статут новоствореної церкви під тим приводом,
що організації з назвою, яка містить слово «церква», зареєструвати неможливо.
Сама реєстрація нового статуту УАПЦ після 1921 р. перетворилася на спосіб
тиску і маніпулювання керівним складом церкви. Наприклад у справі з
листуванням ВПЦР та органами влади виявлено звернення ВПЦР до наркома
внутрішніх справ В. Балицького від 4 травня 1925 р. за № 830 зі скаргою на те, що,
незважаючи на своєчасне подання заявки на проведення чергових Микільських
Зборів ВПЦР 14 червня 1925 р., було отримано відношення НКВС від 21 квітня
1925 р. за Ч-6866 з відмовою [585, арк. 15-16, 30-31].
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У заяві було написано, що «З формального боку відмовлення в дозволі на
Микільські Збори через те, що незареєстровано Статута ВПЦР, не може вважатись
переконуючим і послідовним, коли мати на увазі те, що Статут ВПЦР перебуває
зараз в стадії реєстрації наново, подано його до реєстрації в лютому 1925 р. і не
зареєстровано до цього часу ні в якому разі не по вині ВПЦР, а по вині самого
НКВС, який прийнявши до реєстрації Статута, на протязі двох місяців не спромігся
розглянути справу» [585, арк. 15].
Такий самий характер мають звернення ВПЦР до наркома внутрішніх справ
В. Балицького від 11 травня 1925 р. [585, арк. 17-18], до НКВС УСРР та Президії
ВУЦВК від 12 травня 1925 р. за № 868 [585, арк. 19-22]. Зволікання у вирішення
реєстрації статуту викликали нову заяву ВПЦР від 7 серпня 1925 р. за № 1570 на
адресу Президії ВУЦВК, НКЮ УСРР та НКВС УСРР, де в категоричній формі
вимагалося зареєструвати статут УАПЦ, будувати стосунки між владою і УАПЦ на
підставі існуючих декретів, усунути систему привілеїв для тієї чи іншої церкви
(обновленці) і дати дозвіл на скликання Великих Покрівських Зборів ВПЦР на 18
жовтня 1925 р. [585, арк. 50-51].
Влада і УАПЦ вкладали різний зміст в декрет про відокремлення церкви від
держави. У 1927 р., коли радянське законодавство щодо церкви вже набуло
оформлення і чіткого спрямування, УАПЦ опинилася в повній залежності від
наказів влади [388; 394 та ін.]. Влітку 1926 р. після арешту членів ВПЦР і
опечатання приміщення її канцелярії, розгорнулася відкрита конфронтація між
владою та УАПЦ. Це виявилося також в арештах, ув’язненні і подальшому засланні
одного з діячів УАПЦ архієпископа Харківського Олександра Ярещенка [758].
1–3 вересня 1926 р. було зібрано нараду з представників УАПЦ, яка мала
вирішити проблему стосунків з радянською владою. Рукописний список учасників цієї
наради з особистими підписами виявлено серед архівних справ [388]. Спочатку список
складався з 56 прізвищ з позначкою того, хто складав цей список: «16 єпископів, 24
священика, 16 мирян», але потім список було продовжено до № 69, куди увійшли 3
єпископи, 5 священиків, 1 протодиякон і 4 мирянина. Митрополита Василя
Липківського серед них не було. Натомість залишили свої підписи без зазначення
округи Шараївський, Павловський, Сергеїв, Малюшкевич, Червінський, Тесленко,
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Калішевський, Ромоданів, Самборський, Карабіневич, Гріневич, Чулаєвський, Бей,
Орлик, Грушевський, Дахівник, Мозолевський, Маляревський і Жевченко.
Після врегулювання кризи, що мала штучний характер, на Великих
Покрівських зборах ВПЦР в жовтні 1926 р. обранням нового складу ВПЦР
починається новий період в житті УАПЦ. З’являється жорстка опозиція особисто
проти митрополита УАПЦ Василя Липківського і тієї частини вірних, яка йшла за
ним. Натомість нове керівництво ВПЦР на чолі з єпископом Лохвицьким УАПЦ
Петром Ромодановим взялося виконувати завдання щодо зміни курсу церкви у
справі демонстрації лояльності до влади.
«Нагородою» за це стала реєстрація 10 грудня 1926 р. «Cтатуту
Всеукраїнського об’єднання релігійних громад Української автокефальної
православної церкви, яка скорочено зветься “УАПЦ”». Після Першого Собору
УАПЦ 1921 р. саме таку реєстрацію безуспішно намагалася здійснити ВПЦР.
Про це писав І. Власовський, наводячи текст «Повідомлення ВПЦР до всіх
парафіяльних об’єднань УАПЦ від 14 листопада 1924 р., ч. 4» [976, с. 167].
Згідно з «Канонами» УАПЦ [829, с. 375-400], наступний після 1921 р.
Собор мав відбутися в 1926 р., але радянський уряд не дав дозволу на його
проведення і на реєстрацію статуту УАПЦ. Були варіанти нового статуту
УАПЦ у 1925 р., але вони не були зареєстровані [538]. Тільки після реєстрації
10 грудня 1926 р. стала можливою діяльність ВПЦР як легальної структури.
Приміщення канцелярії ВПЦР повернули в користування керівництву
УАПЦ, у великому Софійському соборі продовжились богослужіння.
Митрополитові УАПЦ Василю Липківському надано разовий дозвіл відвідати
у Полтаві свято освячення Воскресенського храму, випущено з харківської
в’язниці голову ВПЦР протодиякона Василя Потієнка [976, с. 174].
Статут УАПЦ 1926 р., який неодноразово згадується в засіданнях
Президії ВПЦР, передсоборної комісії та стенограмах Другого Собору УАПЦ
17–30 жовтня 1927 р., опубліковано серед додатків до збірника документів і
матеріалів [818, с. 620-628] та у збірнику документів, який вийшов друком як
спецвипуск «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ» у 2009 р. [832, с. 47-55].
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Текст копії Статуту УАПЦ 1926 р. виявлено серед документів ЦДАВО
України [3, арк. 24-28 зв.]. Його точна назва: «Статут Всеукраїнського
об’єднання релігійних громад Української автокефальної православної церкви,
яка скорочено зветься “УАПЦ”». Згідно з резолюцією, цей статут затверджено
постановою Центральної МЕКОСО від 10-го грудня 1926 р. (протокол № 18)
та внесено до реєстру під № 56. Документ підписали начальник Адмінвідділу
Невський та секретар Мойсеєнко.
Згідно з статутом метою діяльності УАПЦ було «об’єднання в собі
парахвій Української віруючої людності, що належать до УАПЦ й задоволення
релігійних потреб її членів». Окреслено органи керівництва, статус і модус
представництва Всеукраїнських Соборів УАПЦ, завдання, повноваження та
персональний склад ВПЦР, її Великих і Малих Зборів, Президії. В статуті
визначено коло повноважень митрополита Київського і всієї України УАПЦ та
його заступника. Йдеться також про Вищий Церковний Суд, ревізійну комісію,
місцеві органи керівництва УАПЦ та органи їх управління.
Про Статут у п. 57 написано, що «Статутом Українського Об’єднання
Автокефальної Православної Церкви, на основі державного закону про
реєстрацію громади нормуються форми життя її в межах Державних законів
УСРР. Внутрішня сторона життя Церкви: учення віри, її моралі, богослужіння,
Церковне керівництво, благовісництво – регулюються Церковними канонами,
або правилами й ухвалами Церковних органів» [832, с. 54].
Під текстом цього документа в оригіналі поставлено 48 підписів
ієрархів, кліриків і мирян УАПЦ, зокрема митрополита УАПЦ Василя
Липківського, єпископів Івана Павловського, Марка Грушевського, Нестора
Шараївського, Костянтина Малюшкевича, Володимира Самборського, Конона
Бея, Юрія Жевченка, Петра Ромоданова, священиків Миколи Чехівського,
Харитона Гов’ядовського, мирян Олександра Левицького, Теклі Щурук та ін.
Восени 1930 р. під час переговорів про відновлення «самоліквідованої» в
січні 1930 р. УАПЦ йшлося про реєстрацію нового статуту УПЦ. Виявлені
документи не дають можливості говорити про вироблення нової редакції
статуту до грудневого Собору УПЦ 1930 р., оскільки невідомо яким чином

194

було затверджено цей документ. У тексті протоколу № 29 розширеного
засідання ВУЦТОК, яке ухвалили вважати передсоборними зборами, щодо
визначення порядку роботи «Екстреного» Собору УПЦ від 14 – 16 листопада
1930 р. в одному з пунктів йшлося про статут. Були присутні архієпископ Іван
Павловський (голова зборів), архієпископ Костянтин Малюшкевич, о. Дмитро
Любеч (секретар), прот. Костянтин Бутвиненко, Дмитро Оробинський та ін.
Згідно з документом, на цьому засіданні під пунктом «к» обговорювався
статут УПЦ. Доповідачем був о. Дмитро Любеч. У протоколі зазначено:
«Слухали: проект статуту «Всеукраїнського об’єднання релігійних громад
Української Православної Церкви, що скорочено зветься – УПЦ. Після деяких
виправлень ухвалили: передати на затвердження Собору і на Соборі
запропонувати членам його підписати статут УПЦ 50-ти фундаторам, завірить
в нотаря і передати до НКВС УСРР на реєстрацію» [1112, с. 136-141].
Таким чином, питання щодо статуту новоствореної УПЦ було вирішено
іще до початку «Екстреного» Собору УПЦ 8 – 12 грудня 1930 р. Очевидно, що
влада дозволила не тільки відновлення діяльності, але й затвердила поданий
статут УПЦ. Серед архівних документів цей статут не виявлено і де він
зберігається, поки що невідомо. З 1934 р. ВПЦР переїхала до Києва, а в
листопаді 1935 р. за постановою ВУЦВК церковна організація УПЦ була
ліквідована. Про це повідомив Дмитро Оробинський, секретар-діловод ВУЦР
упродовж 1930 – 1935 рр.
У фонді № 3984 ЦДАВО України зберігаються архівні справи, що
містять статут і протоколи засідань Українського товариства «Церква Жива»,
яке свою діяльність не розвинуло, хоча діяло цілком легально [88]. До справи
підшито машинописні та друкарські примірники «Статуту Українського
Товариства “Церква Жива”», списки членів, протоколи засідань. Статут
складається з 5-ти розділів, § 1–40 [8, арк. 1-2] і був зареєстрований відділом
управління Київського губревкому за № 182 від 3 лютого 1920 р. [8, арк. 1].
Районом діяльності товариства проголошувалась вся Україна з правом
відкриття філій. Товариство мало свою печатку і мало на меті заснування шкіл
для підготовки українського причету, дбати про переклад і друк Св. Письма
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укр мовою, організовувати книгарні та крамниці для продажу книг,
виготовлення та продажу свічок, краму для церковного вжитку, організовувати
лекції та реферати, укладати угоди з організаціями і особами [8, арк. 1]. У
статуті обумовлювались склад товариства, прав і обовязки членів, кошти
товариства, керівництво справами, умови припинення його діяльності.
До справи підшито машинописний варіант статуту у 2 примірниках, які
підписали при реєстрації його організатори: М. Мороз, І. Тарасенко, І. Кислий,
І. Гов'ядовський, М. Хоменчук, П. Ємець, І. Коломієць та ін. [8, арк. 3-6 зв, 710 зв., 12-15]. У іншій архівній справі виявлено копію звернення ВПЦР до відділу
управління Київського губревкому за № 14 від 27 січня 1920 р. з проханням
зареєструвати Товариство «ЦЖ» і статутом у 3 примірниках [11, арк. 6]. Установчі
збори Товариства «ЦЖ» відбулися 4 лютого 1920 р. [8, арк. 23].
УАПЦ розкололась внаслідок діяльності братства «Діяльно-Христова
Церква», про яке згадував митрополит УАПЦ Василь Липківський [773, с. 54].
Архівні документи свідчать, що братство, згодом реформоване в ДХЦ, якщо
не цілком створене за ініціативою ДПУ, то використане для послаблення
УАПЦ [1304], поглиблення розбіжностей між ВПЦР з організаторами ДХЦ.
Серед документації ВПЦР виявлено передрук статті «Раскол в
Автокефальной Украинской Церкви» в часописі «Комуніст» від 24 жовтня
1925 р. (м. Харків), де йдеться про привітання уряду УСРР телеграмою від
«Першого Всеукраїнського з’їзду членів УАПЦ» від 20–21 жовтня 1925 р., що
об’єднались в братство «Діяльно-Христова Церква» і обрали новий склад
ВПЦР. ДХЦ оголосила себе «Єдиним правомічним керуючим органом в
Українській церкві» і буде прагнути «до здійснення соціяльної правди на
Вкраїні, заповіданої Христом» [585, арк. 56].
На цю статтю було надісланий лист від з вимогою спростування
інформації щодо «політичної роботи й контр-революційних зв’язків» УАПЦ, а
також із застереженням редакції не публікувати неперевірених інформацій
[585, арк. 57-57 зв.]. У листі вказувалося, що згадані учасники з’їзду були
виключені зі складу УАПЦ за порушення канонів УАПЦ постановою Вищого
Церковного Суду УАПЦ від 11 лютого 1925 р. ВПЦР оприлюднила іще кілька
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звернень і протестів щодо цієї публікації адресованих НКВС та НКЮ УСРР,
голови РНК УСРР, редакції часопису «Комуніст» [585, арк. 59-62 зв.].
У результаті розколу в Києві був організований керівний центр ДХЦ
губернського маштабу [1128, с. 398]. У Михайлівському Золотоверхому соборі
відкрито парафію ДХЦ з метою розколоти Старокиївську парафію УАПЦ
[1192; 1194-1196; 1198]. Персональний мандат на Михайлівський монастир
отримав

єпископ

Петро

Тарнавський.

Штучно

створеними

умовами

передбачалось розділення, а потім і цілковите знищення УАПЦ [976, с. 185].
Збереглись і статути ДХЦ [393; 572], відозви до віруючих [415]. М. Мороз,
перебуваючи у Харківській в’язниці, у протоколі допиту від 3 лютого 1930 р.
подав свідчення щодо статуту ДХЦ [833, с. 172].
У 1935 р. у Варшаві вийшло друком праця О. Лотоцького, в якій він, між
іншим, подав засади зразкового статуту для Православної церкви, але цей
проект залишився тільки академічно розробленим варіантом [1214, с. 189-200].
Таким чином, збереглися архівні документи, що свідчать про трансформації у
справі легалізації УАПЦ за часів Директорії УНР та періоду існування цієї
церкви в УСРР. У канцелярії ВПЦР містилися попередні варіанти статутів
УАПЦ за 1919 р., але з настанням несприятливих політичних умов вони могли
тільки таємно зберігатися серед канцелярських документів.
Натомість реєстраційні документи УАПЦ після перемоги радянської
влади і проголошення УСРР стали свідченням не тільки спроб керівництва
УАПЦ зареєструвати цю церкву як легальну організацію, але й дозволяють
зрозуміти, як сам процес отримання дозвільних документів став реалізацією
державного шантажу і внутрішньоцерковних маніпуляцій з метою розкладу і
поступового знищення УАПЦ. Після «самоліквідації» УАПЦ і періоду
існування цієї церкви під назвою «УПЦ» з 1930 р. діяльність канцелярії
зведено до мінімуму, а документи практично відсутні, окрім випадково
збережених у фондах карних органів влади. Поки що не виявлено документів
щодо офіційної ліквідації УПЦ та скасування останнього статуту цієї церкви.
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3.3.

Церковне діловодство ВПЦР

Документи церковного діловодства ВПЦР за 1919–1929 рр. представлені
комплексом тогочасних канцелярських форм, оскільки ВПЦР не тільки
проголосила підтримку радянської влади за декрет про відкремлення церкви
від держави, але й на практиці стала на ґрунт радянської форми діловодства.
Це також є специфічною ознакою документації ВПЦР, оскільки діловодні
документи Українського Екзархату свідчать про те, що інші церковні
структури не хотіли переходити на радянський варіант ведення документації,
не бажаючи відмовлятись від звичних форм [467-469; 1364; 1379 та ін.]. Те
саме стосується й інших діячів Православної церкви цього періоду [950].
З точки зору нового типу діловодства, норм правопису і календарних
нововведень радянської влади документи Українського Екзархату написані за
дореволюційними нормами правопису. Натомість голова ВПЦР М. Мороз і
секретар І. Тарасенко мали дореволюційний досвід ведення діловодства, бо
працювали у відділі сільськогосподарської статистики Київського земства,
після утворення ВПЦР весною 1919 р. розпочали листування з органами
радянської влади, слідуючи вимогам діловодних документів нової влади.
Протоколи засідань ВПЦР та Малої Ради ВПЦР. У часописі «Церква й
Життя» надруковано протокол засідання ВПЦР від 5 травня 1920 р., на якому
були присутні 31 член ВПЦР і проголошено автокефалію Православної церкви
в Україні [30, арк. 1-5; 823, с. 58-63]. Цей протокол має надзвичайне значення
у справі подальшого розвитку автокефального руху, оскільки після дебатів і
суперечок членами цієї наради було прийнято остаточне рішення про розрив з
єпископатом Православної церкви в Україні. Приводом для цього стала
заборона в священнослужінні українського духовенства [823, с. 57].
У канцелярії ВПЦР збереглися протоколи нарад керівного органу УАПЦ
[317]. Судячи з виявлених архівних матеріалів, на нараді йшлося про
організаційні засади утворення секретаріату ВПЦР [318]. Протоколи ВПЦР
(інша назва: Київська губернська церковна рада) містяться у фонді № 3984
ЦДАВО України [14-15].
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Підрозділом ВПЦР у справі вирішення поточних проблем була т. зв.
Мала Рада. Збереглись архівні справи щодо документації, пов’язаної з
діяльністю цього керівного органу УАПЦ – реєстри членів президії Малої
Ради ВПЦР [407-408], протоколи засідань [86; 213-218; 251-252; 260-268; 409412 та ін.], листування та інші напрями діяльності [87; 431].
Протоколи засідань комісій, відділів і секцій ВПЦР. Запроваджуючи
принцип соборноправності і демократизації церковного життя, у складі ВПЦР
було утворено постійні комісії, відділи та секції з різних напрямів діяльності.
Одним з головних напрямів була організація перекладу Св. Письма та
богослужбових книжок українською мовою.
Лист ВПЦР до Київського губревкому від 19 червня 1920 р. за № 501
містить повідомлення про утворення перекладової секції ВПЦР для перекладу
з грецької мови «Літургії св. Івана Золотоустого». У листі повідомляється, що
цей та інші переклади майже закінчено і тому ВПЦР просить дати дозвіл на
друкування цієї та інших праць перекладової секції ВПЦР [11, арк. 26-26 зв.].
Упродовж 1919 – 1921 рр. діяли організаційно-керівна [43], фінансова
[312] лекційна, церковно-професійна та пресово-реформаційна секції, де
працювали члени ВПЦР у справі українізації. Інформацію щодо еволюції
ідеологічних засад УАПЦ містять протоколи засідань підрозділів ВПЦР, де у
формі, обумовленій правилами ведення протоколів, можна прослідкувати хід
робіт з перекладу Св. Письма [311; 331], українізації богослужіння, музичнохорової справи [313; 326; 332; 507 та ін.], створення українських церковних
хорів при парафіях, їхнього репертуару та фінансування праці диригентів і
співаків, організації церковно-просвітницького відділу ВПЦР[504; 647 та ін.].
Найбільш насиченим періодом діяльності цих комісій і секцій ВПЦР був
час перебування на чолі керівного органу УАПЦ М. Мороза. З середини 1920их рр. цей процес поступово занепадає через переслідування та репресії в
середовищі УАПЦ (у 1922 р. був розстріляний секретар ВПЦР І. Тарасенко),
згортання українізації і відхід представників української інтелігенції від
перекладацької, музичній та церковно-освітньої діяльності УАПЦ.
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30 липня 1924 р. відбулося організаційне засідання комісії ВПЦР зі
складання історичного нарису УАПЦ за 1919–1924 рр. Після обміну думками
комісія вирішила доручити прот. Юрію Красицькому «взяти на себе обов’язки
з систематизації всіх історичних документів, що відносяться до життя і
розвитку УАПЦ, які маються у ВПЦР так і тих, котрі будуть поступати,
надавши йому право закликати до праці осіб, котрі по його погляду будуть
корисними для справи» [444, арк. 5]. Було ухвалено звернутися до всіх
місцевих Церковних об’єднань про надсилку таких матеріялів й доручено
В. Потієнкові, М. Хомичевському і П. Гордовському скласти проект відозви
про надсилання документів [444, арк. 5-5 зв.].
Про те, що таке засідання відбулося, свідчить виявлена копія протоколу
засідання комісії ВПЦР з нагоди відзначення п’ятиріччя заснування ВПЦР від
1 травня 1924 р. [414; 817, с. 114-115]. У протоколі зафіксовано ухвали щодо
організації святкування в кожній парафії УАПЦ, зокрема було ухвалено: «5.
Закликать Пар[афіяльні] ради м. Київа допомогти ВПЦР технічною працею в
справі роботи історичного документового матерьяла про працю ВПЦР і життя
У.А.П.Ц. за попередні роки» [414; 817, с. 114-115]. Цей протокол поклав
початок роботі ВПЦР у справі збирання повідомлень парафій про приєднання
до УАПЦ, загальні процеси українізації православних храмів на місцях,
боротьбі з тихонівським духовенством за українізацію богослужіння.
Коли усунули митрополита УАПЦ Василя Липківського від керівництва
церквою під час Другого Собору УАПЦ 1927 р., цей процес завмирає [1370],
оскільки чергові засідання ВПЦР присвячуються обговоренню поточних
справ, зокрема реагуванню на тиск і репресії з боку влади. Весь період
підготовки до процесу «СВУ» протоколи засідань ВПЦР відображають
реагування на зростання потоку звинувачень на адресу колишніх діячів УАПЦ
і намагання представників керівного органу якось уникнути репресій.
Серед архівно-кримінальних справ діячів з керівництва УПЦ, зокрема
секретаря ВУЦР у 1930–1935 рр. Дмитра Оробинського, який був заарештований
12 липня 1937 р. КОУ НКВС за ст. 54-10, ч. 2, 54-11 і засуджений трійкою КОУ
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НКВС 15 вересня 1937 р. прот. № 49 п. 2 до ВМП (вирок виконано 22 вересня 1937
р.) поки не виявлено відомостей про ведення діловодних документів УПЦ [674].
Зберігся протокол допиту, який проводив оперуповноважений особливого
відділу Білоцерківського районного відділку НКВС сержант держбезпеки
Гольденцвайг 27 червня 1937 р. Д. Оробинський повідомив, що після процесу
«СВУ» і ліквідації УАПЦ в Харкові залишилась «тимчасова організаційна
група» по відновленню Української церкви. У грудні 1930 р. було
переіменовано УАПЦ в УПЦ, обрано митрополита Івана Павловського і нову
ВПЦР. З 1934 р. ВПЦР переїхала до Києва і у листопаді 1935 р. за постановою
ВУЦВК церковну організацію ліквідовано [674, арк. 228].
Епістолярій ВПЦР за весь період її діяльності представлений у великій
кількості архівних документів всіма видами листування. Збереглися численні
звернення до центральних та місцевих органів, окремих представників радянської
влади з проханнями, вимогами, заявами про чергові збори ВПЦР і т. д. Окрім
листування

з

представниками

світської

влади

(адмінвідділи

виконкомів,

губвиконкоми), виявлено листування з єпископами УАПЦ та ієрархами інших
церковних напрямів, з церковними осередками УАПЦ (парафіяльними, повітовими,
округовими і крайовими церковними радами) та окремими особами, з іншими
церковними організаціями. Окремого дослідження вимагає листування ВПЦР з
українськими громадами на території РСФРР, Західної Європи, США та Канади.
Листування з органами радянської влади можна умовно розділити на
кілька напрямів. До документів стосовно зовнішніх відносин ВПЦР належать
матеріали листування ВПЦР з українськими радянськими урядовими
структурами щодо втілення в життя декрету про відокремлення церкви від
держави та інших питань, які церква мала узгоджувати з владою [7; 52; 202;
256-258; 388; 392; 394-395; 832, с. 40-85 та ін.]. Такі листи мають форму
звернень, прохань, заяв, повідомлень, тощо.
А) Набуття храмів і церковного майна. Листування між владою,
зокрема

Київським

губернським

ревкомом

і

Київським

губернським

виконкомом ради робітничих та селянських депутатів, та ВПЦР представлене
зверненнями ВПЦР у справі отримання храмових споруд і майна [203].
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У ЦДАВО України виявлено архівну справу, яку скомпоновано з
документів стосовно повернення церковних будівель, зайнятих денікінцями у
1919 р., та проведення церковних служб українською мовою. Йшлося про
споруди, які ВПЦР отримала від радянської влади після процесу націоналізації
весною-літом 1919 р., а денікінці повернули попереднім власникам [11].
Виявлено недатований документ (1920 р.?), де група уповноважених від
українізованих парафій, учасників зібрання 22 липня звернулася до Київського
губвиконкому робітничих та селянських депутатів щодо передачі церков
українському громадянству.
Весь документ – це оповідання про збори, які відкрилися 22 липня в
приміщенні Релігійно-Просвітницького Товариства на чолі з прот. Миколаєм
Гроссу, зі скаргами на поведінку «клерикально-чорносотенно-шовіністичного
елементу, який виявляє з себе натовп, що не хотів рахуватись з наказами
радянської влади» [11, арк. 40-42 зв.]. Автори листа просили губвиконком не
вважати ці збори чинними, бо представникам українських парафій взагалі не
дали висловитись (М. Мороз почав виступати українською мовою, але його
спинили вигуки «долой, вон, не понімаєм, говорите по-русскі»). Було
прохання винести постанову, що всі храми м. Києва поділяються між
православною людністю по даних перепису 1897 р. і перепису м. Києва 1917–
1919 р., за якими бл. 80% має бути передано українцям [11, арк. 42 зв.].
Документи щодо організації київських осередків УАПЦ також відклалися
серед матеріалів фонду № 3984 ЦДАВО України, зокрема про Старокиївську
парафію при соборі св. Софії Київської [18, арк. 18], Подільську при церкви св.
Апостола Андрія Первозванного [17, арк. 49; 18, арк. 18 зв.], Печерську при
Микільському соборі [11, арк. 29; 18, арк. 20], Либідську при церкві св.
Пророка Іллі [18, арк. 8, 9, 17 та ін.] та ін.
У фонді № 3984 ЦДАВО України відклались документи, які свідчать про
те, що в ході реалізації політики радянської влади передачі храмів від одної
церковної громади до іншої або почергового служіння виникали конфлікти. У
заяві-протесті ВПЦР від 23 травня 1925 р. за № 919 викладено обставини
сканадальної

передачі

Одеським

губадмінвідділом

18 травня

1925 р.
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Покровського собору від громади УАПЦ тихонівській парафії [585, арк. 2332]. Так само владними органами було утворено конфліктну ситуацію навколо
передачі Києво-Андріївського храму від використання УАПЦ (з 1919 р.)
представникам Обновленської церкви 7 грудня 1924 р. Членами ВПЦР було
висловлено протест проти дій уповноваженого Київського окрвідділу ДПУ
тов. Чистова, який відібрав у них підписку про невиїзд з Києва і висунув
звинувачення по ст. 16 і 86 КК УСРР – намовлення до опору владі при
передачі Андріївської церкви від 17/21 грудня 1924 р. [585, арк. 76-76 зв.].
Окремим видом звернень до влади є заяви голови ВПЦР Михайла
Мороза до НКВС УСРР з проханням дозволити чергові церковно-організаційні
збори як київських осередків, так і українізованих парафій на місцях [27; 585].
У подальшій діяльності ВПЦР такі заяви стали звичною справою, оскільки ця
процедура стала обов’язковою для всіх церковних організацій.
Іще одним різновидом заяв є такі, де йдеться про дозволи на хресні ходи
парафій УАПЦ м. Києва з нагоди свят та інших урочистостей. Виявлено лист
ВПЦР «до пана комісара м. Києва» від 17 травня 1920 р. за № 412 з проханням
дозволити 22/9 травня 1920 р. на свято Миколи урочистий церковний хід до
собору Св. Миколая на Печерську з усіх українських храмів м. Києва [11,
арк. 25]. Виявлено прохання ВПЦР до підвідділу культів Київського
губвиконкому від 8 квітня 1925 р. про дозвіл на на похід з вербою, як втілення
старовинного українського звичаю [585, арк. 138-140], заяву представників 8
парафій УАПЦ в м. Києві до державного прокурора УСРР зі скаргою на
заборону здійснити хресний похід 28 липня 1925 р., яку наклав Київський
адмінвідділ [585, арк. 77]. Виявлений протокол № 19 засідання Київської
міської церковної ради від 19 червня 1928 р., де під п. 4: слухали: справу
Володимирського походу для освячення води [646, арк. 5]. У архівних справах
не завжди є копії надісланих з канцелярії ВПЦР заяв. Збереглися відповіді
урядових структур на такі звернення. Наприклад, перед початком Другого
Собору УАПЦ 1927 р. такі заяви подавалися кілька разів, на які надійшли
відповіді підвідділу культів Адмінвідділу Київського округового виконавчого
комітету [818, с. 62-63, 523].
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Таким чином, для карних органів влади інформація про діяльність
УАПЦ у справі скликання зібрань чи проведення процесій надходила
безперешкодно з відділів культів місцевих адмінвідділів. Це давало
можливість дати дозвіл або заборонити зібрання з тактичних міркувань
здійснення операцій ДПУ.
У 1924 р. після смерті В. Леніна ВПЦР направила листа до редакцій часописів
з висловленням жалю з приводу смерті керівника радянської держави [581].
Б) Заяви від ВПЦР або окремих діячів УАПЦ до відповідних підрозділів
чи керівників ДПУ та НКВС у справах, що стосувались протестів проти
репресивних заходів органів влади проти УАПЦ. Зокрема ВПЦР ВСПП
зверталась до голови ВУЦВК т. Петровського листом від 20 жовтня 1920 р. за
№ 768 з проханням звільнити ув’язнених Полтавською ЧК о. Арсенія
Бакалинського і диякона Тодося Чехівського, висвячених Полтавським
архієпископом Парфенієм (Левицьким) [11, арк. 47-47 зв.].
Виявлено текст заяви від ВПЦР до наркома внутрішніх справ
В. Балицького про те, що 31 січня 1925 р. було викликано до Київського
губвідділу ДПУ уповноваженим тов. Шмідтом секретаря ВПЦР Порфирія
Івановича Гордовського, якого в цей же день було увязнено в Київському ДОПРі без
пояснень. ВПЦР висловилася щодо політичної благонадійності секретаря ВПЦР,
просила звільнити його від арешту і висловила припущення, що причиною арешту
був «оден з проявів тенденційно-нетерпиме відношення з боку представників
місцевої влади до УАПЦ та її керовничого органу – ВПЦР» [585, арк. 7-8].
У заяві митрополита УАПЦ Василя Липківського до Київського
губвідділу культів від 2 лютого 1925 р. також міститься заява зі скаргою на
перешкоджання з боку місцевих органів влади на Білоцерківщині щодо
організації

богослужіння,

висування

важковиконуваних

вимог

щодо

перереєстрації священиків, їх участі у архиєрейських відправах тощо [585,
арк. 9-10 зв.]. До цього документу додано іще одну заяву ВПЦР до НКВС від
16 березня 1925 р. з розлогими пропозиціями щодо зміни порядку реєстрації
священиків УАПЦ на парафії [585, арк. 12-13 зв.].
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В) Листування з приводу отримання дозволів. Це стосується справи
набуття власного єпископату для УАПЦ. Після розгортання конфлікту з
єпископату в Україні щодо набуття храмів, ВПЦР вирішила звернутися до
інших церков. Але для виїзду потрібні були дозволи та перепустки і тому
ВПЦР листом від 22 липня 1920 р. за № 564 зверталася до Київського
губревкому, в якому пояснила ситуацію і висловила намір відрядити делегацію
з 5 осіб до Грузії 25 липня 1920 р. [11, арк. 36-36 зв.].
В архіві збереглися документи про зв’язки ВПЦР з Грузією. Зокрема це
текст клопотання на ім’я патріарха Леоніда (Окропирідзе) від церковної ради
Олександро-Невської парафії слободи Холодної-Городок, Батумської області
від 12 липня 1920 р. [797]. ВПЦР неодноразово зверталася до влади, щоб
кандидатам на висвячення було надано дозвіл на виїзд до Грузії. Виявлено
проект листа ВПЦР до Київського губпаркому КП(б)У від 29 липня 1920 р. за
№ 586, в якому є прохання дати дозвіл на від’їзд делегації ВПЦР з 5 осіб на
відїзд до Харкова, а звідти, за згодою Уряду УСРР – до Грузії [17, арк. 1-1 зв.].
У Заяві ВПЦР до товариша голови РНК УСРР від 1 вересня 1921 р. за
№ 3404 було прохання дати можливість делегатам від ВПЦР поїхати до Грузії.
Підставами необхідності цього у тексті відрядження вказано наступні: після
1917 р. російські єпископи втекли разом з денікінцями і тому у нових умовах
життя

є

велика

необхідність

для

церкви

в

Україні

позбавитись

«старорежимних клерикалів» і здобути собі «нових єпископів» [17, арк. 58-59].
3 вересня 1921 р. ВПЦР подала прохання до РНК УСРР в особі Х. Раковського
[17, арк. 4-5 зв.] і просила надати для поїздки в м. Тифліс перепустки, а також для
поїздки до православних Східних Церков у м. Царгород та м. Єрусалим. Перепустки
були виготовлені, їх копії збереглися [17, арк. 57, 61, 62, 63, 68]. ВПЦР просила
відпустити їм 2000 примірників декрету про відокремлення церкви від
держави, а також Конституції УРСР [17, арк. 5 зв.]. Делегати везли з собою
листа до патріарха Грузинської церкви Леоніда (Окропирідзе) про сприяння у
висвяченні єпископів для Української церкви від 9 вересня 1921 р. за № 4042
[28, арк. 1-4; 51, арк. 3-6, 19-24].
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Шлюбні справи. Окремим видом документації ВПЦР є списки громадян,
які бажали розлучитись [334-351; 378-379; 482-483]. Поява цього різновиду
документів викликана розпорядженнями радянської влади щодо вилучення
записів актів громадянського стану з церкви і передачу цієї функції державним
установам. В УСРР у 1919 р. був запроваджений «Кодекс законів про шлюб,
родину і опіку», що відтворював відповідний кодекс 1918 р. в РСФРР [1029,
с. 34]. Про увагу органів влади свідчить лист на бланку відділу керування
Київського губревкому від 21 лютого 1920 р. за № 1816 з вимогою до ВПЦР
негайно сповістити всі парафії ВСПП про подання до губвідділу записів актів
громадянського стану метричних книг. У разі невиконання відділ управління
погрожував передати винуватих до ревтрибуналу [11, арк. 12-12 зв.].
Оскільки велика кількість віруючих продовжувала вважати церкву
єдиним органом, який видає такі довідки, то для автокефальних українізованих
парафій існувала потреба звертатись за довідками до ВПЦР. Практично всі ці
справи – це рукописні списки громадян, які подали заяви на розірвання
церковного шлюбу. Три архівні справи містять документи з проханнями
дозволу на другий церковний шлюб [352-354]. Окрема справа містить
прохання до ВПЦР дати дозвіл на укладення церковного шлюбу [377]. Є
справа з проханням дати дозвіл на шлюб неповнолітнього юнака [336].
В окремій справі зберігаються шлюбні акти, які було укладено в ПетроПавлівській парафії УАПЦ м. Києва у 1921 р. [596], до якої підшито рукописні
акти про укладання шлюбів за 1921 р. Кожний акт містить запис про складення
документу з приводу одруження («жених», «невіста», «поручителі» по жениху
та по невісті), вказувалося, що були доставлені документи, серед яких
паспорти, посвідчення, витяги з книжки записів громадянських «браків».
Серед тих, хто вінчалися у Петро-Павлівському храмі УАПЦ були не тільки
православні, але й траплялися греко-католики, римо-католики, раніше
розлучені чи овдовілі особи. До справи підшито друковані оригінали «выписей
о браке Подотдела записей актов гражданского состояния», заповнені від руки
і засвідчені печаткою [596, арк. 8, 15,17, 19 та ін.].
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Листування ВПЦР з єпископами УАПЦ та представниками єпископату
інших церковних напрямів. У зв’язку з проблемою набуття єпископату впродовж
церковно-визвольних змагань 1917–1921 рр. виник окремий напрям листування. З
єпископами РПЦ велося листування, коли ВПЦР намагалася переконати окремих
архієреїв перейти на сторону автокефального руху. До архівної справи підшито
листування ВПЦР з єпископами, які співчували українському рухові, уповноваження
для поїздок, супровідні листи, копії листів та відозв [17].
Олексій (Дородніцин) був першим з архієреїв, який погодився очолити
ВПЦР першого складу у 1917 р. Джерел щодо його співробітництва з ВПЦР
збереглося мало. Наприклад, до справи з листуванням ВПЦР з представниками
єпископату РПЦ підшито копію відозви архієпископа Херсонського і
Одеського Олексія, датовану 6 квітня 1921 р. з привітанням до української
Одеської ради з “роковинами заснування першої православної української
парахвії м. Одеси” [17, арк. 15]. ВПЦР писала до нього листа від 1 серпня 1921
р. за № 2692 з проханням негайно приїхати до Києва і стати на чолі УАПЦ [17,
арк. 47-48 зв.]. ВПЦР не знала про його кончину в січні 1920 р. [883, с. 326].
Антонін (Грановський) був вірогідним кандидатом на обрання його або
київським митрополитом УАПЦ, або заступником. Листування між ним і
ВПЦР тривало у 1920 – 1921 рр. і відклалося у справах фонду № 3984 ЦДАВО
України [12; 91; 829, с. 458-468]. Листування розпочалось листа від 1 грудня
1920 р. за № 889., де повідомляється, що інформацію про нього надали ВПЦР
В. Липківський і Н. Шараївський. Антоніна було запрошено до Києва [12, арк.
1-1 зв., 14-14 зв.]. До справи підшито лист від ВПЦР від 2 січня 1921 р. за № 9,
де подано оповідь про події в Україні [12, арк. 9-11], листи-відповіді єпископа
Антоніна до ВПЦР від 4/17 грудня 1920 р. [12, арк. 2-5 зв., 15-15 зв.], 28 квітня
та 26 травня 1921 р., 2 листи від Антоніна (Грановського) до Н. Шараївського
за грудень 1920 р., якого він називав «добродійнійший протопопе й щирий
товаришу»

[12,

арк.

6-8].

У

справах

є

супровідні

документи

для

уповноважених ВПЦР Д. Крижанівського та І. Білосорочки [17, арк. 13, 16-19,
23-27, 32, 45-46 зв.], посвідчення для Антоніна (Грановського) [92].
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Окремий розділ документації ВПЦР складає листування з Полтавським
архієпископом Парфенієм (Левицьким) у справі українізації церковного життя
1919 – 1921 рр., особливо після згоди взяти під свій догляд парафії ВСПП. Під
час зустрічи з делегацією ВПЦР 8 серпня 1920 р. він написав текст згоди, але
за умови її нерозповсюдження. Але ВПЦР у вересні 1920 р. розіслала обіжник
з проханням оголосити текст резолюції в храмах українізованих парафій і
згадувати Парфенія під час Божих Служб (на звороті написано перелік адрес
для розсилки) [18, арк. 25, 29]. Згодом текст опубліковано в часописі «Церква
й Життя» [768], “Мартирології…” [823, с. 70]. Це листування представлене в
зазначеному фонді ЦДАВО України у справах, де містяться документи щодо
процесу українізації церковного життя на Полтавщині [34-35; 163-165 та ін.].
ВПЦР покладала великі надії на співробітництво з архієпископом
Парфенієм, тому в канцелярії ВПЦР збереглися документальні матеріали, які
свідчать про зусилля отримати канонічного єпископа для утворення
українського єпископату [829, с. 437-457]. Це копії листів архієпископа
Парфенія Священному Собору Єпископів всієї України [17, арк. 3; 30-31, 36,
51, 52], копії листів ВПЦР та інші документи [17, арк. 6-11, 12, 41].
Найменше виявлено документів, які б свідчили про листування ВПЦР з
архієпископом Катеринославським Агапітом (Вишневським). Окрім кількох
листів від ВПЦР та текстів уповноважень Сергію Пуглаєнку не виявлено такої
кількості документів, як у справі з іншими кандидатами [17, арк. 42-43].
Листування ВПЦР з церковними осередками УАПЦ, які приєдналися до
ВСПП, а потім у 1921 р. увійшли до УАПЦ, в архівному фонді № 3984
ЦДАВО України представлене досить широко. У 1919–1920 рр. темами
листування ВПЦР з місцевими осередками були справи призначення
уповноважених діячів ВПЦР для проведення зборів і утворення українізованих
парафій [18; 32; 35; 39-40; 77; 83; 106; 108; 110-111; 200; 202; 204 та ін.], їх
реєстрації в місцевих органах влади на підставі зразкового статуту членства у
ВСПП, організації церковних служб українською мовою [16; 18; 26; 34; 50 77;
93 та ін.], утворення парафіяльного керівництва [18; 77; 79; 83 та ін.].
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Багато справ мають типовий набір документів. Як правило це
надруковані на машинці копії звернення ВПЦР, куди вписано назви села,
округи, іноді назви місцевого храму, а потім протокол загальних зборів
парафіян цього села, найчастіше рукописний і укладений за правилами
ведення протоколів: аркуш поділено на 2 частини (“слухали”, “ухвалили”).
Листування ВПЦР зі Старокиївською парафіяльною церковною радою
стосувалося проблем, які вирішувала ВПЦР в процесі українізації церковного
життя, зокрема з Софійською церковною радою про призначення священиків і
дяків в парафії та про дозвіл вести релігійну службу українською мовою [314].
Виявлено запрошення на храмове свято Св. Софії Київської, яке відзначалось
21 вересня 1928 р. за участю найпочеснішого митрополита УАПЦ Миколая
Борецького [645, арк. 1]. ВПЦР листувалася й з іншими київськими парафіями
з цих та інших питань [42; 195; 206; 639 та ін.].
У вересні 1920 р. було ухвалено утворити Київську губерніяльну
Церковну Раду (лист ВПЦР від 18 вересня 1920 р. за № 732) [13]. У цій справі
виявлено повідомлення про обрання членом Церковної Ради Київщини від
2 вересня 1920 р.: прот. Нестору Шараївському, о. Костю Янушівському, Івану
Кислому, о. Миколі Бутовському, титарю Києво-Софійського катедрального
собору Григорію Вовкушевському [13, арк. 5-9].
Окремі архівні справи містять листування ВПЦР з повітовими церковними
радами УАПЦ, Полтавським братством [32]. Тут зібрано інформацію про
затвердження прийнятих на зборах постанов рад, про призначення єпископів,
протоієреїв, священиків українізованих парафій на початку 1920-их рр. [314; 321325; 364-369]. Те саме стосується інших осередків на Волині [131-137; 241],
Катеринославщині [193; 279-281], Київщині [14-15; 77-79; 98-130; 363],
Одещині [38-39; 194; 237-238; 276], Поділлі [40; 138-146; 278], Полтавщині
[36-37; 161-177], Харківщині [191-192; 243-248], Херсонщині та Миколаївщині
[41; 188-190], Черкащині [178-184], Чернігівщині [147-160; 186], Чигиринщині
[185] тощо. Інформація щодо парафіяльного життя є в листуванні між
місцевими парафіяльними осередками та ВПЦР [639 та ін.].
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Спеціального дослідження вимагають архівні справи фонду № 3984
ЦДАВО України, які містять документи про заходи ВПЦР щодо вшанування
пам’яті

українського

поета

Тараса

Шевченка.

З

самого

початку

автокефального руху читання його віршів та спів «Заповіту» супроводжували
всі заходи з українізації Православної церкви в Україні, урочисті церковні
збори, молебні, панахиди тощо. ВПЦР на чолі з М. Морозом та І. Тарасенком з
весни 1919 р. багато уваги приділяла вшануванню Тараса Шевченка, що
відображено в різноманітних документах. Збереглись оригінали і копії
обіжників ВПЦР до українських парафій із запрошеннями на панахиди та
Божествені Літургії, присвячені роковинам смерті поета, якого УАПЦ
офіційно визнала своїм пророком, програми церковних урочистостей [23; 199
та ін.]. «Заповіт» Шевченка часто виконувався церковним хором і всіма
присутніми після різних урочистостей разом з суто церковними співами та
«Молитвою за Україну» впродовж всього періоду активної діяльності УАПЦ.
Серед досліджень в українській діаспорі є цікаве порівняння двох
знакових для віруючих українців, постатей – митрополита УАПЦ Василя
Липківського і Тараса Шевченка [974]. Та обставина, що Тараса Шевченка
УАПЦ визнала своїм пророком, стала іще одним чинником, який поглибив
конфлікт між вірними Українського Екзархату та УАПЦ.
У листі ВПЦР до парафіяльних рад від 6 березня 1920 р. є програма
відзначення роковин смерті Т. Г. Шевченка парафіями м. Києва 11 березня
1920 р. [23, арк. 4-4 зв.]. Цей обіжник було розіслано парафіяльним радам [23,
арк. 9-10, 12 зв.]. Керівництво ВПЦР планувало провести 10 березня 1920 р.
урочисту відправу по всіх українських храмах, а 11 березня – заупокійну, на
якій всі українські панотці повинні були виголосити промову про
«походження, життя й працю і значіння для нашого народу Тараса Шевченка»,
закликаючи громадянство подбати, щоб та жива українська мова, яку він
прославив на увесь світ, «яко мога скоріше залунала і перед Господнім
Престолом в святих храмах України». [23, арк. 9]. У 1921 р. також відбулись
відправи, присвячені роковинам смерті Тараса Шевченка [23, арк. 62].
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У своїй діяльності УАПЦ вшановувала інших видатних світських діячів,
які боролись за українську справу (Бориса Грінченка, Івана Франка, Панька
Куліша), влаштовуючи панихиди на роковини їх упокоєння та присвячуючи
казання в храмах розповідям про їх працю.
Під час Першого Собору УАПЦ 1921 р. Тарас Шевченко згадувався
делегатами неодноразово, цитувались уривки або цитати з його творів «І
мертвим і живим…», «Єретик», «Кавказ», «Стоїть в селі Суботові…»,
«Подражаніє 11 псалму» [829, с. 212-213, 222, 242-243, 316, 342 та ін.]. ВПЦР
неодноразово зверталась до спадщини Т. Г. Шевченка, зокрема у зверненні до
вірних УАПЦ на Великдень 1927 р., де текст вітання починається уривком з
поеми «Неофіти» [459, арк. 3]. Повідомлялось, що на Великдень ВПЦР дарує
вірним легалізований владою статут УАПЦ, нове число церковного журналу
«Церква й Життя», друк богословських книжок українською мовою та дозвіл
на відкриття богословської школи [459, арк. 3 зв.]. У часописі «Церква й
Життя» друкувалися статті, присвячені творчості Т. Г. Шевченка [1253; 1438].
Листування ВПЦР з окремими особами. Як приклад такого виду
листування можна навести листування з М. Лободовським, якому було
замовлено переклади українською мовою релігійної літератури [370].
Обіжники та інструкції місцевим осередкам УАПЦ. Проводячи масову
кампанію з втілення принципів соборноправності на місцях, ВПЦР з 1919 р.
виробляла типові інструкції для здійснення заходів на місцях. Оскільки
йшлося про відновлення виборності духовенства, ВПЦР у 1920 р. було
підготовлено тексти і інструкції для проведення зборів у справі вибору
духовенства [25; 197 та ін.], українізації парафій та проведення підготовчих
зборів до Собору [16, арк. 18, 30-35; 64]. Цей вид джерел відноситься до
масових, бо передбачає розповсюдження по осередках УАПЦ. Там подавалися
переліки необхідної документації: протоколи засідання, реєстри особового
складу, книжка для квитанцій для запису членських внесків, вхідних і
вихідних листів, скарбову, запису прибутків, пожертв, церковного майна,
свічну і просфорну книжки, запису поминок, метричну та ін. [18, арк. 6-6 зв.].
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У фонді № 3984 ЦДАВО України збереглись інструкції щодо скликання
Першого Собору УАПЦ 1921 р. [64]. Запроваджуючи регламентований
порядок ведення різноманітних зборів, регулярно розсилаючи інструктивні
листи, ВПЦР розбудовувала систему управління церковними радами ВСПП на
всіх рівнях [98-99; 101-103; 105-108 та ін.]. На засіданні ВПЦР від 4 серпня
1924 р. схвалили проект «обіжника-заклику» до церковних об’єднань УАПЦ
«про збірку і надсилку матеріялів до ВПЦР, необхідних для праці по
складанню історичного нарису п’ятирічного істнування УАПЦ».
Було визнано за необхідне заснування церковного музею УАПЦ й
доручено прот. Юрієві Красицькому негайно приступити до його закладання,
надання приміщення для якого покладалося на Старо-Київську парафіяльну
церковну раду [444, арк. 7-7 зв.; 817, с. 121-122]. У обіжнику наголошувалося
на тому, що досвід кожної громади є цінністю для сущого та наступних
поколінь, «коштовним скарбом» [817, с. 123].
Успіхи в поширенні української церковної справи в перші роки пояснює
настрій піднесення, що відбився і в обіжнику до всіх парафіяльних рад
м. Києва, крайових та округових рад від 30 серпня 1924 р. [817, с. 123-124].
Всупереч негативним тенденціям, пов’язаним з протидією українському
церковному рухові з боку влади, ВПЦР визначала як перспективне завдання
складання історичного нарису життя церкви у всеукраїнському обсязі, і з цією
метою відповідні комісії мали створити крайові й округові ради [817, с. 124].
Підготовка, скликання і проведення Другого Собору УАПЦ 1927 р.
також викликало появу низки відповідних документів, зокрема обіжників
Президії ВПЦР до округових церковних рад та інструкцій щодо скликання
Собору [818, с. 118-122]. Станом на 1927 р. така діловодна практика в
канцелярії ВПЦР була вже розпрацьованою. Список округових церковних рад
УАПЦ є серед передсоборних матеріалів у зв’язку з необхідністю розсилки
запрошень представникам від цих осередків УАПЦ для участі у передсоборній
нараді 26 − 30 липня 1927 р. [392, арк. 95; 818, с. 61-62].

212

Після згортання діяльності УАПЦ, усунення разом з митрополитом
Василем Липківським, архієпископом Київщини Нестором Шараївським цілої
низки працівників та активістів, а також скорочення всіх видів діяльності
ВПЦР об’єктивно зменшився потік надходження обіжників та інструкцій до
місцевих осередків. І. Власовський про УАПЦ у 1927 − 1930 рр. писав, що не
має даних щодо перебігу Малих і Великих Зборів ВПЦР, отже, припинився
випуск обіжників та інструкцій. Він наводить перелік 22 церковних округ
УАПЦ у 1927 р., з яких 6 вже не мали єпископів [976, с. 310-311].
Після звільнення митрополита Василя Липківського у 1927 р. УАПЦ
продовжувала діяти, незважаючи на нові обмеження. Обіжник від 20 жовтня
1928 р. за № 1163 містить текст запрошення до всіх парафій міста Києва на
свято відродження ієрархії УАПЦ, яке мало відбутись у соборі Св. Софії
23 жовтня 1928 р. відправою Божественної Літургії. У Софійському соборі
напередодні свята мала відбутись урочиста всенічна 22 жовтня 1928 р., на яку
запрошувались представники парафій УАПЦ міста Києва [645, арк. 3-6].
За підписом секретаря Президії ВПЦР єпископа Марка Грушевського
було виготовлено запрошення від 3 листопада 1928 р. за № 1182 до Нестора
Шараївського, Петра Тарнавського та представників парафій УАПЦ м. Києва з
проханням прибути 4 листопада 1928 р. до Софії Київської і взяти участь у
молебні,

«що

буде

після

Літургії

з

приводу

роковин

інтронізації

найпочеснішого Митрополита о. Миколая Борецького» [645, арк. 7-9].
Інформації та звіти інструкторів ВПЦР на місцях були відповіддю на
інструкції з боку ВПЦР [20; 24; 26 та ін.]. Вони також є різновидом масових
джерел, які є свідченням роботи на місцях у справі організації та діяльності
парафій

УАПЦ.

Діяльність

інструкторів

мала

пришвидшити

процес

українізації, формалізувати організацію парафій та їх приєднання до ВСПП. Ці
звіти уповноважених мають довільне оформлення і адресовані або ВПЦР, або
особисто секретарю ВПЦР І. Тарасенку. Виявлено звіти у вигляді докладів [20,
арк. 1-5, 25-25 зв.], повідомлень [20, арк. 11, 30-31, 38], записок [20, арк. 12,
26-29], прохань [20, арк. 18], заяв [20, арк. 19-24, 32-34, 36-37 зв., 41].
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Списки і посвідчення уповноважених у справі українізації церковного
життя на місцях також збереглись як окремий вид документації УАПЦ [29;
100; 106; 132; 138; 147; 164; 191; 183; 201 та ін.]. У фонді № 3984 ЦДАВО
України є посвідчення для відрядження уповноважених [472; 478; 502 та ін.], а
також супровідне листування до вирядження осіб для українізації церковного
життя у відповідні регіони [16]. У канцелярії ВПЦР зберігалися засвідчені
копії виданих на руки посвідчень, виготовлених в канцелярії ВПЦР. На деяких
копіях посвідчень збереглися підписи тих, хто отримав оригінали: «оригінал
одержав. 27 листопада 1920 р. [Підпис Тихона Єфремова]» [16, арк. 10]. Після
реєстрації ВСПП на таких бланках надруковано текст грифу: «Всеукраїнська
Православна Церквна Рада Спілки Українських Парахвій», потім місце для
дати, реєстраційного номеру і адресу: «м. Київ, Володимирська, 24».
Тексти посвідчень також були уніфіковані: зазначалося, що «пред’явник
цього [вписувалося ім’я та прізвище] є Головноуповноважений ВПЦР по справах
заснування українських православних парафій і організації церковних відправ на
українській мові на [місце для вписування назви] повіту» [16, арк. 2] . У справі є
бланк посвідчення, який потім неодноразово передруковавувся і заповнювався на
конкретних осіб [16, арк. 29]. На одному з бланків написано список тих, кому
планувалося видати посвідчення уповноваженого [16, арк. 25].
Посвідчення виявлені за 1920−1921 рр., оскільки в цей період відбувався
процес переходу церковного життя на нові засади, зокрема уповноважених на
повіти о. Григорія Бутовського (Бердичівський) [16, арк. 2], о. Володимира
Бржосньовського (Білоцерківський) [16, арк. 3-7], о. Марка Грушевського
(Канівський) [16, арк. 8], о. Петра Дросенка (Київський) [16, арк. 9], о. Миколи
Калішевського
Лехницького

(Чигиринський)
(Липовецький)

[16,
[16,

арк.
арк.

11-14,
15],

16],

о. Андрія

о. Володимира
Лінчевського

(Сквирський) [16, арк. 17, 19-20], І. Приймак-Приймачевського на Поділля [16,
арк. 14] та ін. До бланків підшито текст інструкції для проведення зборів,
орієнтовний перелік питань для обговорення [16, арк. 18-18 зв.].
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Інтерес і необхідність окремого дослідження вимагають ті матеріали, які
надходили від уповноважених УАПЦ за кордоном УСРР. Навіть в офіційних
зверненнях ВПЦР іменувала себе «керівним органом УАПЦ на терені УСРР,
Сполучених Штатів Північної Америки, Канади і Туркестана» [585, арк. 16] .
Наприклад, уповноважені від УАПЦ у Західній Європі Є. Бачинський і
С. Шелухін надсилали різноманітні матеріали до канцелярії ВПЦР про церковне
життя у країнах Європи, подавали статті до часопису УАПЦ «Церква й Життя»,
переліки видань з церковної тематики, які виходили друком у 1920-ті рр. в
європейських країнах [442] . Малодослідженою проблемою є діяльність
уповноважених УАПЦ в межах СРСР [285; 419; 480; 588-589; 596; 598 та ін.] .
Окремим

різновидом

посвідчень,

які

видавала

ВПЦР

своїм

представникам, є супровідні документи для відряджень, причому вказувалося
докладно мета і адреса подорожі. Наприклад, 21 січня 1925 р. від ВПЦР до
Харкова було виряджено архієпископа Харківщини Олександра Ярещенка та
голову ВПЦР протодиякона Василя Потієнка «для завітання до центральних
органів Уряду УСРР в справі з’ясування де-яких справ, що торкаються стану
УАПЦ, реєстрації статуту ВПЦР, питання друку богослужбових книжок,
держання храмів громадами вірних УАПЦ та инше» [585, арк. 5-6]. Такі
посвідчення виготовлені у канцелярії ВПЦР і мають вигляд ½ аркуша з
надрукованим або відтиснутим за допомогою штампу грифу.
Такий самий вигляд мають уповноваження ВПЦР від 21 січня 1925 р. за
№ 58 єпископу Сумському УАПЦ Петру Ромоданову [585, арк. 154], від
16 червня 1926 р. за № 632 о. Павлу Протопопову бути її представником у
Харкові і клопотатись перед провідними органами державної влади про
розв’язання справ [585, арк. 106], зокрема у справі реєстрації статуту УАПЦ
[585, арк. 133]. Практика надання посвідчень існувала в канцелярії ВПЦР і для
виїзду архієреїв для богослужіння на місцях. Такі посвідчення були кладені в
окрему архівну справу, де виявлено запрошення від парафій і відповідні
посвідчення ВПЦР для виїзду на храмові свята [423, арк. 1-46].
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Матеріали крайових, округових, районових та парафіяльних рад УАПЦ.
Парафіяльні ради УАПЦ були утворені внаслідок здійснення принципу
соборноправності в церковному житті як основної ланки церковного життя. За
зразок, очевидно, було взято світський орган порядкування справами в парафії.
Всі ці церковні осередки приєднувались до ВСПП шляхом подачі заяв про
приєднання, до яких додавались або протоколи парафіяльних зборів з
відповідним рішенням зібрання [47; 49], або статут парафії [44-46].
Виявлено навіть виготовлений в друкарський спосіб бланк заяви
української православної парафії, куди вписувались назва цієї парафії, №
протоколу зборів, текст ознайомлення членів з типовим статутом парафії і
надрукований бланк, куди мали вписуватись члени новоорганізованої парафії
із зазначенням розміру щомісячного внеску. Бланк було надруковано в
друкарні Ол. Сєцінського, м. Київ [11, арк. 52-52 зв.].
У «Канонах» Першого Собору УАПЦ 1921 р. багато уваги приділено
організаційним принципам парафіяльного життя і управління. Принципи
гуртування об’єднань членів УАПЦ відображено у розділі ХІ [829, с. 382-394].
Об’єднання членів УАПЦ поділяються на парафіяльні церкви, волосні і
повітові церковні об’єднання [829, с. 384-386]. Наступний підрозділ «Канонів»
містить перелік прав та повноважень кожного керівного органу на всіх рівнях,
починаючи від ВПЦР як найвищого і до низових органів керівництва, зокрема
парафіяльних церковних рад [829, с. 386-394]. Дослідження і класифікація
документації, що надходила в канцелярію ВПЦР, є предметом окремого
джерелознавчого наукового дослідження.
Інтерес становлять матеріали Старокиївської парафіяльної ради при
великому Києво-Софійському кафедральному соборі, оскільки це була перша
парафіяльна рада в м. Києві, яка утворилася практично одночасно з ВПЦР
другого скликання у 1919 р. Софійський собор став кафедральним храмом
митрополита УАПЦ і центром Старокиївської парафії. У ЦДАВО України
серед архівних справ опису № 3 фонду № 3984 збереглися протоколи засідань
Софіївської церковної ради м. Києва за 1919 – 1922 рр. [310; 360-361].
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Серед справ виявлено інвентарний опис Софійського собору за 1919 р.
[315],

листування

Старокиївської

парафіяльної

церковної

ради

про

перереєстрацію парафій і передачу їй губернською церковною радою
митрополичого саду при Софійському соборі [333]. Складання інвентарного
опису було необхідною процедурою в процесі націоналізації церковних
споруд. Після цього владою передано в користування зареєстрованій
Старокиївській українській парафії собор Св. Софії разом із дзвіницею
рішенням Київського губвиконкому і до 17 січня 1934 р. собор залишався
осередком УАПЦ в Україні [1335; 1339; 1351-1354; 1365-1366; 1374].
Члени цієї парафії Григорій Вокушевський, прот. Михаїл Ольшевський,
диякон Гаркавенко прийняли від попереднього кліру ризницю, соборну
книгозбірню. Зберігся документ з проханням на адресу ПОЛІРУ передати
ВПЦР бібліотеку Софійської бурси та бібліотеку колишнього СвятоВолодимирського братства.
Виявлені документальні джерела дозволяють уточнити той факт, що при
соборі Св. Софії влітку 1919 р. утворилася українська парафія, до якої
записалися український художник-графік Г. Нарбут, неодмінний секретар
УАН академік А. Кримський, М. Мороз, І. Приймак, П. Ємець, Т. Чехівський,
Г. Вовкушевський, І. Тарасенко та ін. До ВПЦР від цієї парафії увійшли
Г. Вовкушевський, прот. Василь Липківський, М. Мороз, М. Пивоваров,
о. П. Тарнавський, прот. Нестор Шараївський та ін.
Таким чином документи і матеріали з канцелярії ВПЦР містять
різномантні діловодні документи щодо організації церковного життя УАПЦ
від початків діяльності цієї церкви і до 1929 р. Документація представлена
всіма видами такого роду джерел: листуванням з різними особами та
організаціями, обіжниками, інструкціями, заявами, проханнями, звітною
документацією, посвідченнями і т. д. Окремі види документації вимагають
спеціального джерелознавчого дослідження, яке дозволить значно розширити
інформаційне поле подальших історичних студій, археографічних праць тощо.
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3.4.

Документи щодо організації духовної освіти

На сьогодні малодослідженою проблемою у справі вивчення архівних
документів і матеріалів з історії УАПЦ залишається питання організації
духовної освіти і підготовки кадрів духовенства після Першого Собору УАПЦ
1921 р. у Києві [1343; 1391, с. 288-304]. Опубліковані матеріали щодо
організації духовної освіти в українській історіографії майже відсутні, а серед
публікацій істориків української діаспори є деякі праці, які в основному
базуються на постановах церковних Соборів та інших зібрань головного
осередку УАПЦ – ВПЦР та спогадах учасників подій [976, с. 244-245]. Після
реорганізації УАПЦ у 1930 р. питання про організацію духовної освіти,
очевидно, взагалі не піднімалось керівництвом УПЦ.
Складною проблемою для дослідження є організація духовної академії
чи духовної школи академічного типу діячами УАПЦ в 1920-их рр. Потреба в
таких закладах була велика, оскільки на початку 1920-их рр. в УАПЦ влилося
багато

національно

свідомих

мирян,

які

хотіли

бути

священо-

і

церковнослужителями, але не мали навіть початкової духовної освіти. Всі
освічені єпископи і священики УАПЦ мали дореволюційну академічну або
семінарську освіту.
Серед матеріалів архівного фонду 3984 ЦДАВО України виявлено
матеріали з організації духовної освіти УАПЦ у 1920-ті рр. Це стосується
Пастирських курсів при ВПЦР, які діяли на території Св. Софії Київської у
1921 – 1922 рр. та невдалої спроби утворити в Києві «Український
Богословник», тобто духовну академію УАПЦ у 1927 р.
Кінець розвитку попередньої системи духовної освіти в Україні поклали
революційні події. Якщо у 1917–1919 рр. Київська духовна академія, можливо,
і не мала тих засобів для існування, які були до 1917 р., але життя в ній не
завмирало. Криза настала у 1920 р., коли радянська влада закріпилася в
Україні і наказом більшовицького уряду КДА було закрито.

218

Серед декретів і розпоряджень влади була постанова про передачу
справи виховання і освіти до відома НКО РРФСР від 11/24 грудня 1917 р. Це
стосувалося церковно-парафіяльних шкіл, учительських семінарій, духовних
училищ, семінарій, жіночих єпархіальних училищ, місіонерських шкіл,
академій тощо [834, с. 21-22, 29-30]. Після припинення діяльності духовнонавчальних закладів, питання про підготовку кадрів для православного
духовенства в Україні спочатку не було таким гострим, оскільки кількість
освіченого духовенства в Україні, яке залишилося від попередньої доби
існування в складі Російської імперії, була великою.
Нестача священнослужителів з духовною освітою стала відчутною
пізніше через повне припинення організованої систематичної духовної освіти
в СРСР та 2) масові репресії проти «ворожого класового елементу». Духовна
освіта в УРСР була витіснена з життя майже повністю, і, згідно з декретом,
обмежена домашньою формою навчання та віковим цензом, навіть в домашніх
умовах заборонялося навчати дітей Закону Божому до 18 років.
У листі до Відділу народної освіти Київського губревкому від 27 січня
1920 р. за № 13 М. Мороз звертався з проханням надати приміщення КДА при
Братському монастирі на Подолі і просив передати реквізовані споруди разом
з шкільним майном і бібліотекою для утворення вищої української духовної
школи, для підготовки членів причету, церковних співаки тощо [11, арк. 4-5]. З
такими самими проханнями М. Мороз звертався до Відділу народної освіти
Київського губревкому листом № 78 від 21 лютого 1920 р. [11, арк. 10-11 зв.,
13-14] та до Київського губвиконкому листами за № 326 і № 327 від 27 квітня
1920 р. [11, арк. 19-20 зв.].
20 вересня 1921 р. М. Мороза було викликано до Харкова, де він дав
підписку про недопущення «антирадянських» постанов на Соборі УАПЦ.
Йшлося про скасування прийнятих на Соборі Київщини 1921 р. постанов щодо
організації церковних шкіл при кожній парафії, вищих катехизаторських шкіл
та заснування Всеукраїнського церковно-історичного музею [829, с. 476].
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Для влаштування богословської бібліотеки ВПЦР керівництво Ради
хотіло просити владу про передачу богословських книжок, які вже були
вилучені з бібліотек спеціальними комісіями як «тенденційні» [65; 56 та ін.].
Цією підпискою М. Мороз змушений був відмовитися від здійснення цих
проектів і гарантувати владі подальше виконання її законів діячами УАПЦ.
Але ВПЦР не припиняла процес підготовки священицьких та
диригентських кадрів для УАПЦ. Згодом митрополит Василь Липківський
писав, що потреба в кандидатах на священство відчувалася болісно і тому
церковна влада УАПЦ в особі ВПЦР увесь час мусила дбати про підготовку
цих кандидатів [976, с. 244]. І. Власовський зазначав, що немає ніяких
відомостей про діяльність цієї Пастирської школи, окрім тих, які подав
В. Чехівський у доповіді на Великих Микільських Зборах ВПЦР у 1924 р. про
те, що ця Пастирська школа «випустила значну кількість священнодіячів, але
скрутний матеріальний стан не дав можливості розвинуть справу підготовки
священнодіячів на належну височінь» [976, с. 244].
Матеріали щодо відкриття «Українського Богословника» збереглися
серед документів НКВС у фонді Р-5 ЦДАВО України. Після 1927 р. коли
розпочалося згортання будь-якої церковної діяльності, ніяких спроб офіційно
утворити зареєстрований владою духовно-навчальний осередок більше не
робилося, принаймні поки що не віднайдено документальних свідчень про такі
спроби з боку митрополита Івана Павловського чи когось з єпископів УПЦ.
У фонді № 3984 ЦДАВО України зібрані матеріали про діяльність
Пастирських курсів (у назвах справ: «Пасторских») при ВПЦР, які
зосереджено в описі № 4. Серед документів про організацію духовної освіти в
УАПЦ збереглися оригінали, які нерівномірно представлені кількома видами
джерел. Поки що не вдалося віднайти весь комплекс джерел щодо організації
духовної освіти, оскільки у спогадах учасників подій згадується більший
період діяльності Пастирських курсів, ніж вдалося знайти підтвердження
цьому серед архівних документів. До того ж через серед матеріалів відсутні
звичайні для навчальних закладів загальні фото викладачів та курсантів.
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Виявлені документи з історії організації духовної освіти в УАПЦ можна
віднести до наступних видів: 1) документи ВПЦР про організацію
навчального процесу на Пастирських курсах [504; 532]; 2) статути
української богословської школи [518; 608]; 3) програми викладу предметів
[542; 566-567; 601]; 4) протоколи зборів викладацького складу Пастирських
курсів [491-493; 523; 560-561] та учнів і курсантів [524-525]; 5) вступні заяви з
копіями документів слухачів курсів за 1921 р., реєстри цих заяв та окрема
справа із заявами на співочий відділ [509-516; 537-540; 563; 564-565]; 6) список
слухачів Пастирських курсів за 1921–1922 рр. [508; 533-535]; 7) письмові
роботи курсантів [517]; 8) іспитові документи [522; 536]; 9) залікові книжки
та посвідчення про закінчення курсів [543; 568; 570]; 10) фінансові документи
щодо

діяльності

Пастирських

курсів

(з

огляду

на

різноманітність

представлених документів цього виду, їх буде розглянуто окремо).
У фонді № 3984 ЦДАВО України збереглися протоколи засідань
викладачів та нарад лекторів Пастирських курсів УАПЦ за червень–листопад
1921 р., які надруковані на машинці і тільки протоколи засідань студентських
зборів є рукописними. З цих документів видно, що засідання ради лекторів
відбувалися регулярно і вирішували звичайні для навчального закладу
проблеми: успішність, організація навчального процесу, зміни в розкладі.
Заняття та лекції для курсантів проходили у приміщеннях при Іллінській
церкві (на розі вул. Безаківської та Жилянської). Цю церкву передано ВСПП у
1919 р. і вона стала осередком Либідської парафії УАПЦ. Василь Липківський
вказує, що потім для курсів використовували приміщення при Андріївській
церкві. Згодом для занять було орендовано окремий будинок на розі вулиць
Рейтарської і Столипінської [773, с. 86]. Серед викладачів були засновники
УАПЦ та науковці – о. Нестор Шараївський (голова курсів), о. Ксенофонт
Соколовський

(секретар),

Г. Стороженко,

композитор

і

диригент

Д. Ходзицький, історик В. Данилевич, Л. Старицька-Черняхівська, її сестра
М. Старицька, о. Никанор Ковальський (інспектор) [493, арк. 1]та ін.
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Зазначалося також, що після закінчення Пастирських курсів при ВПЦР
надається свідоцтво, але не гарантується посада. Платити за навчання слухачам
пропонувалося грошима або натурою – «3 пуди борошна, 5 фунтів жирів або
інших продуктів по вартості» [493, арк. 1] . Для вступу на Пастирські курси
УАПЦ абітурієнтам потрібно було скласти письмові іспити (твори). Для
написання робіт на засіданні наради лекторів пропонувались наступні теми:
1) Погляд на сучасний церковно-визвольний рух в Українській церкві;
2) Завдання українського церковно-визвольного руху; 3) Завдання священика на
селі. Передбачалося створення 2-х груп слухачів – дяківської та священицької.
Виявлені чернетки списків та письмові роботи слухачів Пастирських
курсів УАПЦ за 1921–1922 рр. за змістом малоінформативні, оскільки
написані на папері поганої якості і свідчать про низький загальноосвітній
рівень курсантів. У стенограмах та документах Соборів УАПЦ 1921 та
1927 рр. згадки щодо організації духовної освіти мають загальний характер
декларації намірів і також малозмістовні [829, с. 382-386]. Серед матеріалів,
які стосуються підготовки Другого Собору УАПЦ 1927 р. є протоколи нарад з
доповідями про проблеми, які стояли перед УАПЦ у цій галузі діяльності.
На засіданні від 23 червня 1921 р. вирішувалися питання, пов’язані з
діяльністю курсів. Були присутні М. Мороз, прот. Василь Липківський,
о. Ксенофонт

Соколовський,

І. Тарасенко,

Л. Старицька-Черняхівська,

Г. Стороженко, Д. Ходзицький, Є. Тимченко, В. Чехівський і А. Троїцький
[493, арк. 6]. Нарада лекторів ухвалила розподіл лекцій та практичних занять
між викладачами [493, арк. 6]. Лекції та практичне заняття з організації та
проведення церковних зібрань мав читати М. Мороз. Для практичних занять з
основ церковно-парафіяльного справоздання запросили секретаря ВПЦР Івана
Тарасенка, який у 1919 – 1922 рр. вів діловодство ВПЦР.
Урочисте відкриття Пастирських курсів з відправою урочистого молебну
було заплановано на 3 липня 1921 р. (п. 4). Увечері о 6 годині вечора в ІваноБогословському приділі Софійського собору В. Чехівський читав першу
лекцію про завдання Пастирських курсів [493, арк. 6 зв.].
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Після курсів планувалося проведення колоквіумів та іспитів. Засідання
Ради лекторів ухвалили «проводити по неділях о 6 год. вечора по сонцю».
Принципи соборноправності також запроваджувалися в діяльності цих курсів.
Було змінено принцип відносин між викладачами і студентами на відміну від
КДА. Про це свідчать протоколи засідань курсантів щодо обрання Виконавчої
ради, представника якої делеговано до Ради лекторів Пастирських курсів.
Виявлено зареєстроване у канцелярії ВПЦР прохання від загального
зібрання студентів на аркуші в 1/4 листа з 2 штампами ВПЦР і 2 резолюціями
М. Мороза, де сказано: «Визнати бажаним, аби до складу Ради лекторів
Виконавча Рада вирядила свого представника. 8 липня [1921 р.]» [491, арк. 1].
Перше загальне зібрання слухачів відбулося 5 липня 1921 р. в кількості
53 осіб. Головував т. Добровольський, секретарем був т. Гулій. Кандидатами
до складу Виконавчої ради Пастирських курсів обрано Добровольського
(голова), Гулія (товариш голови), Маєвського (секретар), Пивоварчука,
Сорокопуда, Тарасенка (бібліотекар), а Костогриза, Надимського та Вірника –
кандидатами до Виконавчої Ради курсантів [491, арк. 2].
14 грудня 1921 р. інспектор курсів о. Ксенофонт Соколовський подав
план діяльності церковно-просвітницького відділу ВПЦР з низкою заходів для
поліпшення організації навчання кандидатів у священики УАПЦ та утворення
постійних духовних шкіл. Він запропонував скласти систематичний «програм
наук», який відповідав вимогам церковного життя, організувати позашкільне
навчання слухачів, зібрати і упорядкувати бібліотеку за заздалегідь складеними
списками книжок, а для вчителів створити окрему бібліотеку [504, арк. 1-1 зв.].
У 1920 р. ВПЦР хотіла отримати бібліотеку Київської семінарії [330].
О. Ксенофонт відзначив низький рівень підготовки слухачів, оскільки
після ліквідації попередньої системи навчання ціле покоління було відлучене
від духовної освіти. Митрополит УАПЦ Василь Липківський повідомляв, що
курси були спочатку 2-х, потім 3-х і нарешті 6-ти місячними. За його
підрахунками, Пастирські курси при ВПЦР випустили не менше 300 курсантів,
що пішли в пан-отці УАПЦ [773, с. 86].
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1922 р.

збереглися

фрагментарні

відомості

про

діяльність

Пастирських курсів УАПЦ [976, с. 244]. Виявлено протокол від 21 лютого
1922 р., де було ухвалено новий склад Президії Ради лекторів [523, арк. 3], бо
за півроку помінялося керівництво, оскільки деякі викладачі, в т. ч.
о. Ксенофонт Соколовський покинули УАПЦ на Першому Соборі 1921 р.
Останній виявлений в ЦДАВО України протокол засідання Ради
лекторів Пастирських курсів УАПЦ датований 8 липня 1922 р. На цьому
засіданні обговорювалися результати іспитів, платня лекторам і організаційні
питання з приводу влаштування свята з приводу закінчення Пастирських
курсів у неділю 9 липня 1922 р. в Софійському соборі [523, арк. 1].
Фінансові документи щодо діяльності Пастирських курсів представлено
різноманітними видами документів, які свідчать про утримання Пастирських
курсів з боку ВПЦР. Це кошториси видатків [545], відомості на платню
викладачам [548], підписні листи збору пожертв на оплату навчання [547; 571],
касові книги [546], заяви слухачів про відтермінування плати за навчання [541]
тощо. На засіданні наради лекторів Пастирських курсів від 23 червня 1921 р.
ухвалено запросити лекторів до складу просвітницької секції ВПЦР як
постійних членів (п. 3), визначено обсяг платні лекторам (5 000 крб. за лекцію
або натурою за вартістю, тобто мукою, салом та крупою) [493, арк. 6 зв.].
Діяльність Пастирських курсів у 1922 р. було припинено владою, і
УАПЦ надалі не мала постійної можливості підготовки та навчання кандидатів
на священиків. Подальші події, пов’язані з протистоянням між радянською
владою і УАПЦ, не сприяли розгортанню освітніх програм та організації
богословської освіти. Відомо тільки, що підготовка священиків велася, але не
на базі спеціального навчального закладу, а на місцях. Низька якість підготовки
священиків призвела до загострення проблеми кадрів для УАПЦ, і тому це питання
завжди стояло на порядку денному, але тривалий час не вирішувалося через
зовнішні обставини. Проблема організації духовної освіти УАПЦ обговорювалася на
засіданнях Передсоборної комісії від 29 липня 1927 р. у Св. Софії зокрема питання
«Церковно-освітня справа УАПЦ» (Розділ 6) [818, с. 90-92] .
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Доповідачем був єпископ Яків Чулаївський, який запропонував напрями
церковно-освітньої діяльності УАПЦ [818, с. 90]. У доповіді було
запропоновано організувати ВПЦР при своїй Президії богословську наукову
колегію з філіями в округах (єпархіях) УАПЦ, завданнями якої є розвиток
богословської

наукової

праці

в

УАПЦ,

встановлення

богословської

термінології українською мовою, оцінка творів підручної літератури,
кваліфікування учених богословських праць і «учених робітників» для
з’ясування здатності й підготовленості до церковно-освітньої праці тощо. Далі
на цій нараді 29 липня 1927 р. в Св. Софії відбулася дискусія з приводу
розповсюдження церковних видань і часописів УАПЦ [818, с. 93].
Виходячи з рішень передсоборної наради і постанов Другого Собору
УАПЦ 1927 р., новий склад ВПЦР на чолі з прот. Леонтієм Юнаковим знову
офіційно звертався до відділу культів Округового адмінвідділу НКВС з
проханням

розглянути

питання

про

влаштування

духовно-освітнього

навчального закладу УАПЦ. Документально цю прогалину поки що не
заповнено. Після закриття Пастирських курсів у 1922 р. ніяких документів про
функціонування духовно-освітніх закладів не віднайдено.
У грудні 1927 р. із заявою до НКВС УСРР звернулися члени ВПЦР прот.
Леонтій Юнаков, єпископ УАПЦ Яків Чулаївський та Л. Карпов, в якій
йшлося про надання дозволу на відкриття «Богословника» (Богословської
академії) [608, арк. 1]. До заяви додавалися статут та перелік навчальних
програм. Заняття в богословській школі пропонувалося розпочати у вересні
1928 р. в приміщенні на вул. В. Короленка, 24 в помешканні 5-а. Метою було
вказано: «розвиток богословської науки й виготування освічених церковних
діячів в УАПЦ». У фонді Р-5 ЦДАВО України є прохання від заступника
голови Президії ВПЦР архієпископа Костянтина Малюшкевича від 16 грудня
1927 р. за № 2592 до НКВС віддати в розпорядження ВПЦР Київський храм
Малої Софії для відкриття в ньому школи і, в разі потреби, для канцелярії
ВПЦР, не зміняючи головного призначення храму – богослужіння в передній
вівтарній його частині у відповідні часи» [4, арк. 5].
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Весною

1928 р.

Адмінвідділ

НКВС

наказав

Київському

окрадмінвідділові повідомити ВПЦР, що «НКВС, розглянувши їх заяву про
передачу Малого Софіївського собору в м. Києві, аби одкрити в ньому
Богословську школу – ухвалив відмовити в їх клопотанні» [4, арк. 4], оскільки
зазначеним собором в даний час користується старослов’янська громада, яка
не порушила умов на користування собором. Тоді було вирішено долю
попереднього вищезазначеного прохання від 16 грудня 1927 р. За № 2592.
Текст 2 резолюцій на проханні датований березнем 1928 р.: 1) «Малий
Софіївський собор занятий старослов’янською громадою, НКВС не вважає за
можливе розірвати умову з нею, оскільки громада умови не порушила й нема
формальних причин для розриву» [4, арк. 5], 2) «Слід відмовити» [4, арк. 5].
Виходячи з поданих до розгляду документах про устрій «Українського
Богословника», в цьому закладі не передбачалося ректора. Керівним органом
повинна була стати Богословницька рада, а керівником – її голова. Органами
управління були Богословницька рада, її голова, писар, провідник (інспектор),
«дозорця» (вихователь) та Фундаторська рада на чолі з головою та писарем і
скарбником в її складі. Богословницька рада складалася з професорів закладу,
а також із 2 членів Фундаторської Ради і 2 учнів «Богословника». Планувалося
надати Богословницькій раді право після іспиту й публічної оборони
дисертації присуджувати богословські наукові ступені. Всі посади в
Богословницькій раді пропонувалося зробити виборними.
До «Богословника» планувалося приймати на 3-річне навчання слухачів
обох статей віком після 18 років. Навчальний рік тривав з 1 вересня по
15 червня. Канікули планувалися на Різдво та Великодні свята по 2 тижні. На
курсах при «Богословнику» для церковних диригентів основну увагу було
приділено історії, теорії та практиці церковного співу, виразному читанню і
музиці (скрипка, фісгармонія). Викладачами були Миколай Борецький,
Костянтин Малюшкевич, Йосиф Оксіюк, Нестор Шараївський, Костянтин
Кротевич, Феодосій Сергієв, Миколай Пивоварів, Яків Чулаївський, Григорій
Мозолевський, Леонтій Юнаков, Леонід Мізецький, Леонід Карпов, та ін.
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Серед викладачів з мирян були Благовісник УАПЦ В. Чехівський,
композитор і регент Софійського собору П. Гончаров, брат Кирила Стеценка –
Петро Стеценко, композитор і регент собору Св. Софії Микола Гайдай,
викладач гри на скрипці і фісгармонії Петро Калачинський та ін. Було
заплановане до вивчення відсутні раніше предмети – історія українського
церковного письменства, богослужбова мова (українська), розділи вивчення
історії церковного співу, які стосувалися власне української традиції
(«Київське знам’я»), Львівський ірмологій, київські співці ХVІІ ст., творчість
українських композиторів УАПЦ 1920-их рр. [608, арк. 9]. Програму навчання
в Українському Богословнику затверджено на засіданні церковно-освітнього
відділу президії ВПЦР від 1 лютого 1928 р. (протокол № 1) [648, арк. 5].
Про діяльність цього «Богословника» ніяких даних про нього не
потрапило до дослідників діаспори, які займались дослідженнями історії
УАПЦ. Таким чином, виявлені в українських архівах документи з історії
організації богословської освіти УАПЦ 1920-их рр. дають можливість
заповнити ще одну інформаційну лакуну, пов’язану з намаганням організувати
систему духовно-освітніх навчальних закладів УАПЦ.
Судячи навіть з фрагментарних відомостей, які вдалося виявити в
ЦДАВО України, документальний масив щодо організації духовної освіти
УАПЦ 1920-их рр. є невеликим за обсягом і представлений 1) документами
Пастирських курсів за 1921–1922 рр. з типовим набором документації для
навчальних установ та 2) проектом організації “Українського Богословника”
1927–1928 рр. Ці відомості свідчать, що в керівництва УАПЦ було надто мало
часу і занадто багато перешкод, щоб розгорнути організацію духовної освіти.
Духовна освіта УАПЦ мала виразне національне обличчя, що виявлялося в
самому дусі підготовки священнослужителів, мові навчання, включенні до
навчальної програми предметів, які неможливі були в дореволюційній
Київській духовній академії. Можна твердити, що якби не цілеспрямована
антицерковна політика радянської влади, то справа духовної школи УАПЦ
була б цілком забезпечена.

227

3.5.

Нариси історії парафій УАПЦ 1921 − 1926 рр.

Нариси історії парафій УАПЦ були написані впродовж 1924 − 1925 рр.
на пропозицію Малої ради ВПЦР, розповсюджену у вигляді відозви по всіх
осередках цієї Церкви для відзначення 5-ої річниці відродження УАПЦ і
заснування ВПЦР у 1919 р. Тексти цих рукописних нарисів зберігаються у
фонді 3984 ЦДАВО України у кількох справах, куди в канцелярії ВПЦР їх
було підшито після отримання з місць. За формою виконання це є своєрідні
літописи українізованих парафій, які є наративними документами, пам’ятками
життя Української церкви, але разом з тим вони є регіональним зрізом життя
українського суспільства впродовж 1917−1925 рр., пам’яткою української
мови та культури, носієм величезного масиву краєзнавчої інформації.
Як зазначив у передмові до збірника А. Зінченко, ця група документів
викликає зацікавлення передовсім багатим фактичним матеріялом, що
стосується українського церковного руху на рівні село-громада-парафія й
відбиває точку зору на цей рух його безпосередніх організаторів на місцях,
дають змогу точніше побачити механізми взаємодії української парафії й
влади на місцях, простежити низову організаторсько-благовісницьку роботу
структур УАПЦ, побачити вплив державних структур різних рівнів на
парафіяльне життя, подати загальну характеристику тенденцій розвитку
церковного життя з погляду учасників парафіяльного життя чи священика, які
й були авторами цих своєрідних літописів п’ятиріччя в житті УАПЦ [817].
Головним реґіоном парафіяльного літописання є переважно Північне
Лівобережжя. Щодо цього краю на Соборі УАПЦ 1921 р. прозвучали
суперечливі судження [829, с. 51-55]. Архівні документи з фонду № 3984
ЦДАВО України, разом з опублікованими спогадами учасників подій
автокефального руху на Чернігівщині [823, с. 93-105], передають строкатість
настроїв у парафіяльних громадах краю: від активної позиції учасників руху
до пасивної й вичікувальної − у частини духівництва і вірян і, нарешті, до
неприховано ворожої − у старого єпископату, чернецтва й решти священиків.
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Документи дають змогу простежити й значення діяльності провідних
діячів УАПЦ, передовсім, митрополита Василя Липківського, парафіяльних
священиків Миколи Ширая, Юрія Михновського, Івана Павловського та
інших, які стали ієрархами УАПЦ на Чернігівщині. У протоколі засідання
ВПЦР зафіксовано задум написання історії парафій УАПЦ, який виник
наприкінці січня 1924 р.: М. Мороз запропонував Малій раді ВПЦР відзначити
п’ятиріччя заснування Миколаївської, Андріївської і Софійської українських
парафій м. Києва. Оскільки ВПЦР виконувала обов’язки міської ради в
м. Києві, то організацію відповідних заходів вона взяла на себе [414, арк. 7].
30 січня 1924 р. було подання М. Мороза до Малої ради ВПЦР щодо
створення літературних та статистичних звітів і нарисів українізованих
парафій, починаючи з 1922−1923 церковного року [414, арк. 8]. Мала рада
доручила М. Морозові розробити проєкт такого звіту парафій [414, арк. 8 зв.].
Документи та матеріали з історії УАПЦ періоду її становлення в описах
самовидців та учасників церковно-визвольного руху на Лівобережній Україні
впродовж 1917–1925 рр. складають окремий вид наративних джерел.
Документальні матеріали до історичних нарисів походять з тих місцевостей, де
утворилися округи УАПЦ у 1917–1924 рр. на Сіверщині і Середньому
Подніпров’ї − Конотопщині, Кременчуччині, Ніжинщині, Новгород-Сіверщині,
Переяславщині, Прилуччині, Сновщині тощо. Вони упорядковані комісією
ВПЦР, спеціально організованою для збирання цих матеріалів.
Віщезгадані документи зберігаються у фонді № 3984 ЦДАВО України.
Окрім основного типу документів − власне історичного нарису утворення
парафії УАПЦ − до нарисів часто додаються супровідні листи, статистичні
дані

про

описані

парафії,

листи-подяки,

біографічні

довідки

про

священнодіячів, кошториси тощо. Кілька справ мають однакову назву:
«Матеріали до історичного нарису існування Української автокефальної
православної церкви за п’ятиріччя 1919−1924 рр.» і далі вказано, по якій
церковній окрузі впорядковано документи. Отримані від парафій документи
було систематизовано впродовж 1924–1925 рр. в канцелярії ВПЦР.
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Одна з архівних справ містить матеріали про розвиток автокефального
руху на Ніжинщині на початку 1920-их рр. [395]. Судячи з напису на старому
титульному листі цієї справи в канцелярії ВПЦР вона мала № 278. Єпископ
Ніжинський УАПЦ Микола Ширяй написав цілий пакет листів від 23 травня
1923 р. зі звітами і повідомленнями. Листи написані на зворотах виготовлених
друкарським способом і нарізаних на клапті паперу бланків якоїсь
дореволюційної монастирської фінансової звітності [817, с. 217-221, 224-225].
У протоколах і ухвалах Великих Микільських Зборів ВПЦР 25–30
травня 1924 р., міститься інформація про життя автокефальних парафій на
Переяславщині,

Чернігівщині,

Глухівщині,

Конотопщині,

Ніжинщині,

Борзенщині [817, с. 115-119]. В іншій справі зосереджено матеріали стосовно
українізації на Соснинщині у 1924 р. Це доповідь про стан церковної справи на
Сновщині від 15 жовтня 1924 р., яку надіслано до Великих Покровських
Зборів ВПЦР 1924 р. [817, с. 272-276], протокол Першого округового
церковного Собору УАПЦ на Сновщині у м. Мені 14 і 15 вересня 1924 р. [817,
с. 277-280], та лист ВПЦР до Сновської та Глухівської округових рад УАПЦ.
Протоколи засідань з відзначення 5-річчя заснування ВПЦР за 1924 р.
зосереджені у справі № 219. Окрім вміщених до збірника документів, виявлено
звернення ВПЦР до Відділу керування Київського Губвиконкому з проханням
дозволити проведення в неділю 4 травня 1924 р. в помешканні ВПЦР на вул.
Короленка, 24 в засіданні Малої ради в присутності членів парафіяльних рад
м. Києва і гостей з нагоди святкування 5 річниці заснування ВПЦР. Ця заява
від 3 травня 1924 р. не потрапила до адресата, оскільки є допис від руки внизу
документа про те, що цю заяву не прийнято за пізнім часом [414, арк. 9].
Виявлено промову з нагоди 5-ої річниці заснування в Києві «гуртка
піонерів церковно-визвольного руху», названого ВПЦР. За 3 роки утворилось
2000 парафій, висвячено священиків і дияконів [414, арк. 10-12 зв.]. Серед
існуючих негараздів у житті УАПЦ згадано зречення сану священиків,
непевний

матеріальний

стан,

нерозуміння

соборноправності,

утворення сепаратних гуртків під назвою братств, зокрема ДХЦ.

розбрат,
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Документи щодо процесів на Кременчуччині у 1923 – 1924 рр.,
пов’язаних

з

українізацією

парафій

представлені

листом

ВПЦР

до

Кременчуцької громади українських автокефалістів з повідомленням про
відрядження благовісника о. Юхима Калішевського від 8 листопада 1923 р.
[817, с. 168], копією листа Василя Липківського до української православної
парафії м. Городище від 28 березня 1924 р. [817, с. 169] і листом-подяку до
ВПЦР від парафіяльних уповноважених Троїцько-Соборної, Юр’ївської,
Покровської та Миколаївської церков від 12 липня 1924 р. [817, с. 170-171].
Окрема справа містить документи про життя українізованих парафій на
Чернігівщині, де виявлено витяг з протоколу № 63 засідання ВПЦР від
22 червня 1925 р. [817, с. 167] та доповідь архієпископа Івана Павловського
про відвідини парафій УАПЦ Конотопської округи [817, с. 159-166]. Це власне
щоденникові записи, куди по датах записано послідовність відвідин, враження
після богослужіння в храмах, оцінки священиків УАПЦ та місцевих активістів.
У кількох справах зосереджено літописи сільських самовидців перебігу
автокефального руху в Наддніпрянській Україні [443-444]. Текст доповіді
переяславського єпископа Володимира Дахівника-Дахівського – це поєднання
звіту та літопису Переяславської округи [817, с. 255-258].
З виявлених документів можна довідатися про те, що в ході підготовки
літописів з нагоди 5-річчя заснування УАПЦ 1919 − 1924 рр. (рахувати від
квітня, а не від закону УНР від 1 січня 1919 р.) було не тільки зібрано
матеріали, але й закладено історичний церковний музей УАПЦ під
керівництвом завідуючого ризницею Софійського собору прот. Юрія
Красицького. Про це повідомляється в листі від ВПЦР до бр. Івана Шандура, с.
Братська Борщагівка від 7 січня 1924 р. [444, арк. 15].
Більшість священиків-екзархістів, особливо ченців та єпископат, навіть у
віддалених селах, виявили активний спротив проголошенню як українізації так
і автокефалії. «Літописи» дозволяють зробити деякі висновки щодо здійснення
на практиці спроб залучити до справи українізації місцевих церков
старослов’янських священиків.
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Абсолютна більшість з них вороже поставилися до намагання місцевих
активістів українізувати парафії, проведення зразкових Служб Божих,
запрошення представників від ВПЦР і, навіть у разі тимчасового погодження
служити українською мовою, то після втручання місцевого благочинного або
навколишніх старослов’янських священиків, світських діячів чи монахів
відмовлялися від подальшої співпраці.
Автори «літописів» кваліфікують їх діяльність на селі як «використання
народної темноти», влаштування шпигів на селі, підмовлення одних на інших,
намагання приховати від селян справжні мотивації своїх дій, тобто відродити
дореволюційний

варіант

стосунків

між

духовенством

і

владою

і

відокремленність кліру від селян.
Окрему роль у справі стосунків між прихильниками і противниками
українізації церкви на селі відігравали місцеві органи влади, які, очевидно, за
вказівками згори маніпулювали дозволами на використання храмів та
реєстрацію церковних громад. Не останнє місце у виникненні і стимулюванні
конфліктів посідали місцеві відділки ДПУ УСРР.
Виявлені документи свідчать, що на початку 1920-их рр. чекісти
організували і потім вдало використали сценарій розвитку й втілення
радянського плану ламання традиційних засад селянського світу і руйнування
мікрокосма селянської свідомості. Наслідком планомірної розкольницької
діяльності та антирелігійної пропаганди було знищення церковної і взагалі
релігійної свідомості. Селянській українській громаді з величезними втратами
вдалося зберегти сакральну складову частину життя.
З самого початку руху за українізацію та автокефалію Православної
церкви в Україні було очевидно, що УАПЦ – це селянська церква. Це
виявлялось у способах створення парафіяльних церковних структур на селі,
обставинах обрання представників сільських парафіяльних рад, побудові
відносин з кліриками або з призначеними з Києва священиками чи
уповноваженими ВПЦР. Свідомі українці бажали українізувати церкву в
свойому селі, реалізувати свій, «народний» сценарій відродження церкви.
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Саме митрополит УАПЦ Василь Липківський був виразником втілення
цього сценарію, про що свідчить надзвичайний успіх його виступів під час
виїздів на села. Для всіх українізованих парафій, особливо для тих, де
відбулися митрополичі візитації, ставлення до нього підкреслено шанобливе і
тепле (напр. його називають «Всечесним Отцем», «Старим Батьком»,
«Дідусем», «Великим Проводирем У.А.П.Ц.») [817, с. 156-158].
З виявлених «літописів» можна зробити висновок про те, що через
утиски часів Російської імперії, розпочатий після революції 1917 р. бурхливий
розвиток українізації на селі значною мірою супроводжувався появою
«Просвіт» і це в свою чергу впливало на церковне життя (українська мова,
народні хори при парафіях, театралізовані вистави на Різдво та інші церковні
свята), наклало відбиток навіть на зміст «літописів», оскільки автори іноді не
згадують, в ім’я кого названо сільський храм, оскільки повністю захоплені
оповіданням тих подій, які стали для села знаковими, про які довго говорили.
Демократичний устрій УАПЦ змінив і соціальну складову церковного
устрою. Внаслідок запровадження принципу соборноправності на практиці,
статечні сільські мешканці опинилися в складі парафіяльних, повітових,
округових, крайових церковних рад і явно пишалися обранням до місцевих
церковних структур УАПЦ. Нарешті селяни отримали можливість вирішувати
всі справи, які стосувалися їхнього храму і взагалі церковного життя.
Таким чином, виявлений в ЦДАВО України цілісний масив наративних
джерел є документальним свідченням про процеси українізації, які відбулися
під час заснування автокефальних парафій на Переяславщині, Чернігівщині,
Глухівщині, Конотопщині, Ніжинщині, Борзенщині. Протоколи ВПЦР
вказують на ініціювання процесу збирання цих свідчень, а також на надіслані з
українізованих парафій рукописні історичні нариси разом зі списками
парафіян та іншими довідковими матеріалами, разом складають цілісний
масив джерел з цієї проблеми. Цей напрям представлений рукописними
“літописами” та прикладеними до них статистичними звітами, щодениковими
записами учасників подій та офіційним листуванням ВПЦР.
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РОЗДІЛ 4
Богословські та полемічні джерела
4.1.

Апологетичні праці провідних діячів УАПЦ

Апологія (грець. απολογία ) – традиційно під цим поняттям мається на
увазі промова або твір (лист) на захист від нападів її противників. У
ранньохристиянській

літературі

відомі

апологетичні

твори

(апології),

адресовані гонителям християнства. Незважаючи на короткий час існування,
УАПЦ утворила комплекс апологетичних джерел, позиціонуючи себе як
Православна церква. Але утворені її провідниками богословські праці мають
певну специфіку і відрізняються від інших православних церковних напрямів.
Першою і головною ознакою таких джерел є український національний і
народний характер, загальне ідейне спрямування. Головний акцент у тематиці
було зроблено на тому, щоб УАПЦ повністю відповідала народному уявленню
про національну Православну церкву. Соборноправність і демократизм також
є характерними ознаками творів ідеологів УАПЦ. У час автокефального руху
1917 – 1921 рр. його учасники увійшли в тривалий конфлікт з єпископатом
Православної церкви в Україні. Під час загострення протистояння поступово
випрацювалась церковна модель, яка принципово не змінювала церковну
структуру, але заперечувала абсолютну владу єпископату в церкві, як це
склалося в Російській церкві.
Революційні впливи також спричинили радикальні зміни в церковному
устрої УАПЦ. Поява у загальній лексиці церковного діловодства, текстах
промов, листуванні учасників автокефального руху 1917 – 1921 рр., а потім
митрополитів, єпископів та священиків УАПЦ типових мовних зворотів та
термінів, притаманних розбурханому революціями і громадянською війною
суспільству, зумовила специфіку всього комплексу джерел УАПЦ (УПЦ).
Окремий напрям серед документальних джерел складають теоретичні праці
ідеологів УАПЦ апологетичного характеру, які базувалися на ідейних засадах
руху за створення національної церкви в Україні і вийшли друком пізніше, –
тобто після організаційного оформлення на Соборі УАПЦ 1921 р.
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Більшість їх збереглася тільки в архівних примірниках, але деякі з них
надруковані ВПЦР у 1920-ті рр. [585, арк. 73-75 зв., 95-99 зв.], згодом частину
цих праць видало Українське Православне Братство імені митрополита Василя
Липківського в США у 1950–1970 рр. Згадані роботи можна віднести саме до
апологетичних джерел через те, що положення про догмати Православної
церкви стосовно церковного устрою та ідейних підвалин УАПЦ, які увійшли
до «Канонів» 1921 р., були розроблені саме в цих творах ідеологів УАПЦ.
Однією

з

перших

робіт,

яка

містила

спробу

богословського

обґрунтування на захист пресвітерської хіротонії митрополита УАПЦ Василя
Липківського на Соборі УАПЦ 1921 р., була праця невідомого автора [981983]. У публікаціях УАПЦ в Україні ідея благодатності єпископату УАПЦ
вперше оприлюднена у часописі «Церква й Життя» за 1927 р., де у першому
числі був надрукований трактат «Волинського», у якому протиставлялась ідея
«канонічності єпископа» ідеї «благодатності єпископа» [982; 1257, с. 461].
Арсен Річинський, засновник видавництва «На Варті», де і було
надруковано цю брошуру, також не вказує на її авторство і подає власну
апологію на захист УАПЦ як національної церкви українського народу,
виправдовує умови її появи, до того ж використовує ті самі джерела, які
вказано в анонімній публікації, для обґрунтування канонічності УАПЦ [1407].
Основою для написання праці щодо богословського обгрунтування
канонічності УАПЦ формації 1921 р. для Івана Теодоровича стали праці
Благовісника УАПЦ у 1921–1928 рр. В. Чехівського, який, власне, і був
головним

автором

обґрунтування

благодатності

єпископату

УАПЦ

напередодні і під час Першого Собору УАПЦ 14–30 жовтня 1921 р.
Якщо доповідь Івана Теодоровича не справила на соборян великого
враження, судячи з відсутності відгуків у публікаціях, то обґрунтування
пресвітерської хіротонії, як єдино можливого виходу з того становища, в
якому опинився Собор після візиту і категоричної відмови екзарха Михаїла
(Єрмакова) 19 жовтня 1921 р., подав під час засідання Першого Собору УАПЦ
від 20 жовтня 1921 р. В. Чехівський [829, с. 190-197].

235

Цю виключну роль В. Чехівського відзначив Ю. Мулик-Луцик, назвавши
його головним речником в Україні основ ідеології т. зв. «християнського
соціалізму» [1257, с. 338]. Висновком автора був той, що «Без знання
церковно-релігійної ідеології В. Чехівського неможливо пізнати істоту вчення
архиєп. Теодоровича про мету Церкви Христової, бо цей ієрарх, які
митр[ополит] Липківський, був під впливом церковно-релігійної мислі того
великого персонажа в драмі церковно-релігійних рухів в Україні в 1917 –
1921 рр., але разом з тим і тихого мислителя, яким у першій половині ХХ ст.
був в Україні Володимир Чехівський. (Після того, як видно, архиєп[ископ
Іван] Теодорович, вже не знайшов такої людини, яка могла б мати на нього
такий вплив, який мав В. Чехівський)» [1257, с. 338].
З таким твердженням канадійського історика можна погодитись,
оскільки головну ідею праці Івана Теодоровича «Благодатність єрархії…» він
сформулював у 1922 р. безпосередньо після Першого Собору УАПЦ 1921 р. і,
очевидно, після спілкування з В. Чехівським та ознайомлення з його працями.
У відриві від цього джерела Теодорович вже нічого подібного більше не писав,
і тому цю книгу потім тільки передруковували прихильники УАПЦ
(Соборноправної). Отже, справедливо буде вважати В. Чехівського якщо не
співавтором, то головним ідейним натхненником цієї книги.
Особливе місце у справі дослідження апологетичних джерел, в яких
викладено ідеологічні підвалини УАПЦ та аргументи на її захист, посідають
праці Благовісника УАПЦ В. Чехівського. Свої твори він підписував
псевдонімом «Ілля Побратим» або «Ілля Братерський», і всі вони мають
соціал-демократичний ідейний ухил і відповідну термінологію.
Коли В. Чехівський став провідним ідеологом УАПЦ у 1921 р.,
дорадником

митрополита

УАПЦ

Василя

Липківського,

членом

ради

Старокиївської парафії УАПЦ при великому Софійському соборі, головою
Ідеологічної комісії УАПЦ, він став підписувати свої роботи «Вірний
В. Чехівський» [882, с. 333-344; 964; 976, с. 24; 1003; 1045; 1269; 1325-1327;
1336; 1344-1345; 1349; 1357; 1367; 1462-1465; 1509 та ін.].
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Апологетичний характер щодо обґрунтування існування УАПЦ має
робота «За церкву, Христову громаду, проти царства тьми», яка витримала
2 видання за життя автора [870-871], одне видання 1947 р. [872]. Останнє 4-те
перевидання було здійснено у Нью-Йорку (США) у 1974 р. з поданням на
титульній сторінці назви англійською, німецькою та французькою мовами
[873]. Брошуру надруковано без вказівки на видавця, але за всіма ознаками це
Українське Православне Братство ім. Митрополита Василя Липківського.
До видання додані 2 післяслова видавців з вказівками на археографічну
роботу [873, с. 44-47], короткий життєпис та кілька фотографій В. Чехівського
і акту висвяти митрополита УАПЦ Василя Липківського. Окремо подано
кілька

висловів

афористичного

характеру

авторства

О. Лотоцького,

В. Чехівського, В. Біднова та митрополита Іларіона (Огієнка).
Ця праця є цінним джерелом для історії УАПЦ через те, що це спроба
богословського обґрунтування пресвітерської хіротонії митрополита УАПЦ
Василя Липківського за зразком Олександрійської церкви ІІІ ст. н. е. По-друге,
робота може слугувати джерелом для вивчення розвитку богословської думки
часів руху за автокефалію в Україні 1917–1921 рр. Специфікою цього джерела
є те, що у богословській праці несподіваним чином поєднались міркування про
походження християнства та першохристиянських громад з українськими
соціал-демократичними переконаннями автора [873, с. 7-8].
Цікаво зазначити, що В. Чехівський посилався на працю російського
письменника-слов’янофіла, богослова М. Аксакова (1848–1909) «Духа не
угашайте» в обґрунтуванні рукоположення без єпископів [924]. Очевидно,
В. Чехівський був ознайомлений з його працями, але через відсутність
епістолярію та щоденникових записів важко довести еволюцію поглядів
В. Чехівського на церковний устрій під впливом аксаківських ідей. Про те, що
впливи були, свідчать назви публікацій М. Аксакова після 1905 р., присвячені
проблемам реформування РПЦ і видані друком у Санкт-Петербурзі в 1906 р.:
«Собор и выборное начало в церкви», «Соборы и патриархи», «Патриаршество
и каноны», «Об избрании епископов в древней христианской церкви» та ін.
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Ці проблеми В. Чехівський висвітлював у церковних виступах, під час
проповідей у великому Софійському соборі та в теоретичних працях. Згідно з
переліком книжок, що продавалися у Софійському соборі, підшитим до акта
ревізії Софійської церковної ради, складеного комісією від ВПЦР 1 лютого
1923 р. на чолі зі скарбником М. Самборським, у церковній лавці були
«Брошури авторства Володимира Чехівського (2 крб.)» [360, арк. 21].
Капітальну

богословську

працю

апологетичного

характеру

В. Чехівський написав через кілька років після Першого Собору УАПЦ 1921 р.
з метою ідеологічного і богословського обґрунтування позиції УАПЦ.
Фрагменти тексту праці В. Чехівського «Основа визволення церкви від
князівства тьми віку цього (Ефес. 6:10–13)» [1326] надруковані у часописі
«Церква й Життя» за 1927–1928 рр. [875].
Оригінал повного машинописного тексту з авторськими правками і
підписом зберігається у фонді 3984 ЦДАВО України серед рукописних та
машинописних матеріалів редакції цього журналу. Деякі частини цієї праці
підписані псевдонімом «Ілля Побратим» або «Ілля Братерський», інші – від
руки чорнилом: «Вірний В. Чехівський». Більшість текстів надруковано на
машинці (в архівних справах ЦДАВО України збереглися тільки копії), до
яких внесено правки чорнилом рукою автора. Це стосується також
іншомовних назв та термінів, які вписано від руки грецькою, німецькою,
французькою і латинською мовами.
У цілому віднайдено 9 частин апологетичної праці В. Чехівського
«Основа визволення церкви від князівства тьми віку цього (Ефес. 6:10–13)»:
3 частини праці за 1927 р. і 6 частин за 1928 р. Розміщення окремих частин цієї
праці в архівних справах опису 3 фонду 3984 ЦДАВО України:
1. Справа 561 «Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква
й Життя”», ч. І за 1927 р., арк. 79-95. Копія, машинопис. Є авторські правки
синім чорнилом. Наприкінці підпис «Вірний Володимир Чехівський». Текст
датовано 3 лютого 1927 р. [454];
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2. Справа 562 «Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква
й Життя”», ч. ІІ за 1927 р., арк. 7-28. Копія, машинопис. Є авторські правки
синім чорнилом. Наприкінці підпис «Вірний Володимир Чехівський». Текст
датовано 21 травня 1927 р. [455];
3. Справа 563 «Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква
й Життя”», ч. ІІІ за 1927 р. [456];
4. Справа 705 «Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква
й Життя”», ч. І за 1928 р., арк. 114-124. Копія, машинопис. Наприкінці підпис
«Вірний Володимир Чехівський». Текст датовано 29 грудня 1927 р. [458];
5. Справа 706 «Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква
й Життя”», ч. ІІ за 1928 р., арк. 18-23. Копія, машинопис. Є авторські правки
синім чорнилом. Наприкінці підпис «Вірний Володимир Чехівський». Текст
датовано 1927 р. [459];
6. Справа 707 «Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква
й Життя”», ч. ІІІ за 1928 р., арк. 201-231. Копія, машинопис. Є авторські
правки синім чорнилом. Наприкінці підпис «Ілля Побратим». Текст датовано 3
лютого 1927 р. [460];
7. Справа 708 «Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква
й Життя”», ч. ІV за 1928 р. [461];
8. Справа 709 «Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква
й Життя”», ч. V за 1928 р. [462];
9. Справа 710 «Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква
й Життя”» ч. VІ за 1928 р. [463].
Посилаючись на Новий Завіт та св. отців церкви, В. Чехівський порівнює
боротьбу в часи первісного християнства з періодом проголошення УАПЦ в
тій частині праці, яку датовано 3 лютого 1927 р.: «Отже, Українській Церкві
довелось найперше визволяти священне служительство від гнобительської
неправдивої ієрархії, що її настановили “князі світу цього”, московські царі, бо
ця неправдива ієрархія служила не Христу, не Святому Духу любові і
братерства, а духу гнобительства, хижацтва (Мф. 4:8-11)» [454, арк. 79].
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В. Чехівський обґрунтовував тезу про відступництво тихонівської
ієрархії від Христа і відповідність ієрархії УАПЦ євангельському вченню:
«Так наука Христова стверджує, що визнання поза церквою екзарха
Тихоновського на України Михайла [Єрмакова], а разом з ним і всієї
Москвинської ієрархії, яка не поєдналась з церковним наступництвом, є ділом
волі Христа Спасителя, а також, що обрання Українською церквою й
молитовне висвячення церквою нової ієрархії на Соборі України [19]21 року
цілком відповідає ученню Євангелія» [454, арк. 87].
Розрив з єпископатом Російської церкви він вважав цілком позитивним
явищем: «Свята УАПЦ, після відходу від неї в бік “світу цього” єпископату
стародержавного наступництва на чолі з екзархом московського Патріархата,
вжила і мала церковне право вжити цей канонічний, апостольський спосіб
висвяти єпископів Православної Апостольської Олександрійської Церкви на
Першому Всеукраїнському Церковному Соборі [1921 р.] і всі докори в
неканонічності соборної висвяти розбиваються безперечними свідоцтвами
самого церковного історичного життя» [460, арк. 231].
Праця В. Чехівського «Основа визволення церкви від князівства тьми
віку цього (Ефес. 6:10-13)» має не тільки апологетичний характер, але й
містить елементи полеміки з церковними опонентами УАПЦ (згаданий твір
буде розглянуто також у відповідному підрозділі цієї роботи). Одну з частин
праці, датовану 21 травня 1927 р., В. Чехівський присвятив аналізу творів
Єроніма Стридонтського і полеміці з обновленським архієпископом Лоллієм
(Юр’євським) [455, арк. 28].
Наступну частину він присвятив аналізу історичних відомостей про
Перший Вселенський Собор та боротьбі проти аріан у справі висвяти
єпископату («Свідоцтво Першого Загального (катаолос) Собору (325 р. н. е.)
про висвяту єпископів Церквою»). Спираючись на документальні свідчення та
публікації, він вибудував обґрунтування тези про те, що олександрійські
єпископи були прийняті в сущому сані і ніхто не вимагав від них пересвяти
після прийняття постанов Собору [458, арк. 114-124].
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Окремий розділ присвячено огляду свідчень церковного письменства та
церковної практики ранніх віків християнства щодо висвяти єпископів [459,
арк. 18-23]. Тут в контексті документальних свідчень подано аналіз
відповідних

текстів

з

Нового

Завіту,

писань

мужів

апостольських,

св. Климента Олександрійського, Євсевія Кесарійського та ін. Таким чином,
робота В. Чехівського збереглася серед редакційних матеріалів часопису
«Церква й Життя» в кількох частинах, підписаних автором. Це –
апологетичний за характером твір, покликаний дати богословське підґрунтя
під акт пресвітерської хіротонії митрополита УАПЦ Василя Липківського, а
також сформулювати відповіді в полемиці з обновленськими діячами.
Архієпископ УАПЦ Іван Теодорович написав у м. Вінниці в 1922 р.
апологетичний твір для обґрунтування благодатності ієрархії УАПЦ,
використавши джерела першохристиянської доби, праці російських богословів
у справі аргументування думки щодо формування інституту єпископату в
первісній церкві та Благовісника УАПЦ у 1921 – 1928 рр. В. Чехівського. У цій
апологетичній праці подано аналіз проблеми походження церковної ієрархії в
Християнській церкві на підставі писемних джерел перших століть.
Іван Теодорович описав встановлення ієрархії в церкві, зокрема
священства ієрархічного і особистого [866, с. 108-118]. Далі в роботі
розглянуто походження ієрархії УАПЦ 1921 р., а також «московський
єпископат на Україні, характер і тактика його» [866, с. 121-126]. Окремим
розділом подано акт постання УАПЦ на Соборі 1921 р., але чомусь про свою
висвяту у Софійському соборі 26 жовтня 1921 р. він нічого не писав.
Рукопис книги був вивезений І. Теодоровичем до США і надрукований
на тайпрайтері в м. Філадельфії у 1941 р. Перше видання з’явилося у
м. Регенсбурзі (Німеччина) у 1947 р. зусиллями УАПЦ (Соборноправної) для
обґрунтування своєї позиції. Цей варіант публікації на звороті титульної
сторінки

має

запис:

«Замовлення

виконано

книжковим

товариством

«Універсальна Бібліотека»; «Permitted by authority of Militery Government».
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Останнє видання здійснене в м. Мантен Дейлі (США) у 1971 р.
зусиллями Українського Православного Братства ім. Митрополита Василя
Липківського в США [1500, с. 160]. Незважаючи на негативне ставлення
членів Братства до акту пересвяти Івана Теодоровича у 1949 р., він залишався
для них останнім живим єпископом УАПЦ формації 1921 р., якого висвячував
сам митрополит Василь Липківський. Його твір вони вважали видатною
апологетичною працею, попри те, що сам Теодорович, очоливши у 1924 р.
Українську Греко-Православну Церкву в США і Канаді, так не думав.
До тексту книги Івана Теодоровича, виданій у м. Мантен Дейлі (США) в
1971 р., було додано тільки фотографії [867], зокрема світлини митрополита
УАПЦ Василя Липківського і архієпископа УАПЦ в Америці і Канаді Івана
Теодоровича [867, с. 1-2]. Порівняно з виданням 1947 р., було додано світлини
військового собору св. Миколая на Печерську [867, с. 32], Софійського собору
з

підписом,

що

це

катедра

Митрополита

УАПЦ

[867,

с. 1-250],

Володимирської гірки [867, с. 70], єпископату УАПЦ 1920-их рр. [867, с. 82],
делегатів Собору УАПЦ 1921 р. [867, с. 88], Андріївської церкви [867, с. 90] і
Свято-Успенського собору в Києво-Печерській лаврі [867, с. 104].
У

2010 р.

Інститут

української

археографії

та

джерелознавства

ім. М. С. Грушевського НАН України спільно з Київською православною
богословською академією УПЦ КП видали книгу Івана Теодоровича за
текстом 1947 р. [868]. До видання додано біографічну розвідку життєпису
Івана Теодоровича, а також світлини, в т. ч. усіх попередніх видань.
Важливою для розуміння пресвітерської хіротонії на Соборі УАПЦ
1921 р. є праця В. Юхимовича «Настановлення єпископів та іншого
духівництва на церковні посади в християнській церкві», написана у Києві
1922 р. Це неповний текст початку статті, який зберігся серед редакційних
матеріалів часопису «Церква й Життя» у вигляді машинопису без початку і
кінця [459, арк. 74-76]. Встановити повну назву статті і авторство вдалося з
виявленого в іншій справі закінчення статті. [455, арк. 68-114]. Текст цієї
богословської праці було надруковано в часописі «Церква й Життя» [879].
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Митрополит УАПЦ Василь Липківський також долучився до написання
апологетичних творів. Як голова редколегії часопису «Церква й Життя» до
випуску № 1 він в якості передмови написав статтю апологетичного характеру
«Церква й Життя» [860], в якій називає УАПЦ «новим величним Христовим
будинком, що сягає скрізь, де тільки живе український народ» [879, с. 3]. У
цьому ж числі є інші подібні публікації його авторства [774; 861; 1377].
У цьому ж числі

про досягнення УАПЦ в церковно-духовній сфері

написав статтю В. Чехівський [874]. Автором апологетичних публікацій
виступали інші діячі УАПЦ, зокрема Н. Шараївський [878], І. Павловський
[862], Я. Чулаївський [876-877], М. Карабіневич [844], К. Малюшкевич [846],
К. Кротевич [845], М. Пивоварів [863], М. Хомичевський [869] та ін.
Таким чином, можна твердити, що навіть за нетривалий період свого
існування у 1920 – 1930-ті рр. діячі УАПЦ спромоглись на написання
апологетичних праць на захист канонічності УАПЦ і акту всенародної висвяти
її першого митрополита – Василя Липківського у 1921 р. Маючи ґрунтовну
богословську освіту, автори апологетичних праць подали праці до редакції
часопису «Церква й Життя», окремі праці вийшли друком іще у 1920-ті рр.
Якби не знищення цієї церкви, то такий напрям українського богослов’я, який
утворився в середовищі УАПЦ 1920-их рр., ймовірно, ймовірно, отримав би
подальший розвиток. Але через політичні репресії частина праць втрачена, а
ті, що залишились в архівах, потребують додаткових досліджень.

4.2.

Богослужбові твори

Велике значення у справі українізації церковного життя керівництвом
ВПЦР надавалося реформуванню церковної музики та співів [1329]. Як
відзначає українська дослідниця Лю Пархоменко, це питання постало з самого
початку церковно-визвольного руху як надзвичайно важливе для відродження
церковної справи [1288].
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У київській газеті «Слово» наголошувалося, що «в нас зовсім забули, що
церковний спів – це молитва, співці – служителі храму». Автор публікації
зазначав, що «обходив всі храми Києва і ніде, окрім Лаври, не чув
православного співу» [1255]. До справи українізації церковного богослужіння
в УАПЦ багато зусиль доклали такі видатні українські композитори, як
п. Козицький, прот. Кирило Стеценко, П. Демуцький, П. Гончаров.
Справжньою подією на початку руху за автокефалію Православної
церкви в Україні стала панахида по М. Лисенку, музику до якої склав
К. Стеценко. Панахиду відправлено 6 листопада 1918 р. [1178]. Промову
виголосив прот. Василь Липківський. Текст промови надрукований в іншому
числі газети і згодом опублікований разом з археографічним коментарем [763].
П. Козицький писав, що завдяки процесу русифікації національномелодійний елемент в церковних співах був сильно нівельований їх масовим
вжитком протягом століть, а церковні співи, введені у синодальні збірники,
були вийняті з лабораторії безпосереднього творчого формування і вмерли для
подальшої еволюції. Він назвав російську духовну музику «штучною», хоча
деякі російські композитори користувались елементами народної пісні. Але
релігійні почуття богомольців не задовольняються, бо така амальгама з
мирської пісні і церковної мелодії неможлива, бо в ній знищується одна з умов
церковності співів, закладається асоціативний зв’язок між церковними і
мирськими настроями. Автор наголошував, що з боку численності релігійномузичних елементів народ український займає почесне місце, бо твори
релігійного змісту «складають цілі серії і категорії» [1178, с. 3].
К. Стеценко

виступав

за

необхідність

негайного

запровадження

загальних співів у церкві, оскільки це є найліпший засіб українізації
церковного співу. Він вніс загальні пропозиції до реформування співу і
наголосив, що найближчою справою держави повинно стати заснування
державної капели, на зразок синодального хору, яка б виконувала нові твори
сучасних українських композиторів [1021]. Такі самі думки висловив
анонімний автор у статті «О церковном пении» [920].
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У справі реформування церковних співів, коли їх пропонувалось
виконувати всіма присутніми в храмі, прихильники автокефалії Православної
церкви в Україні не є оригінальними. Про те, що ця проблема існувала і в
Російській церкві, свідчить доповідь Св. Собору РПЦ (відділ богослужіння,
проповідництва та храму) про упорядкування церковних співів [762].
До джерел, які містять інформацію щодо реформування в галузі
церковної музики та співів, відноситься віднайдений у нотному відділі НБУ ім.
В. Вернадського уривок з брошури, який не має вказівок на походження. Це
проект

реформування

церковної

музики

та

співів.

Авторами

було

обґрунтовано пропозицію ввести по всіх церквах загальні співи і конкретні
заходи втілення цього проекту в життя. Текст доповіді підписано заступником
головуючого

Собору

єпископом

Чернігівським

Пахомієм

(Кедровим),

учасником Всеросійського Собору 1917 р. у Москві.
Видання нотних та богослужбових видань ВПЦР є окремою темою для
наукового дослідження. Практично всі твори складають доробок українських
композиторів, які були пізніше визнані українськими радянськими класиками
1920 – 1930-их рр. Це спричинило до того, що у післявоєнний час, коли архівні
фонди було розподілено між архівами УРСР, особові фонди і матеріали
творчої

спадщини

композиторів,

причетних

до

УАПЦ,

виявилися

розпорошеними по різних архівах.
Наприклад, спадщина протоієрея УАПЦ Кирила Стеценка в київських
архівах розподілена наступним чином: 1) до ЦДАМЛМ України віднесено
твори, визнані українською радянською класикою (ЦДАМЛМ України,
ф. № 175 «Стеценко К. Г. (1882–1922) – композитор, хоровий диригент,
музичий та громадський діяч, священик», оп. №№ 1–2, 73 од.зб. (1895–1970);
2) документи, рукописні твори та нотні партитури – до фонду № 62 «Стеценко
Кирило Григорович» відділу рукописів ЦНБ ім. В. Вернадського (нині ІР НБУ
В. Вернадського); 3) небажаний для радянської версії життєпис композитора,
який стосувався його церковної діяльності, залишено серед недоступних для
дослідників матеріалів фонду № 3984 ЦДАВО України.
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Накладом ВПЦР у 1920-ті рр. надруковані збірники нот для Літургії та
інші богослужбові тексти протоієрея УАПЦ Кирила Стеценка, який у 1918 –
1919 рр. неодноразово виступав на сторінках київських періодичних видань
щодо реформування національної музично-церковної справи [1021, с. 4].
Нотні видання є досить специфічним видом джерел [865]. Ноти
«Літургії…» авторства прот. Кирила Стеценка призначені для мішаного й
народного хору і видана накладом ВПЦР. Музику до Літургії св. Івана
Золотоустого розписано на 4 голоси з вказівками на те, після якого місця в
богослужінні слід співати (наприклад: «Після Євангелія», «Після Апостола» і
т. д.). У тексті збережено звичайний порядок співів під час Божественної
Літургії в православному храмі: «Ектенія», «Херувимська пісня», «Милість
спокою», «Достойно є», «Отче наш».
Відмінними від російських аналогічних видань можна назвати наступні
ознаки: 1) українська мова з літературним перекладом заголовків і текстів
молитов; 2) почергові співи хору і загалу вірних під час служби, про що є
вказівки в партитурі; 3) Текст і ноти «Молитви за Україну» на музику
М. Лисенка, яку разом із «Заповітом» Т. Шевченка виконували під час відправ.
Наприкінці вміщено перелік музичних видань українських композиторів, які
будуть надруковані накладом ВПЦР найближчим часом [865, с. 31].
Поки що не вдалося відшукати всі друковані примірники богослужбових
видань 1920-их рр., створені діячами УАПЦ. Архівний примірник збірника
псалмів і літургій зберігається у справі фонду 3984 ЦДАВО України [593]. Ця
справа містить варіанти перекладів богослужбових книжок та молитов.
Більшість матеріалів – це машинописні варіанти перекладів Божественої
Літургії св. Івана Золотоустого українською мовою, але зустрічаються й інші
матеріали, які дають можливість дослідити діяльність ВПЦР у цій справі.
ВПЦР видала друком «Літургію св. Іоанна Золотоустого» (переклад
прот. Василя Липківського), Часословець, Требник, Молитовник та ін. Попри
проведену велику пошукову роботу, поки що не вдалося відшукати тексти цих
видань в Україні і серед діаспорних видань.
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Збереглися видані друком акафісти у перекладі Л. Старицької-Черняхівської.
Інші видання не збереглися і їх список можна відновити тільки за переліком, який
подає митрополит Василь Липківський [773, с. 88-89] . Фото обкладинок
богослужбових видань УАПЦ 1925–1928 рр. подано у «Мартирології…» [823, с. 285] .
Завдяки публікаціям диригента та музикознавця В. Завітневича (1893–
1983) також можна уточнити перелік богослужбових та музичних видань
ВПЦР, здійснених у 1920-ті рр. в Україні [1247]. Низку статей В. Завітневича
присвячено українським композиторам і диригентам, які прислужилися
розвитку української богослужби УАПЦ 1920 – 1930-их рр. і свідком яких він
був у період життя в Україні. Це статті, присвячені українському композитору
протоієрею УАПЦ К. Стеценку [1047]. М. Леонтовичу [1049], організатору
української капели «Думка» Н. Городовенку [1052] та ін.
Стаття В. Завітневича стосовно огляду видавничої діяльності УПЦ в
США, згодом була перепублікована в «Українському Православному
календарі» на 1957 рік (Саут Бавнд Брук, Н. Дж., США, 1957) [1053 ], містить
переліки видань ВПЦР для богослужбового вжитку УАПЦ у 1920-ті рр. двома
списками: А (надруковані в друкарні) і Б (друковані на шапірографі) [1053,
с. 389-390; 976, с. 212].
До «списку А» віднесено богослужбові книги, щоправда, без будь-яких
вказівок на місце і рік видання: Св. Євангеліє, Псалтир, Чин Літургії св. Івана
Золотоустого, Чин Всеношної, Часословець, Требник: таїнство хрещення, шлюбу
і похорону, Октоїх, Святкову мінею, Служби Божі в Страсний Четвер, П’ятницю і
Суботу і Служба Божа на Великдень, Акафіст Покрові Божій Матері,
Молитовник. До «списку Б» – Збірку Служб Великого Посту (Канон св. Андрія
Критського, Літургія Раніш-освячених Дарів, Літургія Василія Великого, Пасія,
Акафіст Страстям Христовим), Служби Божі в Страсний Понеділок, Вівторок і
Середу, Требник (Частина 2), Акафісти (1, 2 і 3 частини) і Чин Маслосвяття.
У справі публікації музично-хорових видань ВПЦР цього періоду
В. Завітневич вказує на те, що друкарським способом видано тільки 1-шу
частину “Літургії” К. Стеценка.
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Натомість,

на

шапірографі

надруковано

Всенічну,

Панахиду

К. Стеценка, Літургію М. Леонтовича та інші твори українських композиторів.
Очевидно, такі видання на шапірографі друкувалися невеликими партіями для
роздачі виконавцям хору під час служби. В. Завітневич слушно зазначає, що
такий спосіб друкування як богослужбових текстів, так і церковних співів «не
забезпечували таких видань від знищення часом і обставинами» [1053, с. 390].
У статті Т. Миронюка розглянуто стилістичне новаторство «Панахиди»
протоієрея УАПЦ Кирила Стеценка [1248]. До творчого доробку композитора
у сфері духовної музики належать 2 Божествених Літургії, Панахида,
Всенічна, близько 60 піснеспівів для інших служб (Великодньої, Літургії
св. Василя Великого, Різдва, недільних), понад 50 колядок та щедрівок для
мішаного та однорідного хорів, 45 для дво- і триголосних дитячих хорів,
Задостойники (8 творів), Милість спокою (8 творів), Канти і Псальми
(8 творів), Прокимени (8 творів), Херувимські (9 творів), окремих творів, як
«Ангел вопіяше», «На ріках вавілонських», «Разбойника благоразумного»,
«Розіграй, Давиде», «Хваліте ім’я Господнє» та інші [1248, с. 92].
Панахиду К. Стеценка виконано на 3-й сесії Всеукраїнського Собору
1918 р. З рукопису твір було скопійовано представником з Полтави, завдяки
чому партитура «Панахиди» того року потрапила до репертуару Полтавського
національного хору. Невідомим чином партитура згодом опинилась у
Галичині, а потім у Канаді. У Києві поголосники і партитура перебували
упродовж 1918 – 1920 рр. серед нот Першого національного хору та самого
автора у с. Веприк. Згодом автограф потрапив до нотозбірні Товариства ім.
М. Леонтовича де і зберігався [1248, с. 93].
Антимінси. Про спеціальний друк антимінсів в період діяльності УАПЦ
відомо дуже мало. Є відомості про те, що при передачі храмів старі антимінси
забирали з собою представники попереднього кліру. Згодом УАПЦ, маючи в
храмах мощі святих (наприклад мощі св. Митрополита Макарія у Софійському
соборі, або мощі св. Варвари у Златоверхому Михайлівському соборі),
отримала можливість друкувати власні антимінси.

248

Самих антимінсів друку УАПЦ поки що не віднайдено. Можливо деякі з
них і збереглися у храмах чи в музеях, але їх важко ідентифікувати. Про те, що
вони були, свідчить витяг з протоколу № 106 засідання президії ВПЦР від 21
червня 1928 р. (п. 4). На засіданні слухали повідомлення бр. В. Фесенка від 20
червня 1928 р. про закінчення ним ескізу антимінса і про внесення ним
художникові 50 крб. і 115 крб. в депозит 1-ої Держдрукарні. По цьому пункту
було ухвалено сповістити всі ОЦР про друк 500 прим. Антимінсу і просити
надіслати замовлення за готівку пожертви в сумі 5 крб. Після збирання
замовлень командирувати священика або єпископа для отримання антимінсів,
або подавати їх через єпископів округи [646, арк. 6].
Це також витяг з протоколу № 180 засідання президії ВПЦР від 6 грудня
1928 р. за підписом секретаря зборів єпископа Марка Грушевського. Під п. 1
слухали заяву прот. Леонтія Юнакова про те, що він отримав 57 примірників
антимінсів за допомогою брата Б. Фесенка і виплатив за них 30 крб. 78 коп.
(рахунок додано) [648, арк. 4]. Зборами ухвалено антимінси прийняти, гроші
виплатити і дякувати бр. Фесенку за корисну допомогу в справі видання
антимінсів і виплатити йому одноразово 25 крб. [648, арк. 4].
І. Власовський у «Нарисі…» окремим розділом подав життєписи і
огляди творів композиторів, причетних до процесу українізації церковного
богослужіння в УАПЦ у 1920-ті рр. [976, с. 215-223]. У статті Л. Пархоменко,
присвяченої українським композиторам та їхній участі в автокефальному русі
[1289], відзначено активну роль саме тих діячів, у яких були виразні хорові
пріоритети

–

К. Стеценка,

М. Леонтовича,

О. Кошиця,

Я. Яциневича,

Я. Степового, В. Верховинця, П. Гончарова та ін. Джерелами для створення
нових церковно-музичних композицій цих авторів стала народна творчість,
заборонена в синодальний період – лірницькі псалми і канти, зібрані
П. Демуцьким (1903), п’ять десятків акапельних обробок колядок і щедрівок,
опрацьованих К. Стеценком у 1907–1910 рр. тощо [1289, с. 383]. Після відходу
від

керівництва

церковними

справами

митрополита

УАПЦ

Василя

Липківського починається процес згортання реформування богослужіння.
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Тексти українських народних кантів і записів лірників поступали до
редакції часопису «Церква й Життя», але після 1928 р. процес творення нових
музично-хорових складових богослужбових відправ практично припинився.
До митрополита Миколая Борецького в грудні 1928 р. було надіслано
анонімним респондентом за підписом «Волинець» тексти колядки «Ой, видить
Бог, видить Творець» та запис псалми про Євангеліста Івана Богослова,
записаної від лірника у с. Мітелець [461, арк. . 221-225 зв.].
В. Чехівський написав дві проповідницькі відправи «Слово Хресне» і
«Визволення» [864]. Зберігся оригінал передмови «Вірного Володимира
Чехівського» до проповідницької відправи «Визволення», яка має свою власну
назву «Життя в богослужінні!», що збереглася у вигляді машинописної копії в
ЦДАВО України [667, арк. 1-2]. Автор писав про свій задум так: «Ідеєю цієї
відправи є визволення людського духу від кайданів темряви, лжі, пороку,
гріха, через Визволителя Христа, матеріалом – учення слова Божого і особливо
новозаповітного Євангельського слова про діло визволення» [667, арк. 2]
У цій передмові В. Чехівський повідомляє про запровадження до
богослужбової практики УАПЦ нових відправ та церковних свят, зокрема
«відправу на благословення праці 1-го травня» [667, арк. 2], відправу на свято
визволення церкви, яку планувалося служити щорічно на свято Покрови
1/14 жовтня на честь річниці Собору УАПЦ 1921 р., і відправу «відродження
богослужіння» Нововведення автор пояснював необхідністю відмінити
«богослужбові нашарування, зв’язані з внесенням у богослужіння обрядів,
присвячених царату» [667, арк. 1].
У 1928 р. митрополит Миколай Борецький дав доручення архієпископу
Лубенському УАПЦ Йосипу Оксіюку упорядкувати богослужбовий чин
УАПЦ, а також зазначив, що він «має звернути увагу на т. зв. проповідницькі
відправи “Визволення” і “Слово Хресне”». Таким чином, напередодні
звільнення В. Чехівського з усіх церковних посад розпочався перегляд його
спадщини, очевидно, з метою повного усунення її з церковного вжитку УАПЦ.
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З 1919 р. і до ліквідації 17 січня 1934 р. у Софійському соборі діяла
Старокиївська парафія УАПЦ. З самого початку діяльності за допомогою
Перекладової комісії при ВПЦР було здійснено переклади богослужбової
літератури, за текстами яких відправлялися богослужіння. Ці видання,
більшість з яких на сьогодні вважається втраченою, продавалися у великому
соборі і їх перелік дозволяє відновити назви богослужбових книжок
Старокиївської парафії УАПЦ [640; 659; 660].
За виявленим в архівній справі переліком книжок, що продавалися у
Софійському соборі, який було підшито до акту ревізії Софійської
парафіяльної ради, складеним комісією від ВПЦР 1 лютого 1923 р., в лавці
були наявні такі видання: Часословець (12 крб.), Літургія (12 крб.),
Молитовник (4 крб.), Требник (3 крб.), Новий Заповіт (14 крб.), Літія (4 крб.),
Великодня служба (4 крб.), Літургія, покладена на ноти о. Кирила Стеценка
(10 крб.), Брошури авторства В.М. Чехівського (2 крб.), Акафіст (4 крб.),
Діяння Собору (4 крб.), ноти Памфіла Демуцького (5 крб.), Молитовник у
перекладі єпископа Олексія (Дородніцина) (1 крб. 50 коп.), Закон Божий
(1 крб.), Молитви небіжчикові (0,5 крб.), вінчики (0,5 крб.), співи на вечірні
(0,5 крб.), святці (0,5 крб.), «сповідання» (0,5 крб.) [640].
У Софійському соборі з 29 квітня по 1 травня 1929 р. відбулися Великі
Микільські Збори ВПЦР, на яких митрополит Миколай Борецький повідомив
про те, що видавничий відділ ВПЦР вже видрукував Євангелія, Чин Літургії,
Чин Всенощної, Мінею, Страсну і Великодню служби, Псалтир, Часословець,
Октоїх, Требник, Молитовник, ноти. Далі він зазначив, що на 1929 р.
заплановано видання церковного календаря, Апостола, Требника, нот
Божественної Літургії М. Леонтовича [460, арк. 91 зв.]. До освітнього відділу
було доведено завдання видрукувати підручники з усіх богословських
дисциплін для діяльності Пастирських курсів УАПЦ. Але документи свідчать,
що всі ці плани залишилися нереалізованими через подальший наступ на
церкву і розгортання політичних репресій.
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У справу втрутилися фінансові органи, зокрема Київський окрфінвідділ
після складання протоколу фінінспектором від 16 березня 1926 р. про
притягнення до патентового збору ВПЦР на тій підставі, що Рада
розповсюджувала каталог книжок і нот з вказівкою конкретних цін на кожне
видання, а не за умови отримання благодійних внесків [585, арк. 134, 135].
У ЦДАВО України зберігся і розпис відправ Служб Божих у КиєвоСофійському катедральному соборі за лютий місяць 1922 р. [360, арк. 20], де
вказано, що у понеділок, вівторок та п’ятницю «Обідницю» в соборі
починають служити о 9 год. ранку, а вечірню о 4 год. вечора «по сонцю». У
середу о 8 з ½ год. ранку служився Акафіст образу «Нерушимої стіни» разом
Божественною

Літургією

(Архиєрейська

відправа),

а

вечірня

служба

починалася о 4 год. вечора. У четвер о 8 з ½ год. ранку служився Акафіст
чудотворному образу «Миколи Мокрого» разом з Божественною Літургією
(Архієрейська відправа), вечірня служба починалася о 4 год. вечора. У суботу
о 8 з ½ год. ранку служився Акафіст чудотворному образу «Куп’ятицької
Божої Матері» разом з Божественною Літургією (Архієрейська відправа),
а вечірня служба починалася о 5 год. вечора. У неділю служилося
2 Божествених Літургії – ранішня (о 8 год. ранку) і пізня (о 10 год. ранку,
Архієрейська відправа). Вечірня служба починалася о 4 год. вечора.
Серед архівних матеріалів часопису «Церква й Життя» є рукописи
«Української Ранішньої», «Української Літургії» та «Української Вечірні»
О. Левицького, які не були надруковані, хоча у справі після тексту кожної з
частин є пропозиція редакції обговорити ці тексти нових богослужб всіма
парафіяльними церковними радами УАПЦ і надіслати свої пропозиції до
редакції з метою створення єдиної літургійної служби для УАПЦ, яку буде
надруковано окремим виданням [458].
Церковні календарі. Окремим напрямом видавничої діяльності ВПЦР
був друк церковних календарів УАПЦ на кожний рік. Таких видань поки що
не виявлено в архівосховищах та бібліотеках, але є невелика частина
документів, де є свідчення, що календарі друкувались, хоча і з перешкодами.
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Зберігся

текст

уповноваження

ВПЦР

священику

УАПЦ

Павлу

Протопопову від 16 червня 1926 р. за № 631 про те, що його уповноважено
одержати від Головліту матеріали, які виготовлені до друку церковного
календаря на 1926 рік в одному примірнику і надіслані Київським Окрлітом
[585, арк. 105]. З іншого документу стало відомо, що цей календар на 1926 р.
планувалося видати друком в кількості 5 тис. примірників [585, арк. 148].
Таким чином, за час активної церковної і богослужбової діяльності УАПЦ
спромоглася утворити переклади українською мовою всіх складових частин
богослужбової літератури. Більше того, зусиллями О. Левицького, члена ВПЦР,
з’явився

проект

нової

Української

Літургії,

а

В. Чехівський

написав

2 проповідницькі відправи. Разом з комплексом утворених на підставі опрацьованих
композиторами українських народних піснеспівів поступово формувався новий тип
богослужіння УАПЦ. Судячи з документів, ця діяльність поступово припинилась у
1928 – 1929 рр. Досі не віднайдено більшість вищезгаданих видань, бо вони були
знищені під час ліквідації парафій цієї церкви. Окрім пересланих Василем
Липківським у 1930-их рр. до США і Канади богослужбових видань, в Україні
залишились тільки окремі частини рукописних і машинописних варіантів.

4.3.

Гомілетичні твори

Окремий напрямок для дослідження друкованих джерел з історії УАПЦ
1917–1937 рр. складають твори одного з найвидатніших діячів автокефального
руху – митрополита Василя Липківського. Через нетривале існування УАПЦ в
УСРР у 1920-ті рр. його церковні твори, в т. ч. написані для церковної
проповіді в храмі під час богослужіння, не були опубліковані. Лише після 1991
р. в Україні з’явилися окремі публікації [1064]. та дослідження з цієї проблеми
[1063]. В останнє десятиліття свого життя (1927–1937), коли митрополит
Василь Липківський поневірявся і був відлучений від церковного служіння,
ним було написано низку церковних праць, в т. ч. проповідей.
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Можна висловити припущення, що щось подібне за змістом він
виголошував в Софійському соборі в Києві та інших храмах під час
богослужіння, але тексти проповідей, які були оприлюднені в діаспорних
виданнях післявоєнного часу, писалися митрополитом як церковно-літературні
твори без сподівання на те, що вони пролунають в храмі.
У вступному слові до видання листів митрополита УАПЦ Василя
Липківського о. Петро Маєвський повідомляє, що одержав від нього загалом
19 листів, в яких надійшло близько 110 проповідей (разом вийшло
150 проповідей на євангельські теми і 50 – на апостольські) [824]. Петро
Маєвський вперше видав ці проповіді у 1934 – 1935 рр. в м. Вінніпегу.
У проповідях митрополит відгукувався на актуальні проблеми, зокрема
на звинувачення в унійних ухилах УАПЦ. Джерелом інформації щодо
«відпадіння» УАПЦ від православ’я і неминучого приєднання її до УГКЦ,
завдяки діяльності митрополита Андрея Шептицького, були представники
монархічних православних осередків [670, арк. 43].
«Проповіді на неділі і свята» були написані як літературні твори, хоча не
можна виключати, що певні записи велися тоді, коли він упродовж своєї
пресвітерської, а потім архієрейської діяльності виголошував проповіді в
храмі. Ці промови упорядковано видавцем за річним колом богослужінь
УАПЦ (в підзаголовках до проповідей вказано в яку неділю її виголошено).
Критики сучасного митрополиту УАПЦ Василю Липківському життя, як
відомостей про репресивні заходи влади у текстах проповідей мало. Очевидно,
діячі УАПЦ були свідомі того, що їх проповіді відвідують і записують
співробітники ДПУ. У проповідях він критикував марксизм [849, с. 18], нову
владу [849, с. 21], матеріалізм [849, с. 213], інші церковні напрями, які ширили
про УАПЦ всілякі наклепи та звинувачення в політиканстві [849, с. 224].
Наприклад, у проповіді «Христова віра є просвіщення, а не затьмарення
людини» митрополит Василь Липківський досить несподівано інтерпретує
відомий вираз К. Маркса щодо релігії як опіуму для народу [849, с. 18].
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У проповіді «Віра і жертва» він писав про мільйони загибли при зміні
ладу капіталістичного на соціалістичний, що потягло за собою «гекатомби
розстрілів, жертв голоду, заслання, тяжких пригод» [849, с. 213]. У проповіді
«Урочистий в’їзд Христа в Єрусалим, як творця нового релігійного життя та
урочистий вхід нашої церкви в життя нашого народу» митрополит говорить
про звинувачення, які лунали на адресу УАПЦ як з боку Українського
Екзархату, так і атеїстів [849, с. 223]. Відгукнувся він і на факти зречення
священства у проповіді «Шлях до життя дійсний і обманий» [849, с. 52].
У тексті проповіді «Страждання Божої Матері і важка доля українського
народу» йдеться про самодержавницькі стремління папського престолу,
унійну діяльність Польщі у ХVІ ст. [855], протестантські церкви, такі як
«лютерани, кальвіністи, методисти, євангеліки» (проповідь «Проти партійності
в Церкві й на захист єднання і Хреста Христового»), але ні про які теоретичні
чи практичні запровадження протестантської ідеології немає мови [858]. Така
критика Римських пап поєднується з критикою соціальною [854].
Василь Липківський піддав критиці і Російську церкву за її діяльність в
минулому що до Української церкви, а також сучасні йому дії єпископату
стосовно до УАПЦ [851]. Він критикував ієрархів за хизування Христовою
благодаттю щодо нібито недійсної благодатності УАПЦ [853]. Митрополит
УАПЦ

засудив

їхню

нехристиянську

погордливість,

самодержавний

єпископський устрій Російської церкви, примусове зросійщення українського
народу в минулому, відкремлення від потреб сучасного життя і активний
спротив діяльності УАПЦ [857].
Окремо він згадав у проповіді тих, хто пішов до Соборно-Єпископської
Церкви в Україні і також критикував УАПЦ за «неканонічність і
безблагодатність» її ієрархії. Це Павло Погорілко, Теофіл Булдовський, та
приєднався до них й Йоаникій Соколовський, що недавно приїжджав до Києва,
ще як заступник московського патріарха» [856]. У своїх проповідях
митрополит УАПЦ Василь Липківський торкався і теми служіння жіноцтва в
церкві. [818, с. 460-476; 852].
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86 проповідей митрополита УАПЦ Василя Липківського вперше були
надруковані на машинці й розмножені на шапірографі в Києві ВПЦР 9-ма
місячними зшитками впродовж 1924–1925 рр. Упродовж 1933–1936 рр.
настоятель собору Св. Покрови у Вінніпезі (Канада) о. Петро Маєвський, який
вивіз до Канади ці зшитки, отримав поштою іще 87 проповіді від самого
митрополита [849, с. XV]. Після їх отримання з України він передрукував на
машинці і розмножив на шапірографі у кількості 50 примірників. На теми
євангельські він скомпонував 150 проповідей у 1934 р. на 335 сторінок, і на
теми апостольські 50 проповідей у 1936 р. на 217 сторінках [849, с. XV]. У
археографічній передмові о. Петро Маєвський вказав, що саме він подав
заголовки до проповідей, яких не було в оригіналі [849, с. XVІ–XVІІ].
Окрема збірка проповідей митрополита УАПЦ Василя Липківського
вийшла друком до 1000-ліття Хрещення України-Руси [849]. До 100-річчя з
дня його народження у 1964 р. видано укладені в окремий збірник «Проповіді
на Апостольські Послання» [847]. Це копії текстів проповідей. Оригінали та
близько 30 проповідей втрачено під час поштових пересилань, очевидно
назавжди. Текст було редаговано видавничою Комісією УАПЦ в США.
Вступну статтю «Великий православний український богослов» написав
протопресвітер Ігор Губаржевський [847, с. 205-209].
Тексти проповідей публікувались у часописі «Церква й Життя»,
офіційному органі Українського Православного Братства ім. митрополита
Василя Липківського в США, майже в кожному числі цього видання у 1957 –
1966-х рр. на перших сторінках журналу з уміщенням фотографії автора. О.
Петро Маєвський вказує, що таким чином було оприлюднено 57 проповідей у
передомові до видання 1988 р. [849, с. XV]. У резолюції 12-х річних зборів
цього Братства, що відбулися 5–6 липня 1969 р. у м. Форт-Вейн, Інд., США,
повідомлялося про закінчення роботи над виданням проповідей митрополита
УАПЦ Василя Липківського [803, с. 27]. Учасникам зборів продемонстровано
нове видання і висловлено подяку всім членам Братства та окремим особам,
які своїми пожертвами прислужилися до виходу в світ цінного видання.
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У цьому числі часопису було оголошено про вихід книги «Проповіді на
євангельські теми і Апостольські послання» у видавництві Українського
Православного Братства ім. Митрополита Василя Липківського у США.
Зазначалося, що у книзі 620 сторінок, полотняна тверда обкладинка темносинього кольору, прикрашена золотим тисненням орнаменту роботи Юрія
Сластіона [803, с. 2] . До збірки увійшло 197 проповідей на теми євангельські й
апостольські. У наступному числі «Церкви й Життя», окрім рекламного
оголошення, управою Братства було уміщено статтю-повідомлення про вихід
збірника проповідей [1398] , з передмовою, світлинами митрополита УАПЦ
Василя Липківського та великого Києво-Софійського собору.
У збірнику проповідей митрополита УАПЦ Василя Липківського подано
дві біографії митрополита, написані ним самим, загальний список його творів,
джерела та пояснення до друку проповідей (статистичні дані), 6 фотовідбитків
рукопису

проповідей.

Значення

цих

проповідей

для

Братства

було

надзвичайно великим, оскільки наприкінці статті Управа Братства умістила
перелік 3 книг, які, на думку авторів, повинні бути в хаті кожного українця:
1) Святе Письмо, 2) «Кобзар» Тараса Шевченка і 3) Проповіді митрополита
УАПЦ Василя Липківського [1398, с. 2-3].
В ювілейний 50-й рік після відродження УАПЦ на Першому Соборі
УАПЦ 1921 р. Українське Православне Братство ім. Митрополита Василя
Липківського розповсюдило лист-звернення до всіх священнослужителів
Української церкви поза межами Батьківщини-України з повідомленням про
видання, подаючи цитати відгуків, які надійшли від відомих осіб [1208].
У подальших числах часопису «Церква й Життя» постійно друкувались
оголошення про вихід друком цієї книги з описом видання і його ціною, що
сприяло надходженню до редакції відгуків на опубліковані в журналі
проповіді [960]. Після виходу друком окремого видання було опубліковано
рецензії о. д-ра Семена Володимира Гаюка [991], прот. М. Гільтайчука [994],
В. Проходи [1400], Г. Домашовця [1022], Демида Бурка [966].
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Окремою брошурою вийшла проповідь Василя Липківського, текст якої
є також в збірниках проповідей митрополита УАПЦ [848]. Видано також
брошуру, присвячену діяльності самого Василя Липківського, відверто
апологетичного характеру (автор Т. Хохітва) [970]. Наприкінці автором
зроблено помилковий висновок: не маючи даних про смерть Василя
Липківського, він пише, що той загинув на Соловках.
В Україні після 1991 р. було видано друком невеликий збірник
проповідей [850]. Одну з останніх публікацій публічних промов митрополита
УАПЦ Василя Липківського здійснив Інститут української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України [763].
Оприлюднено проповіді митрополита УАПЦ Василя Липківського на
компакт-диску, де вміщено запис 6 промов у виконанні заслуженого артиста
України прот. Петра Бойка (диск є складовою частиною видання невеликої
книжки) [1071]. Таким чином, проповіді митрополита УАПЦ Василя
Липківського через наявність у суто церковних текстах актуальної для вірних
інформації, що була відгуком на тодішні події, є специфічним джерелом про
умови життя та діяльності УАПЦ 1920 – 1930-их рр.
У 2011 р. зусиллями УАПЦ на чолі з Предстоятелем УАПЦ
Блаженнійшим

Митрополитом

Київським

і

всієї

України

Мефодієм

(Кудряковим) у Кам’янці-Подільському було вкотре перевидано проповіді
митрополита УАПЦ Василя Липківського [859]. Попри спроби видавців
відтворити ті варіанти видання «Проповідей…», які вийшли друком у діаспорі,
згадане видання є доволі дивною спробою публікації з прихованням усіх ознак
попередніх видань даної книги. Курйозною виглядає назва перевидання, коли
на титульну сторінку винесено ім’я автора і фото, але на тій же сторінці його
згадано в третій особі з штучно скомпонованою назвою: «Проповіді
Митрополита Василя Липківського до Українського Народу» замість тієї, що
була у всіх попередніх виданнях: «Митрополит Василь Липківський. Слово
Христове до українського народу. Проповіді на неділі і свята». Дивним є
уникання автора передмови називати повним титулом митрополита УАПЦ.
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Саме проповіді стали ключовим сюжетом у справі поновлення
церковного часопису «Церква й Життя» в США для продовжувачів справи
митрополита УАПЦ Василя Липківського. Неоціненним скарбом стали
переслані у 1933–1937 рр. рукописи проповідей митрополита Василя
Липківського до о. Петра Маєвського, які згодом стали неодмінною складовою
кожного числа офіційного органу Українського Православного Братства ім.
Митрополита Василя Липківського в США так само як і фото митрополита.
За умови проголошення оновлення церковного життя УАПЦ вимагала і
від інших єпископів і священиків виголошувати проповіді. Очевидно, так воно
і було, але текстів інших гомілетичних творів поки що не віднайдено. Є
повідомлення про те, що в засіданні президії ВПЦР від 11 червня 1928 р.
(протокол № 103) було розглянуто заяву архієпископа Нестора Шараївського з
проханням виплатити йому кошти за переклади богослужбових книг та за друк
його промов [648, арк. 2], але поки що цих видань не виявлено.
Таким чином, слід зазначити, що через обставини знищення УАПЦ
(УПЦ) в УСРР і особливості останніх років життя митрополита УАПЦ Василя
Липківського (1927 – 1937) гомілетична спадщина УАПЦ, представлена тільки
його проповідями, збереглася лише за межами України. В архівних
документах не виявлено матеріалів гомілетичної спадщини УАПЦ. Всі
збірники проповідей, які надруковано за кордоном, складаються з вивезених за
кордон та надісланих поштою самим митрополитом УАПЦ Василем
Липківським до о. Петра Маєвського.
Очевидно, що цих проповідей було більше, але частина листів не
доходила до адресата за кордон через проблеми пересилки з УСРР. Можливо,
десь у поштових відділеннях і зберігались вилучені посилки і листи, але про це
сьогодні нічого не відомо. Тому поки єдиним документальним джерелом для
вивчення гомілетичних творів УАПЦ 1920 – 1930-их рр. є опубліковані в
українській діаспорі проповіді митрополита УАПЦ Василя Липківського на
неділі і свята та на Апостольські послання.
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4.4.

Церковно-полемічні публікації ідеологів УАПЦ

Специфічною особливістю богословської полеміки 1920-их рр. було
спрямування дискусії не на іновірців (римо-католиків, уніатів, протестантів), а
на представників інших православних церковних напрямів, які виступили
проти УАПЦ. Головним об’єктом богословської нищівної критики з боку
представників Українського Екзархату та Обновленської церкви став акт
пресвітерської хіротонії прот. Василя Липківського 23 жовтня 1921 р., а також
богословське обґрунтування цього акту, автором якого був В. Чехівський.
Окрему групу документів складають публікації теоретиків та ідеологів
УАПЦ, які за часом відстають від подій Собору УАПЦ 1921 р., але їхня
тематика свідчить про загострення суперечок навколо питання щодо
утворення УАПЦ, її засадничих позицій, проблеми канонічності висвяти
першоієрарха навіть через 6-7 років після того. Тому огляд цих публікацій є
необхідною складовою для докладного з’ясування поставленої проблеми.
Полеміка

В. Чехівського

з

обновленцями

почалася

з

приводу

канонічності УАПЦ і висвяти митрополита Василя Липківського 1921 р. Саме
обновленські богослови стали головними опонентами, яким було присвячено
відповідні розділи капітальної праці В. Чехівського «Основа визволення
церкви від князівства тьми віку цього (Ефес. 6:10–13). В. Чехівський відкидав
виключне право церковних ієрархів як тихонівської, так і обновленської
орієнтації заперечувати благодатність і канонічність УАПЦ.
Подаючи відомості про свідоцтво Блаженного Єроніма Стридонтського
про висвяту єпископів в древній церкві, В. Чехівський не забуває критикувати
тихонівців і обновленців [455, арк. 15]. До виходу цієї роботи він неодноразово
полемізував з обновленськими діячами, про що свідчать особисті заяви
останніх та публікації в їхньому часописі «Український Православний
Благовісник». Головним опонентом В. Чехівського залишався архієпископ
Йосип (Кречетович), який відзначав глибоку релігійність і прослідкував
еволюцію його поглядів.
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У 1922 р. В. Чехівський був противником обновленства, але у 1923 р.
почав висловлюватись за певні умови зближення між обновленцями і УАПЦ.
Більше того – він навіть пропонував запровадити якийсь новий вид церковної
хіротонії як акт майбутнього поєднання між цими церквами. В. Чехівський
критикував

ідеолога

обновленства

в

Україні

архієпископа

Лоллія

(Юр’євського), називаючи його «челядником панського єпископату» [455, арк.
15] та «місіонером царсько-папського наступництва» [455, арк. 20].
У своїх полемічних випадах В. Чехівський посилається на публікації у
часописі Обновленської церкви в Україні [916, с. 5; 917, с. 3]. Головним
об’єктом критики стало пояснення Лоллієм єпископської хіротонії як такої, що
складається з 2 частин – наречення і інтронізації. Резюмуючи критичні
зауваження щодо нерозуміння святоотцівської спадщини і навіть звинувачень
у єресі, В. Чехівський дав негативну оцінку самому авторові [455, арк. 25].
Окремою частиною великої апологетичної праці «Основа визволення
церкви від князівства тьми віку цього (Ефес. 6:10–13)» є дослідження джерел
та свідчень про діяльність Олександрійського патріарха Х ст. Євтихія, зокрема
його опису висвят єпископів в Олександрійській церкві руками пресвітерів.
В. Чехівський поділяє своїх опонентів, виходячи з їх ставлення до цього
свідчення на 2 групи: 1) богослови з РПЦ, які не визнають цього свідчення
правдивим і 2) обновленські богослови архієпископи Лоллій (Юр’євський)
[915, с. 21-22] і Йосип (Кречетович), які намагаються дискредитувати це
свідчення. Висновком В. Чехівського щодо противників цього свідоцтва є
наступний: «В цьому намаганні російські противники Євтихія тягнуться на
налигачі папських челядників, що перші виступили проти Євтихія» [460,
арк. 203], а Лоллія звинувачено у «неправдивому витлумаченні перекладів з
латини аби тільки дискредитувати УАПЦ» [460, арк. 215].
Під час обговорення питання про ставлення до «липківщини» на
Другому

Всеукраїнському

Помісному

Соборі

16–27

травня

1925 р.

Всеукраїнської православної автокефальної синодальної церкви в Харкові
доповідачі згадували про В. Чехівського.
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Головним
Письменний

винуватцем

запропонував

виникнення
вважати

не

«липківщини»
митрополита

прот.
УАПЦ

Петро
Василя

Липківського, а В. Чехівського, як натхненника і теоретика «самосвятства»,
назвавши

це

«чехівщиною».

На

його

думку,

«липківщина»

взагалі

«знаходиться на грані падіння» і припиниться, коли Собором буде вжито
запропоновані заходи [754, с. 4].
З критикою ставлення до УАПЦ на цьому Соборі виступив прот.
В. Коваленко і констатував відсутність реальних кроків до примирення з
автокефалістами. Він засудив дії Передсоборної комісії з питання вироблення
виборчого права через дотримання старої тактики Собору Всеукраїнської
православної автокефальної синодальної церкви 1922 р., коли від імені
«липківців» виступив з меморандумом представник ВПЦР В. Чехівський.
Прот. В. Коваленко зауважив, що головними вимогами меморандуму були
визнання автокефалії, всенародної соборноправності, ієрархії 1921 р. і канонів
УАПЦ [754, с. 5]. Проф. А. Покровський у своїй публікації виклав тези
розмови з В. Чехівським в Одесі [754, с. 5].
Таким чином, основними опонентами в церковно-богословській полеміці
УАПЦ виявились тільки представники Обновленської церкви, оскільки
архієреї Українського Екзархату («тихонівці») не входили у переговори з
керівництвом і взагалі діячами УАПЦ. Від імені Св. Патріарха Московського
Тихона, митрополита Михаїла (Єрмакова), єпископів і священиків з’являлись
тільки вимоги повернутись до Православної церкви через покаяння.
Очевидно, що така полеміка могла б розвиватись між представниками
УАПЦ і обновленцями й далі і, можливо, з’явились інші церковно-полемічні
твори. Ймовірно, могли розвинутися цілі напрями богословських дискусій
щодо устрою Православної церкви, проблем модернізації, бачення шляхів
українізації церковного життя тощо. Але після згортання діяльності всіх
церковних напрямів і репресій проти церкви в УСРР ні про яку полеміку і
богословські дискусії вже не йшлося. Всі документальні джерела цієї полеміки
збереглись тільки як поодинокі архівні примірники та періодичні видання.
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4.5.

Твори ідейних опонентів УАПЦ

З самого початку автокефального руху виникло протистояння між
представниками

РПЦ

і

прихильниками

українізації

та

проголошення

автокефалії Православної церкви в Україні. З 1915 р. митрополитом Київським
і Галицьким був Володимир (Богоявленський). Проблема ідейних розходжень
між УАПЦ та Російською православною церквою, які сформувались впродовж
1917–1921 рр., полягає не в принциповій різниці між двома православними
церквами, а в їхньому ставленні до національного питання в церкві,
відповідних обрядових розбіжностях. До 1917 р. існувала одна, встановлена
російським Св. Синодом система православного віровчення і богослужіння.
Джерела щодо єпископів, які залишалися на українських землях і були
причетні

до

українського

церковно-визвольного

руху,

є

достатньо

репрезентативними. Окрім особових архівних фондів у державних архівах, які
в цій роботі розглядатись не будуть, найбільш важливими для дослідження
стосунків між православним єпископатом в Україні та представниками
автокефального руху до 1921 р. є матеріали фонду № 3984 ЦДАВО України.
Дослідження

джерел

дозволяє

твердити,

що

практично

весь

православний єпископат зберіг канонічний зв’язок з московським патріархом
[1436, с. 223-225], різко негативно ставився як до автокефального руху, так і до
УАПЦ. До 1921 р. його очолювали київські митрополити Володимир
(Богоявленський) і Антоній (Храповицький). У 1919–1921 рр. справами по
управлінню Київською єпархією опікувався єпископ Черкаський Назарій
(Блінов), який розповсюджував відозви проти автокефального руху [82]. Всі
вони кваліфікували цей рух як вияв церковного і політичного «сепаратизму».
Виявлені джерела про діяльність єпископату РПЦ в Україні за період
1917–1920 рр. дають можливість прослідкувати початок та причини конфлікту
між

прихильниками

автокефалії

Православної

церкви

в

Україні

та

захисниками позицій РПЦ в Україні, який після 1921 р. остаточно поглибився і
набув організаційної форми.
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У архівних справах з фонду № 3984 ЦДАВО України зібрано
документи,

серед

яких

звернення

Комітету

Російської

церкви

до

Всеукраїнського з’їзду 1918 р. [467], меморандум протоієрея Ф. Тітова та
інших священиків про шовіністичну політику групи українського духівництва,
очолюваного комісаром Миколою Безсоновим тощо [469]. Виявлено відозви
керуючого Київською єпархією, єпископів слов’янської орієнтації до віруючих
не визнавати українського руху [307; 471]. Окремо слід відзначити відозви
щодо

«незаконного

призначення»

Василя

Липківського

Київським

митрополитом, які видавалися керівними органами Українського Екзархату з
метою дискредитації в очах вірних УАПЦ висвяченого шляхом пресвітерської
хіротонії митрополита Василя Липківського на Соборі УАПЦ 1921 р. [207].
Важливим джерелом про ідейне протистояння є листи Київської
єпархіальної ради про заборону служіння священикам, які приєдналися до
автокефального руху впродовж 1920–1921 рр. [481]. Слід сказати, що такого
змісту документи з’являлися ще до Першого Собору УАПЦ 1921 р., але далі
масовість їхня була неможлива, оскільки всі, хто мав бажання, вже
приєднались до УАПЦ [829, с. 500-506]. Після висвяти власної ієрархії УАПЦ
почалися висвята священиків цієї церкви звичайним чином.
Василь Липківський і Нестор Шараївський були заборонені в
священнослужінні Київською єпархіальною радою у квітні 1920 р. за
здійснення

богослужіння

у

великому

Софійському

соборі,

«отнятом

украинцами, при содействии Советской власти, у православной приходской
общины» [823, с. 57]. Висновок у цій справі сформулював І.-П. Химка:
«Український автокефальний рух, що виник революційної пори, показав
неможливість віднайти хоча б єдину російську православну ієрархію з
достатніми симпатіями до української сторони, щоб освятити єпископа для
нової церкви» [1499].
В Україні, за переписом 1897 р., на Правобережжі росіяни складали 4,3%
всього населення, з них 48,5% священнослужителів і ченців, на Лівобережжі –
відповідно 13,3% та 31,3%, на Півдні – 21,4 % та 64 % [1530, с. 917-920].
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Оскільки Російська церква в Україні становила велику організовану
силу, підпорядковану московській владі, тому український церковновизвольний рух був засуджений у посланні київського митрополита
Володимира

(Богоявленского),

оприлюдненому

в

серпні

1917

р.

і

надрукованого в «Киевских Епархиальных Ведомостях».
Архіпастирське послання митрополита Володимира (Богоявленського) є
свідченням причин, які, на думку православних архієреїв, пояснюють
неможливість роз’єднання Російської і Української церков. Він писав, що
православні українці і росіяни разом будували єдину, велику, православну
Російську церкву [914]. Митрополит не хотів брати до уваги реальний
розвиток українського руху так само, як і національні ідеї, що його живили.
Для нього це було «галицькою вигадкою», сепаратистськими ухилами частини
введених в оману інтелігенції та духовенства України, що мали на меті ворожі
задуми проти Росії і Російської православної церкви.
Інтерес викликають документи, пов’язані з життям та діяльністю
київського митрополита Володимира (Богоявленського), які вимагають
окремого дослідження з огляду на його перебування на київській катедрі в
період початку руху за автокефалію 1917–1918 рр. [1491]. У зв’язку з
канонізацією російських новомучеників у 1992 р. вийшло друком декілька
видань, в яких вміщено його біографію, статті та відозви [766; 891].
Його

наступник

на

київській

катедрі

митрополит

Антоній

(Храповицький) взвгалі отримав від прихильників автокефалії визначення
«українофоб» і «україножер». У день Полтавської битви 27 червня 1918 р.
вони звернулись до нього з петицією, в якій визначили цю річницю як день
національної жалоби і просили відслужити на Софійській площі панахиду по
гетьманові Івану Мазепі. Антоній (Храповицький) надіслав патріарху Тихону
(Бєлавіну) телеграму з проханням зняти з Мазепи церковну анафему, як
незаконно накладену не за церковну єресь, а за політику. Її опис опубліковано
в матеріалах української закордонної преси [823, с. 47-49].
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Спогади митрополита Євлогія (Георгієвського) є джерелом для вивчення
причин появи стійкої відрази до українського руху за автокефалію в російській
історіографії і з’ясування причин засуждення архієпископа Агіпіта ВЦУ в
Ростові [883, с. 316, 321 та ін.]. Він повідомив, що митрополита Антонія
(Храповицького) було заарештовано 18 грудня 1918 р. петлюрівськими
офіцерами у митрополичій резиденції в Києво-Печерській Лаврі [883, с. 291].
Самого Євлогія було ув’язнено в готелі «Версаль» на Бесарабці. Їх обох
вислали з Києва під час прибуття С. Петлюри з урядовцями.
Архівні документи дають можливість дослідити подальший розвиток
конфлікту

між

Синодом/Собором

Єпископів

України

на

чолі

з

місцеблюстителем Київської митрополичої катедри єпископом Черкаським
Назарієм (Бліновим) та прихильниками автокефалії Української церкви на чолі
з ВПЦР [80]. Ця справа збереглася в канцелярії ВПЦР у вигляді
машинописних копій відозви єпископа Назарія: 1) машинописна копія відозви,
завірена підписом діловода канцелярії та печаткою Управляючого Київською
єпархією [80, арк. 1]; 2) 4 копії цієї відозви, які були зроблені пізніше в
канцелярії ВПЦР (копії не ідентичні – це машинописні передруки одного й
того самого тексту; текст неправлений) [80, арк. 2-5].
Однією з причиною виступів єпископату на чолі з єпископом
Черкаським Назарієм (Бліновим) проти ВПЦР стало набуття останньою
мандату на користування кафедральним собором Святої Софії Київської.
Назарій (Блінов) звертався до РНК УСРР з клопотанням передати собор групі
православних вірян, яка організувалась з благословення правлячого єпископа
Православної церкви в Україні на підставі постанови Св. Патріарха
Московського Тихона (Бєллавіна) та Св. Синоду РПЦ про діяльність в умовах
нової державної влади від 15/28 лютого 1918 р. (пп. 1, 2, 5, 10, 12 та ін.).
На це отримав відповідь за підписом очільника НКЮ УСРР, що згідно з
декретом від 22 січня 1919 р. про відокремлення церкви від держави майно
націоналізоване державою і право користування ним надається тільки
зареєстрованим радянською владою спілкам віруючих.
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Виходячи з цього Софійський собор з теплою церквою, ВійськовоМиколаївський собор, церкву Св. Андрія Первозванного і церкву св. Пророка
Іллі, передано в користування ВСПП рішенням Київського губвиконкому за №
54 від 10 липня 1919 р. [82, арк. 2-2 зв.].
Вся подальша історія стосунків між єпископатом, духовенством і
вірними Українського Екзархату та прихильниками автокефалії Православної
церкви в Україні, яких вважали «розкольниками», знайшла своє відображення
в архівних документах. Але дослідження цієї проблеми є залежним від
ситуації, коли збереглися документи канцелярії УАПЦ, а не Екзархату. Тому
документальні дослідження здійснюються на основі збережених матеріалів
УАПЦ, отже, і через призму їхнього бачення проблеми.
Джерела,

які походять

із середовища

Української

православної

автокефальної синодальної (обновленської) церкви, за своїм ідейним та
богословським спрямуванням мало чим відрізняються від попередніх напрямів
через те, що багато православних єпископів приєдналося до цієї церкви на
початку 1920-их рр. Документи і матеріали стосовно соборної діяльності цієї
церкви було опубліковано в «Голосі Православної України» за 1925 р.
Очевидно, через те, що влада не давала дозволу на друк офіційного часопису
цієї церкви, ці матеріали оприлюднено через 3 роки після подій, зокрема
повідомлення про нараду делегатів Київського Собору 20–22 серпня 1922 р.
під головуванням митрополита Михаїла (Єрмакова) [921, с. 3-4].
Собор проголосував за те, «что Украинская Церковь отныне стала на
путь автокефалии, и принять меры к закреплению этой автокефалии законноканоническим путем, б) за проведение в церковную жизнь широкой соборноправности и в) за проведение украинизации богослужебного строя в церковной
жизни, но без принуждения» [921, с. 3]. Під час наради «Слушали: доклад
Н. Белогорского

с

изложением

истории

возникновения

лжеиерархии

[митрополита Василия] Липковского. Последовавший обмен мнений выдвинул
вопрос о примирении с последователями ложной иерархии и о мерах к
примирению» [921, с. 3].
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У протоколі № 2 Всеукраїнського церковного обновленського з’їзду
духовенства і мирян, який відбувся в Києво-Покровському монастирі 13–16
лютого 1923 р., також подано оцінку УАПЦ [1, арк. 221]. В інших
оприлюднених джерелах Обновленської церкви також порушувалося питання
щодо ідейних та богословських засад критики УАПЦ.
У січні 1925 р. опубліковано статтю «Всеукраинское Предсоборное
Совещание» про нараду у м. Харкові 11–15 листопада 1924 р. [911, с. 4-12],
який мав виробити порядок денний на Всеукраїнський Собор Обновленської
церкви з формулюванням позиції щодо «липківщини». Державною владою
УСРР дано дозвіл на скликання передсоборної наради, яка мала розглянуту
питання «г) о возникновении на Украине и характере «самосвятства –
липковщины», о способах воссоединения последователей [митрополита УАПЦ
Василия] Липковского с Православной Церковью и о действительности
таинств, совершенных Липковским священством» [911, с. 4].
Передсоборна нарада представників Обновленської церкви в Україні
12 листопада 1924 р. заслухала доповідь архієпископа Йосифа (Кречетовича)
«О липковщине и украинизации богослужения», а 13 листопада доповідь
архієпископа Лоллія (Юр’євського) «О несостоятельности липковщины с
догматической канонической точек зрения». Передсоборна нарада винесла
ухвалу щодо «липківщини» [911, с. 5], звинуватила у її виникненні патріарха
Тихона, київських митрополитів Антонія (Храповицького) та Михаїла
(Єрмакова), а також групу осіб «чуждых вере и воспользовавшихся здоровыми
национальными и церковно-обновленческими течениями в среде украинского
народа ради создания так называемой У.Н.Р. (петлюровской)» [911, с. 5].
Висновком цієї наради було рішення «призвать братьев украинцев,
прозванных в народе «липковцами», принять во внимание, что Украинская
Церковь стала на путь необходимых реформ, признает полную автокефалию
Украинской Церкви и украинизацию ее жизни, – и вернуться на путь единения
со всею Церковью, […] во имя своего вечного спасения […] отказаться от
своих безбожных и политиканствующих руководителей» [911, с. 6].
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Було прийняте рішення просити усіх «честных автокефалистовсамосвятов (липковцев) во имя мира и блага Церкви и общественного
спокойствия отказаться от своих намерений насильственной украинизации
приходов нехристианскими способами и пойти на встречу Свящ. Синоду
Укр[аинской] Правосл[авной] Церкви» [911, с. 6]. Але наведені тексти
звернень, як показало дослідження, залишились тільки на папері. Ніяких
документальних свідчень про об’єднання поки не віднайдено.
Ставлення до УАПЦ Івана Огієнка (митрополита Іларіона) (1882–1972)
упродовж усього періоду його діяльності за кордоном було різко негативним.
Документальних джерел, які б це підтверджували, збереглось мало. Під
«липківщиною», очевидно, слід розуміти не тільки богословську спадщину
митрополита УАПЦ Василя Липківського, а саму УАПЦ формації 1921 р. та її
ідеологію. Розділення, а потім і відверта ворожнеча між різними напрямами
цього руху розпочалися вже після початку 1920-их рр. реалізацією різних
варіантів розбудови Української Церкви в УСРР стосувались обновленських
організацій та УАПЦ і всіх разом проти «тихонівців» [1034-1035; 1147-1148;
1158]. Розгляд цього питання сильно ускладнюється іншим баченням ситуації,
сформульованим в середовищі української еміграції спочатку на території
Польщі, а згодом поширеним на всю українську діаспору.
Тому важливим є дослідження джерел, які висвітлюють причини
непримиренної ворожнечі міністра освіти (1918 – 1919), а потім віровизнань
Директорії УНР (1919 – 1924) І. Огієнка до т. зв. «липківщини», тобто УАПЦ
після Першого Собору 1921 р. Вивчення архівних документів дає підстави
твердити, що учасники автокефального руху були знайомі між собою з 1919 р.,
оскільки зустрілися у Кам’янці-Подільському, де перебував уряд УНР. У
таборах для полонених українських вояків міністр ісповідань УНР Іван
Огієнко видав у м. Тарнові (Польща) у 1921–1922 рр. низку популярних
брошур у видавництві «Українська Автокефальна Церква», але вони
залишились у середовищі української діаспори і ніяк не вплинули на церковні
процеси в Україні, дослідження джерел з історії УАПЦ зокрема [1274-1277].
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Документи судово-слідчих справ доволяють розширити наші уявлення
про цей період. У протоколі допиту від 11 грудня 1929 р. голови ВПЦР
М. Мороза, заарештованого у процесі підготовки до процесу «СВУ» і
ув’язненого в Харківському ДОПР, уповноваженим Секретного відділу ДПУ
УСРР слідчим Бусселом записано, що Мороз приїхав до Кам’янця приблизно
наприкінці серпня 1919 р., де зустрівся з Василем Липківським, Григорієм
Стороженком, Порфирієм Гордовським, Юрієм Жевченком, Володимиром
Чехівським та членами Кирило-Мефодіївського Братства [833, с. 132].
Уряд Директорії УНР залишився, а частина братчиків повернулася до
Києва, де, власне, і розгорталися події, пов’язані з інституалізацією УАПЦ на
Соборі УАПЦ 1921 р. Епістолярій І. Огієнка слугує джерелом інформації про
те, що він неодноразово звертався до різних адресатів з проханням надіслати
відомості про церковне життя в Україні і в світі. Він їх отримував з
різноманітних джерел, щоправда, часто ці новини не містили правдивої
інформації. Тоді, у 1921 р. погляди і плани І. Огієнка щодо розбудови УАПЦ
мало відрізнялись від тих, які проголошувала ВПЦР у Києві [1276].
Зокрема, в листі до В. Зіньківського від 17 січня 1921 р. І. Огієнко писав,
що «Про українську церкву маю багато відомостей. Найважливіше: патріарх
Грузії висвятив нам трьох єпископів, а ті висвятили ще сімох, так що тепер
Українського Єпископату маємо досить. Всі єпископи, звичайно, правлять
тільки по українськи» [819, с. 43]. Насправді історія стосунків між ВПЦР та
грузинським патріархом-католікосом була зовсім іншою [797 та ін.].
У листі до О. Лотоцького від 1 лютого 1921 р. він писав про необхідність
утворення автокефальної, незалежної від московського патріярха православної
церкви, бо залежне від Москви духовенство на Україні, особливо церковна
ієрархія, негативно відноситься до державного будівництва, вороже виступає
проти національного руху, не визнає мови та культури і провадить цілком
шкідливу московську русифікаторську політику [819, с. 47-49]. У листі від 5
лютого 1921 р. він повідомляв О. Лотоцького про посилку депутації від
Міністерства Ісповідань і просив його допомогти у цій справі [819, с. 52].
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Перший Собор УАПЦ відбувся в Києві 1921 р. Але Огієнко, судячи з
листів, отримав повідомлення тільки в січні 1922 р. Дізнавшись про обставини
висвяти митрополита УАПЦ Василя Липківського, у своєму листі від 27 січня
1922 р. до С. Петлюри він вважав це “великим ударом в нашій церковній
справі» [819, с. 165]. Цей лист містить прохання І. Огієнка до С. Петлюри
надати йому необхідні кошти для виправлення ситуації [819, с. 166]. Потім у
листах Огієнко практично не звертався до цієї теми, оскільки незабаром він
переконався у складності її вирішення після припинення активної діяльності
Уряду Директорії УНР та відсутності будь-якої відповіді з Константинополя
щодо Української церкви. У часописі Українського Православного Братства
ім. Митрополита Василя Липківського в США «Церква й Життя» редакція
періодично вміщувала полемічні матеріали щодо виступів митрополита
Іларіона (Огієнка) проти УАПЦ формації 1921 р. на чолі з митрополитом
Василем Липківським, вже перебуваючи у Канаді [1299].
Таким

чином,

твори

опонентів

УАПЦ

(УПЦ)

практично

не

зустрічаються, за невеликим винятком, серед виявлених у вітчизняних архівах
документів з декількох причин. По-перше, багато з них виїхали за кордон
разом з післяреволюційною емігрантською хвилею і ознайомлені з діячами
УАПЦ та їхньою діяльністю до початку 1920-их рр. У подальші роки всі
відомості за кордон надходили в основному через періодичні видання або
листування дуже нетривалий час.
По-друге, представники опозиційних до УАПЦ церковних напрямів, які
залишилися в УСРР, так само мали великі проблеми з дозволом радянської
влади на друк своїх конфесійних видань, що також майже не збереглись на
сьогодні. На відміну від УАПЦ, їхні архівні фонди практично не збереглися в
Україні, принаймні немає повідомлень про їх компактне зберігання. В
результаті політичних репресій всіх релігійних напрямів у 1930-ті рр. загинуло
багато представників церков разом з особовими фондами їх діячів, де,
ймовірно, були оригінальні матеріали щодо дискусії з ідеологами і
богословами УАПЦ (УПЦ).
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РОЗДІЛ 5
Джерела особового походження
5.1. Особові справи діячів УАПЦ

Архівні джерела церковного походження. Найбільш повним зібранням
відомостей щодо персонального складу УАПЦ від початків її організації до
1929 р. є архів особових справ, який зберігався в канцелярії ВПЦР в одному з
приміщень колишньої Київської духовної консисторії (вул. В. Короленка, 24)
до 1929 р. З арештом діячів УАПЦ у справі «СВУ» після 1930 р. цей архів
ніким не досліджувався і знаходився на державному зберіганні.
Поки що не вдалося розшукати матеріали з особових справ фонду 3984
ЦДАВО України серед архівних матеріалів карних органів влади. Можна
висловити припущення, що частину особових справ використано під час
слідства по справах діячів УАПЦ, але довести це важко. Принаймні в архівнокримінальних справах діячів УАПЦ не виявлено документів з особових справ
канцелярії ВПЦР. Не виключено, що такі документи відклалися у матеріалах
попереднього слідства або в ранніх справах з «розробки» та затримання
церковних діячів у 1920-их рр., але їх поки не віднайдено. Це саме стосується
масових арештів у справі «СВУ».
У описі № 2 фонду № 3984 ЦДАВО України сконцентровано особові
справи духовенства УАПЦ, у кількості 1275 одиниць зберігання № 1–1545, з
яких 21 літерна справа, 10 номерів справ пропущено, 276 справ вибуло і
5 справ відсутні. Вони різні за обсягом і наповнюваністю, розташовані в
алфавітному порядку. Деякі складаються з одного аркуша із заявою прийняти
цю особу до складу кліриків УАПЦ, причому не завжди можна встановити, чи
було прийняте позитивне рішення щодо його включення до складу кліриків
українізованих парафій. Але є справи з дореволюційними докладними
формулярами, виготовленими друкарським способом, з повною інформацією
про освіту та сімейний стан клірика УАПЦ, заяви, ставлені грамоти та інші
особові документи.
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За обсягом документальні матеріали з опису № 2 фонду № 3984 ЦДАВО
України різняться між собою. Деякі становлять один аркуш з мінімальними
відомостями про священика чи диякона, іноді навіть без дати і місця
заповнення. Це зумовило надзвичайно бідні відомості про багатьох священноі церковнослужителів УАПЦ. Найкоротшими документами можна вважати
заяви до ВПЦР з проханням приєднатися до Української церкви, які мають
обсяг ¼ аркуша і містять мінімум інформації про самого заявника. Багато
рукописних заяв написано нерозбірливим почерком на папері поганої якості.
Серед особових справ в описі № 2 є відомі діячі УАПЦ: єпископи
Володимир Самборський [298] і Яків Чулаївський [304], священики Василь
Болсуновський [288], Костянтин Биковець [290], Сергій Босовол [289], Павло
Дросенко [294], Іван Гея [292], Василь Задвірняк [295], Єпіфан Кавунський
[296], Павло Погорілко [1030], Микола [299], Борис [300], та Петро [301]
Слухаєвські, Кирило Стеценко [302], Іван Таран [303], Федір Шпаченко [305],
Митрофан Явдась [306], псаломщик Федір Доманицький [293] та ін.
Деякі архівні справи становлять виготовлений друкарським способом
бланк опитувальної картки, до якої вносилися відомості з життєпису особи –
дата і місце народження, дата одруження і номер свідоцтва, повний перелік
навчальних закладів, в яких навчалася особа, часто з зазначенням дати видачі і
номера посвідчення про навчання. Такі картки складено за правилами
діловодства, наявні номери реєстрації як на місцях, так і в канцелярії ВПЦР,
проставлено печатки місцевих органів управління УАПЦ або парафій, підписи
відповідальних осіб.
Найчастіше з такого типу документів зустрічаються «Запитальні картки
для осіб, що бажають працювати на священослужительських посадах в
українських парафіях» з 24 пунктів, розроблених у канцелярії ВПЦР. Вони
заповнювалися у 1921–1923 рр. бажаючими приєднатися до «Української
народної церкви», отримати висвяту у відповідний сан. Анкетований мав
подати своє повне ім’я, дату і місце народження та проживання на момент
заповнення картки, віросповідання, попередньо отриману освіту.
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Така запитальна картка – це один із небагатьох документів, в яких
акцентується увага на національному і становому походженню (п. 7), хоча
близько

третини

респондентів

опускали

запитання

про

національне

походження, зазначаючи станове. Ймовірно, вони ідентифікували себе
українцями і не вважали за потрібне зайвий раз це підкреслювати. Ставилися
запитання про сімейний стан: неодружений, вдівець, якщо одружений, то яким
шлюбом. В анкеті зазначалося, чи має особа священичий сан, коли відбулася
висвята, яка саме парафія бажає обрати і на яку посаду. Окремий пункт
присвячено

участі

в

українських

(«Просвіти»,

бібліотеки,

українських

церковно-релігійних

українські

культурно-просвітніх
народні

організацій

хори),

організаціях

приналежності

(братств,

до

українізованих

парафій). Наприкінці картки був блок декларативних питань стосовно
основних засад УАПЦ та діяльності її керівних організацій.
Іншим видом виявлених друкарських бланків є «Персональні картки»
священнослужителів УАПЦ, які були введені до діловодних документів ВПЦР
у 1927 – 1930 рр. Важливо зазначити, що запитальні картки заповнювалися
бажаючими працювати в УАПЦ і прохання могло бути не задоволене, а картки
дають відомості про дійсних кліриків. Вони збиралися Округовими
церковними радами і надсилалися у канцелярію ВПЦР. У цих картках
зазначалося повне ім’я, дата і місце народження, освіта, родинний стан (ім’я
дружини й дітей, дати їх народження, яким шлюбом одружений). Фіксувалася
дата висвяти та особа, що її провела, з’ясовувалася церковна кар’єра, окремо
акцентувалося на виконанні будь-яких доручень від керівництва УАПЦ.
У персональних картках є пункт, зумовлений політикою радянської
держави щодо церкви: кожен священнослужитель мав зазначити, в якому
місцевому адмінвідділі він узятий на облік та вказати чергу реєстрової картки.
Все це робилося для пришвидшення пошуку відомостей про особу місцевими
адмінвідділами. Окремим видом діловодної документації нецерковного
походження є згадані «реєстраційні картки картки службовця культу», які
заводились місцевими адмінвідділами [1030].
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Напередодні Другого Собору УАПЦ 1927 р. для т. зв. «унормування
відносин з радянською владою» комісія на чолі з єпископом Лохвицьким
УАПЦ Петром Ромодановим, виконуючи інструкції ДПУ, створила ревізійні
комісії для перевірки особового складу УАПЦ в округах, що мали встановити
відповідність особи статусу священнослужителя і «Канонам» УАПЦ 1921 р. та
зафіксувати дотримання декрету про відокремлення церкви від держави.
Висновки цих комісій часто записувалися безпосередньо на картках.
Дослідження сучасних українських істориків, зокрема А. Киридон,
свідчать про ті процеси, які відбувалися у стосунках між владою та
представниками церкви [1164-1165; 1170-1171]. Очевидно, що це був складний
процес відбору найбільш дояльних до влади представників, які з тих чи інших
причин погоджувались на досить широке співробітництво. Натомість під час
роботи для досягнення певних цілей в державно-церковних стосунках
необхідно було усувати тих людей, які не погоджувались на компроміси.
На засіданні президії ВПЦР (протокол № 106 від 21 червня 1928 р.)
розглядалося питання про те, що в архіві ВПЦР є велика кількість
персональних справ священодіячів УАПЦ з їх документами (посвідками,
анкетами), але ці справи ВПЦР не потрібні. Тому треба передати ці справи
Округовим ЦР після того, як вони надішлють списки священодіячів округи
[646, арк. 6]. Було виготовлено обіжника до всіх ОЦР за підписами голови
ВПЦР прот. Леонтія Юнакова та секретаря єпископа Марка Грушевського з
проханням надіслати списки в алфавітному порядку [646, арк. 6 зв.].
Виявлено іще один вид документації: «Персональні анкети для
священнослужителів та працьовників УАПЦ». Окрім загальних відомостей,
тут є питання про те, якою працею до 1917 р. здобували засоби для утримання
себе та родини, з’ясовувалося, чи працює ця особа ще десь на момент
заповнення анкети, окрім церковно-релігійної установи, та відношення до
військової служби. У анкетах були питання про шкільну освіту та позашкільну
богословську самоосвіту, а також пункт про наявність власних надрукованих
або рукописних праць.
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За весь період існування УАПЦ, згідно з виявленими документами,
можна розділити всіх єпископів і кліриків на 2 категорії: 1) особи, які мали
дореволюційну духовну освіту й сан диякона або священика і у 1917–1921 рр.
приєдналися до УАПЦ; 2) особи, які отримали висвячення на єпископів та
священиків, але мали або початкову освіту або взагалі ніякої. У анкетах такі
кандидати на висвячення не вказували школи, бо не закінчували її, а в графі
анкети «освіта» вказували «хатня».
Їх приєднання до УАПЦ відбувалося виключно на підставі виявленого
бажання служити Українській церкві, тобто національна свідомість і
патріотизм були достатніми підставами для висвяти. Згодом, це стало
причиною проблем, які сильно підважували становище УАПЦ порівняно з
іншими церквами. Митрополит УАПЦ Василь Липківський згодом визнавав,
що надто багато випадкових людей приєдналося до УАПЦ в бурхливі
революційні часи [773, с. 107].
Спільним для всіх документів є пункт про відбування покарань за
церковні провини і «злочинства уголовні», що, очевидно, свідчить про
намагання керівництва слідкувати за якісним складом кліру та бажання
уникнути конфліктів з владою. Найпростіші анкети налічують 14 пунктів, з
яких можна отримати лише загальні відомості про особу священнослужителя.
Якщо Округова рада не подавала ВПЦР необхідні дані, секретар ради
(часто згадується секретар Старокиївської парафіяльної ради УАПЦ при
великому кафедральному Софійському соборі Марія Свідерська) записував
ім’я клірика, парафію, в якій він перебував на службі, та його вік, освіту, дату
висвяти, час переходу в УАПЦ і сімейний сан.
У відомостях, які вдалося отримати з анкет та опитувальних карток,
часто переплутані церковні і адміністративні межі. Трапляються твердження:
«Черкаського повіту Канівської єпархії», тобто вживаються одночасно як
дореволюційні межі державно-адміністративного поділу (повіт, волость,
губернія) і церковно-адміністративного (єпархія), так і радянського поділу
державного (район) і церковно-адміністративного в УАПЦ (округа).
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Очевидно на той момент далеко не всі перейшли на нові радянські
вимоги, хоча ВПЦР докладала зусиль у справі збирання і поширювання
інформації про новий державний адміністративно-територіальний поділ [416].
До деяких архівних справ підшито надруковані друкарським способом тексти
дияконських

або

священицьких

обітниць,

підписані

кандидатами

на

висвячення. Виявлено оригінали грамот на висвяту, виготовлених друкарським
способом на аркушах великого формату із зображенням Софії Київської, куди
вписано текст, наприклад грамота о. Петра Маєвського [824, с. ХІ].
Іноді автор запитальної картки вказував тільки ім’я єпископа, який
висвятив у сан диякона або священика того чи іншого кандидата. Це
стосується як автокефальних єпископів, так і єпископів Російської церкви до
1917 р., і православних архієреїв після утворення в УСРР кількох церковних
напрямів. Серед документів опису № 2 фонду № 3984 ЦДАВО України
виявлено й такі, які не мають прямого відношення до особових справ, але є
цікавими для дослідження історії УАПЦ. У одній справі можна зустріти
матеріали про кількох священнодіячів. Справа № 1291 містить відомості аж по
6 кліриках у вигляді підшитих всередині персональних карток.
Є випадки, коли інформація стосовно однієї особи є у кількох справах
(№№ 1207–1208; 1130, 1132, 1185-а, 1254–1255), вони різняться датою
заповнення анкет чи інших документів. У деяких справах на титульному
аркуші клірик означений у сані диякона, а в матеріалах справи є свідчення про
його висвяту на священика. Іноді трапляються невідповідності відносно дати
та місця народження, висвяти.
У фонді № 3984 ЦДАВО України є інформація щодо призначення або
звільнення священиків, дияконів та дяків на парафії [94-95; 322-325; 365-369],
видачі їм посвідчень [327]. Такі справи містять документи не за всі роки, але
навіть у такому вигляді це дозволяє дослідити процеси призначень до
осередків УАПЦ у 1920-ті рр. В описі № 2 фонду 3984 ЦДАВО України, за
винятком 2 осіб, відсутні особові справи єпископату УАПЦ, але вони є в
інших справах, а також відомості про призначення на місця [321; 364].
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Документи і матеріали Собору УАПЦ 1921 р. дозволяють дослідити
процес набуття єпископату. Протоколи засідання Собору за 21 жовтня 1921 р.
дають інформацію про процес обрання митрополита УАПЦ на Соборі [829, с.
226-245]. У пресвітерській хіротонії прот. Василя Липківського брали участь
30 священиків і 12 дияконів. У Софійському соборі його висвячено на
Митрополита Київського і всієї України під час Божественної Літургії 23
жовтня 1921 р., але серед архівних матеріалів ніяких свідчень про цей день не
віднайдено, тому інформацію про подію отримано зі спогадів [793-794].
Єпископат УАПЦ утворився у 1921 р. і в цілому висвячено 34 ієрархи.
Щоправда, багато з них зреклося віри і церкви у 1929 – 1930 рр. Перший з
виявлених переліків єпископів УАПЦ був додатком № 14 «Єпископат
Української Автокефальної Православної Церкви з 1921 року» до «Історії…»
митрополита УАПЦ Василя Липківського [773, с. LXXXIV-LXXXV].
Інший варіант з розширеними відомостями щодо біографій уміщено у
книзі

І. Власовського

[976,

с.

141-149],

частина

з

яких

у

вигляді

публіцистичних нарисів разом із світлинами була опублікована діячами УАПЦ
(Соборноправної) в Німеччині. Останнє опрацювання біографій єпископату
УАПЦ у діаспорі було здійснено у «Мартирології…» [823, с. 895-990].
Перелік життєписів ієрархів УАПЦ підготовлено і опубліковано
авторкою цієї дисертації у виданні документів і матеріалів Другого Собору
УАПЦ 1927 р. у 2007 р. з урахуванням виявлених у ГДА СБ України
відомостей щодо останнього періоду життя [818, с. 635-651]. Такий перелік, з
доповненнями, уміщено як додаток до видання документів щодо репресій
проти УАПЦ [833, с. 311-328].
Під час Собору УАПЦ 1921 р. у храмі Св. Софії Київської відбулися
хіротонії кандидатів, обраних голосуванням на Соборі: Василя Липківського
(23 жовтня) [941; 1071-1072], Нестора Шараївського (25 жовтня) [955, с. 83;
882, с. 186; 1096; 1339; 1461], Івана Теодоровича (26 жовтня) [868],
Олександра Ярещенка (27 жовтня) [758; 944], Юрія Міхновського (28 жовтня)
[942-943; 1098], Степана Орлика-Волинського (23 жовтня) [1092] та ін.
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У 1921 р. були висвячені єпископи Іван Павловський (20 листопада)
[1069; 1073; 1185-1186], Григорій Стороженко (27 листопада), Михайло
Маляревський (18 грудня), Володимир Бржосньовський, у 1922 р. – Микола
Пивоваров (26 лютого) [1087], Костянтин Кротевич (26 березня) [1069], Юхим
Калішевський [1100], Володимир Дахівник-Дахівський, Марко Грушевський,
Петро Тарнавський [1093], Микола Пивоварів, у 1923 р. і далі – Миколай
Карабіневич, Антон Гриневич, Петро Ромоданов, Володимир Самборський
[942], Олександр Червінський (1925 р.), Юрій Тесленко (1925 р.) та ін.
Віднайдена інформація щодо їх життєписів відрізняється від поданих у
діаспорних виданнях 1960-х рр. Для українських емігрантів, які складали
списки єпископату УАПЦ 1921 – 1930-их рр., головним джерелом слугували
вивезені документи та свідчення, спогади очевидців. Тому описи є короткими,
неповними і, як правило, закінчуються твердженням про те, що цей єпископ
був репресований і його «подальша доля невідома» [773, с. LXXXIV-LXXXV].
Перелік у І. Власовського правдивіший і містить більше персоналій [976,
с. 141-149], відомостей про діяльність ієрархів УАПЦ до кінця 1920-их рр.
Дослідження архівно-кримінальних справ діячів УАПЦ підтверджують
висновки про те, що її єпископат репресований у 1930-ті рр., але частина з них
перейшла до “ДХЦ”, інші припинили церковну діяльність і зреклись віри в
Бога, щоправда, це не врятувало їх від подальшого знищення. З усіх владик
дожили до старості і померли своєю смертю Іван Теодорович і Йосип Оксіюк.
Складність дослідження персонального складу єпископату УПЦ 1930 –
1939 рр. полягає в недостатній кількості джерел для вивчення. Навіть у
виявлених джерелах йдеться про тих єпископів, які до січня 1930 р.
перебували в складі УАПЦ, потім пережили період дезорганізації до кінця
1930 р. і врешті-решт утворили ієрархію УПЦ. Таким чином, до УПЦ увійшли
ті єпископи, які не припиняли церковної діяльності і не зреклися духовного
сану станом на 1930 р. До того ж вони знали про долю тих, кого за примусом
влади або з інших причин не тільки усунули від церковної діяльності, але й
ув’язнили [1153; 1155-1157; 1159-1160; 1166; 1168 та ін.].
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Зреченці духовного сану УАПЦ складають окрему категорію, яка вимагає
додаткових досліджень. У фонді № 3984 ЦДАВО України виявлено особову
справу диригента, благовісника і священика Євгена Тичини за 1920 р., яка не
потрапила до опису № 2 [319]. Органи влади трактували автокефальний рух як
«петлюрівський» вже з 1921 р. [1059; 1062, с. 178;1162, с. 164; 1357 та ін.]. У
«Докладі про існування Автокефальну Різдво-Богородичну Церкву м. Н[ової]
Басані від 17 жовтня 1924 р.» записано, що до села у 1923 р. «прибув отряд
Г.П.У. и заарештував 23 чоловики перших керівників Укр[аїнської] Ц[еркви]
невідомо за що и продержав у в’язници по 3 місяці» [444, арк 66 зв.].
У справі йшлося про те, що «регент Ново-Басанской автокефальной
церкви Е. Г. Тычина обвиняется в соучастиии в организации петлюровского
характера в Н[ово]-Басанском районе... хранил оружие, принимал участие в
украинизации церкви» [1430]. Павло Тичина дізнався про арешт і, як пише
Т. Сосновська, мав задум «будь-якою ціною рятувати брата». Він приїхав до
Чернігова, побував на прийомі у посадових осіб, написав розписку, що хоче
забрати брата під свою відповідальність, завірив її аж п’ятьма резолюціями і
зміг забрати з в’язниці Євгена [1430, с. 154]. Судячи з виявлених матеріалів,
священик УАПЦ Євген Тичина не витримав випробовування й «після
визволення із в’язниці вище указани[й] дерегент и благовистник Е. Тичина
видмовився вид религіи, чим багацько попсовав справи, та ще примусив за
собою пойти всьому хору» [444, арк 66 зв.]. Укладач історичного нарису писав
до ВПЦР, щоб вона як керівна структура «доглядалась над такими зрадниками
як и Тичина, не син украинской церкви, а мамзюр» [444, арк 66 зв.].
Відомості про зреченців церковного сану зустрічаються і в протоколах
ВПЦР, зокрема протоколі засідання президії ВПЦР від 2 січня 1926 р. [594.
Слухали повідомлення відУманської округової церковної ради від 25 грудня
1925 р. про те, що священики Михайло Верезуб та Тимофій Мазуренко через
часопис зреклися священицького сану і виключені зі складу священодіячів
УАПЦ. Президія ВПЦР ухвалила внести їх до реєстру виключених
священослужителів УАПЦ [594, арк. 1].
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Архівні джерела нецерковного походження про зреченців духовного сану
УАПЦ. У фонді Р-5 ЦДАВО України збереглися документи про зречення сану
духівництва за 1924–1925 рр., реєстраційні картки духовенства, заяви про
зречення, в т. ч. ті, що друкувалися у місцевих газетах [1500, с. 214],
супровідні документи адмінвідділів губвиконкомів. Наприклад, у заяві до
Старокостянтинівського райвиконкому про зняття духовного сану диякона
Сави Духа від 12 березня 1924 р. викладено причини відмови від сану і
прохання «считать полноправным гражданином, наравне со всеми гражданами
нашей советской Республики» [2, арк. 26].
Іноді текст зречення вписувався прямо в реєстраційну картку служителя
культу, як-от у картці О. Познахіра, священика с. Лясківці Кам’янецького
району, де є останній пункт № 24 у реєстраційній картці: «5 червня 1924 р.
прелюдно в церкві відмовився від священицва та всякої релігійного вчіння, бо
визнав все це непотрібним. Про це пропечатано в газеті “Червоний Кордон”
ч. 12 від 8 червня 1924 р. Прослухав політ[ично]-педагог[ічні] курси Зараз
учителюю» [2, арк. 81-83 зв.]. У карних органів влади була скоординованість з
місцевими виконкомами і редакціями газет про негайну публікацію листів
зреченців, про що свідчить лист Семена Осинського про зречення сану
черкаського

священика

УАПЦ

до

редакції,

опублікований

у

газеті

«Пролетарська Правда» № 134 від 16 червня 1925 р. [2, арк. 168].
У ЦДАГО України та ГДА СБ України зберігаються архівно-кримінальні
справи митрополитів, архієпископів, єпископів, духовенства, та мирян УАПЦ
(УПЦ), які є предметом окремого дослідження. Таким чином, виявлені
матеріали з вищезгаданих архівів України в сукупності з оприлюдненими
документами української діаспори дають можливість найбільш повно охопити
весь масив джерел щодо персонального складу діячів УАПЦ міжвоєнного
періоду. З об’єктивних причин, в опублікованих документальних збірниках та
дослідженнях, які вийшли друком в осередках української діаспори
(І. Власовський, «Мартирологія…» та ін.), відомості про діячів УАПЦ дуже
розпливчасті і неповні.
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Але за умови повної відсутності в радянську добу таких видань, ці
відомості виявилися цінними для подальших пошуків і розуміння проблеми
вивчення

персонального

різноманітних

складу

пропам’ятних

діячів

публікаціях

УАПЦ

(УПЦ).

фігурують

Натомість,

цифри,

у

зумовлені

пропагандистською метою («мільйони загиблих»), які погано узгоджуються з
поки що виявленими в архівах архівно-кримінальними справами і загальною
кількістю прихильників УАПЦ (УПЦ). В Україні вийшли друком дослідження
і публікації з цієї теми, які треба продовжити. Окрім виявлених особових
справ в канцелярії УАПЦ та архівно-кримінальних справ її діячів, необхідно
виявити біографічні дані і створити їх загальний реєєстр.
5.2.

Спогади

Мемуаристика (від франц. memoire − спогад, згадка або лат. memoria −
пам’ять) − спеціальна історична дисципліна, що вивчає оповідні твори
особового походження, створені на основі зафіксованих писемно або у пам’яті
автора вражень про події, учасником або свідком яких він був. До жанру
мемуарів відносяться щоденники (записники, нотатки), власні спогади або
мемуари, автобіографічні записи, літературно опрацьовані спогади, некрологи
[980, с. 303; с.; 1125, с. 413-429]. І. Войцехівська подає вимоги для проведення
джерелознавчої критики мемуарних джерел, до яких входять встановлення
авторства, спонукальних мотивів створення мемуарного джерела, часу і місця
його

створення,

визначення

форми

написання

спогадів,

повноти

та

достовірності джерела з метою встановлення вірогідності фактів та
правдивості відтворення подій [980, с. 303-305].
Свою класифікацію і визначення мемуарів і мемуарних джерел в
радянській історіографії подає А. Дмитренко, який розглядає основні підходи
до визначення термінів «мемуари» та «мемуарні джерела». Проведено аналіз
дефініцій, запропонованих дослідниками мемуаристики та джерелознавства
радянської доби, висвітлено варіанти класифікації даних джерел та критерії, за
якими розділяються мемуарні джерела на групи [1013, с. 305-308].
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Спогади церковного походження. Цінними для розуміння процесів, що
відбувалися в організації церковного життя у війську УНР, є спогади о. Петра
Білона (1879 р. н.), який був начальником канцелярії Повітряного фльоту, а з
1921 р. військовим священиком у таборах інтернованих українських вояків на
польській території (з 1924 р. – в США) [1029, с. 132]. Він зміг втілити в життя
заходи з українізації Православної церкви, відправляючи богослужіння
українською мовою та замовивши іконостас для походної церкви місцевим
художникам, які виконали його в українському стилі [881].
Спогади військового священика відображають тільки частину організації
церковної справи у 1919–1921 рр., оскільки військовополонені не повернулись
на підрадянську Україну, де відбувся процес формування УАПЦ. Судячи з
часу видання друком спогадів о. Петра Білона, головною спонукою для виходу
в світ стала діяльність УАПЦ (Соборноправної). Діяльність українських
капеланів у таборах військовополонених вояків армії УНР є малодослідженою
темою, яка потребує спеціального вивчення архівних фондів, що містять
матеріали про еміграційний період діяльності УНР. Публікації д-ра Еміліана
Вішки (Інститут Міжнародних відносин, Університет Миколая Коперника, м.
Торунь, Польща) присвячено саме цій проблемі [821, с. 18].
У фонді № 3984 ЦДАВО України збереглася окрема справа зі спогадами
священиків про діяльність Полтавського архієпископа Парфенія (Левицького),
коли він підтримував український автокефальний рух у 1919–1920 рр. [320].
Спогад у 1928 р. залишив сподвижник архієпископа Парфенія у справі
українізації церковного життя у Полтаві Костянтин Кротевич [829, с. 449-457].
У тексті оригіналу в архівній справі викреслено уривки, які містять
критику всього, що писав митрополит Василь Липківський у часописі «Церква
й Життя». Причини цього очевидні – у 1926 – 1927 рр. архієпископ УАПЦ
Костянтин Кротевич був в опозиції митрополиту Василю Липківському і
збирав докази його «провин» перед владою. Це й зумовило протиставлення у
спогадах постаті Парфенія (Левицького) діячам з ВПЦР разом з прот. Василем
Липківським, які виявили невдячність до архієпископа Парфенія.
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Спогади Михайла Мороза можна тільки за змістом віднести до цієї групи
джерел, оскільки, перебуваючи у Харківській в’язниці напередодні процесу
«СВУ» він у 1929 – 1930 рр. писав свідчення проти діячів УАПЦ. Матеріали
архівно-кримінальної справи, яка містить спогади М. Мороза за період
діяльності ВПЦР у 1919 – 1924 рр., можна віднести до спогадів з урахуванням
специфіки походження данного виду документальних джерел. Матеріали з
Держархіву Харківської області, де було виявлено архівно-кримінальну справу
голови ВПЦР у 1919 – 1924 рр. М. Мороза, почасти вже опубліковано [833, с.
116-188]. Справу було заведено у жовтні 1929 р. у контексті арешту головних
звинувачених на процесі «СВУ» та підбирання свідків для судового процесу.
Є підстави припустити, що звинувачення проти діячів УАПЦ були
сформульовані

в

контексті

майбутнього

процесу

«СВУ»,

на

якому

планувалось використати його як свідка. З іншого боку, в оцінці критичних
свідчень М. Мороза, слід враховувати його ставлення до УАПЦ після
конфліктної ситуації 1924 р. коли він змушений був залишити посаду голови
ВПЦР. Винуватцями розриву він вважав митрополита УАПЦ Василя
Липківського та В. Чехівського.
М. Мороза було заарештовано у 1929 р. і протримано у Харківській
в’язниці до початку 1930 р. Під час перебування у камері він подав свою
автобіографію [833, с. 118-121] та виклав історію утворення УАПЦ. Слідчий
передав Морозу папір (бланки протоколів допиту) і той сам писав свідчення у
камері, які в певному сенсі можна кваліфікувати як спогади про діяльність в
УАПЦ. Унікальність цих матеріалів полягає в тім, що усі існуючі на сьогодні
версії історії УАПЦ, створені в українській діаспорі, а також джерелознавчі та
історіографічні дослідження в Україні 1990-их рр. не мали варіанта історії
авторства голови ВПЦР 1919 – 1924 рр. З точки зору методології, при
використанні цієї інформації треба враховувати, що незважаючи на
«ліберальний» варіант допитів, М. Мороз все ж таки кілька місяців сидів у
в’язниці. Тому звинувачення проти діячів УАПЦ були сформульовані в
контексті майбутнього процесу «СВУ».
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Важливими для дослідження історії УАПЦ є спогади голови ВПЦР та
учасника Собору УАПЦ 1921 р. протодиякона Василя Потієнка [793], які
представлено як історичну записку, в основу якої покладено доповідь на зборах
Свято-Андріївського

Українського

Братства

в

Сосновицях

(Галичина),

прочитану 1 січня 1944 р. Цю брошуру надруковано Вищим церковним
управлінням УАПЦ в Новому Ульмі на честь 50-річчя відкриття Першого
Собору УАПЦ 1921 р. після смерті автора [793, с. 5]. Автор передмови Демид
Бурко повідомив про те, що рукопис читала Н. Полонська-Василенко, яка
охарактеризувала текст «Записки» як документ великого значення, який є
враженням «сучасника, що болів за все, що робилось в Українській церкві, і дав
не критичне дослідження, а дуже докладний звіт того, що він бачив» [793, с. 7].
В. Потієнко виклав багато цікавих фактів про Собор УАПЦ 1921 р., яких
не вдалося відшукати серед архівних матеріалів та інших видань, зокрема про
перебіг соборних засідань та богослужінь у Софійському соборі. Саме такі
подробиці в описі соборних подій в жовтні 1921 р., які навів В. Потієнко [793,
с. 30, 37]. Фрагмент спогадів було пізніше опубліковано з редакційними
втручаннями у «Мартирології…», щоправда, без посилання на попереднє
видання [793, с. 23-44; 823, с. 106-120]. Упорядники «Мартирології…» у
легенді вказали, що цей текст «Друкується вперше – Архів УАПЦ у США,
Бавнд Брук, Н. Дж. Машинопис, оригінал». Можливо використано для
публікації машинопис з архіву, а не вже видану друком брошуру В. Потієнка.
Певна схематичність в описі першого дня роботи 14 жовтня 1921 р.
Першого Собору УАПЦ, пояснюється іншим варіантом спогадів В. Потієнка,
опублікованому в «Мартирології…» [823, с. 93-105]. Автор розкриває
обставини, які не давали здійснити написання спогадів під час перебування в
УСРР [823, с. 94]. Далі він пише, що хотів записати спогади з 1928 р., тобто з
часу залишення УАПЦ, але не був певний, що його записи не потраплять до
карних органів. В. Потієнко вже знав, що в такому випадку слідчі все
використають проти нього, як це було під час арешту у 1921 р. з вилученням
щоденників, яких не повернули власникові навіть після звільнення.
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Спонукою для написання спогадів для В. Потієнка стало прочитання
«Історії…» митрополита Василя Липківського, під час перебування в евакуації
у Вінниці у вересні 1943 р. Інших спогадів В. Потієнко не читав і не зустрічав
[823, с. 95]. Автор розповівпро події в Софійському соборі під час Першого
Собору УАПЦ, богослужіння, враження від народного хору під керуванням
композитора, лікаря П. Демуцького, який був ініціатором і організатором
всенародного співу. Згодом керування Софійським народним хором перейшло
до Д. Ходзицького, потім до В. Зуба і після до К. Стеценка [823, с. 102].
Життєписи

українських

церковних

композиторів

1920-их

рр.

друкувалися навіть у радянських енциклопедичних виданнях, але їхня
церковно-музична творчість із зрозумілих причин не була предметом
дослідження. Серед публікацій 1920-их рр., присвячених життєписам тих
композиторів-реформаторів церковної музики і співу, найбільшу увагу
заслужив К. Стеценко. Виявлено автограф голови секції церковних співів
ВПЦР Кирила Стеценка – лист до ВПЦР від 25 травня 1920 р. з проханням
надати допомогу тяжко хворому диригенту церковного хору при Печерській
парафії Д. Копильченку [17, арк. 10-10 зв.].
У 1927 р. до чергового збірника «Церква й Життя» П. Стеценком було
написано спогади про померлого від тифу у 1922 р. К. Стеценка [459, арк. 6069; 895; 938]. У родині К. Стеценка, окрім дружини, був син Володимир і 2
доньки – Ганна і Єлізавета, одна з яких написала спогади під назвою
«Сирітство», де описала родинне життя у с. Веприку [459, арк. 70-71].
Згодом, через 5 років після смерті прот. Кирила Стеценка, до президії
ВПЦР було подано заяву диригента народного хору собору св. Софії Петра
Стеценка від 27 травня 1927 р. з проханням вирядити хор Софійського собору
разом з єпископом УАПЦ до с. Веприк, щоб 28 – 29 травня 1927 р. відправити
в місцевому храмі «урочисту службу і благовістя» [423, арк. 47-47 зв.]. У
витягу з протоколу засідання президії ВПЦР № 37/57 від 27 травня 1927 р.
було ухвалено відправити хор Св. Софії і єпископа Марка Грушевського до
с. Веприк й відправити там урочисту службу Божу [423, арк. 48].
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Спогади Демида Бурка вийшли друком у 1988 р. в США з благословіння
Мстислава (Скрипника) і присвячені 1000-літтю Християнської України.
Митрополит Мстислав у передмові до видання писав, що «Свій 1000-літній
ювілей Православна Церква українського народу на Україні зустрічає в темній
неволі, примушена разом із своїми поневолювачами прославляти його, як
1000-ліття Церкви-окупанта. Їй заборонено згадувати свій хресний шлях,
молитися за своїх мучеників і благати Бога про повернення волі» [882, с. 6].
Структурно видання спогадів складається з низки нарисів і поділяється
на кілька блоків. На початку уміщено нариси про головні православні
осередки м. Києва разом з описом їхніх останніх років і процесу руйнування,
як його бачив автор [882, с. 8-19, 25-30, 46-55, 144-146 та ін.]. Окремо подано
описи загальних руйнацій [882, с. 147-152], конфіскацій церковних цінностей
більшовицькою владою, розвою антирелігійної пропаганди [882, с. 161-165].
Другий блок спогадів Демида Бурка склали біографічні нариси ієрархів,
священиків та мирян УАПЦ. Сам опис цих біографій свідчить про особисте
знайомство з декотрими з описаних персонажів і містить багато свідчень
особистого характеру і авторських оцінок. Біографічні нариси присвячено
митрополитам УАПЦ Василю Липківському [882, с. 223-255], Миколаю
Борецькому [882, с. 260-262], Івану Павловському [882, с. 270-273], єпископам
УАПЦ і УПЦ [882, с. 274-302 та ін.], протоієреям, композиторам, науковцям
тощо. В цілому спогади Демида Бурка мають характер пропам’ятного видання,
де про діячів УАПЦ говориться виключно в позитивному ключі, акцентується
увага на їхній подвижницькій праці на благо церкви, особистому мучеництву.
Українські церковні осередки в США і Канаді видали праці
митрополита УАПЦ Василя Липківського, написані ним як власний варіант
викладу історії УАПЦ, що містять елементи особистих спогадів і негативні
авторські оцінки подій та осіб. Сучасні дослідники відзначають ригоризм,
який, очевидно, був викликаний трагічними подіями, коли з 1926 р. всі
сподвижники митрополита почали переходити на сплановані ДПУ УСРР
ворожі позиції і вимагати суду над ним.
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Цей процес досяг кульмінації під час Собору УАПЦ 1927 р. [1370].
Негативне ставлення до колишніх соратників і гіркоту від зради він висловив у
вигляді авторських оцінок («Іуда-зрадник», «авантюрник», «агент ДПУ», про
єпископат: «найтяжча болячка на тілі свої Церкви») [773, с. 107, 11, 114 та ін.].
Окремою брошурою методом фотопередруку видано твір «Православна
Христова Церква Українського народу» в Нью-Йорку у 1974 р. [774-775].
Передмову до видання у 1951 р. написав Демид Бурко. Головними питаннями,
розглянутими в цій роботі є історія Української церкви в давньому минулому
[775, с. 8-16], обставини позбавлення волі (автокефалії) Української церкви
[775, с. 17-21] та повернення її на Соборі УАПЦ 1921 р. [775, с. 22-30] і рідної
української мови для церкви [775, с. 30-32]. Матеріал подано за ключовими
моментами історії Української церкви і має авторські характеристики.
Публікацію можна кваліфікувати як спогади самого митрополита УАПЦ
Василя Липківського, особливо в частині, де йдеться про події 1917 – 1921 рр.,
почасти як популярний виклад церковної історії неакадемічного характеру.
У післявоєнній Німеччині УАПЦ (Соборноправна) з 1947 р. видавала
часопис «Бюлетень Благовісництва й Краєвої Ради УАПЦ в Західній
Німеччині». У числі № 5 «Бюлетеня…» надруковано «Святий спогад»
І. Якиміва-Метана про зустріч з митрополитом УАПЦ Василем Липківським у
соборі Софії Київської [909, с. 29-30]. Митрополит тоді повів його до вівтаря,
гробниці князя Ярослава Мудрого і після молитви попросив їхати в Сибір і на
Далекий Схід, «де також є діти України» [909, с. 30]. З його благословіння автор
розпочав свою працю з розбудови УАПЦ в Сибіру, Забайкаллі, Амурщині,
Усурійщині, Приморщині (Зелений Клин), Манчжурії і навіть у Китаї.
Спогади діячів Російської православної церкви представлені творами
ієрархів та кліру Російської церкви в Україні, які в еміграції утворили
опозицію

до

підрадянської

(«сергіанської»)

частини

РПЦ

в

СРСР.

Митрополит Київський і Галицький Антоній (Храповицький), чільні ієрархи й
ідеологи РПЦ до 1917 р., в еміграції свою позицію щодо УАПЦ, яка
виробилася у період з 1917 р. і до 1920-их рр., не змінили.
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Після смерті митрополита Антонія у Бєлграді у 1936 р. у США
оприлюднено його життєпис авторства архієпископа Нікона (Рклицького)
[880]. Огляд праць владики Антонія з цитуванням його оцінки як видатного
православного ієрарха та ідеолога російського Православ’я, кандидата на
обрання Московським патріархом під час Помісного Собору у Москві у жовтні
1917 р., є тією основою, яка і досі визначає ставлення до УАПЦ 1920 – 1930-их
рр. представників російської історіографії.
Обраний митрополитом Київським і Галицьким у травні 1918 р. [1121],
Антоній був переконаний в офіційній доктрині Російської імперії, яка твердила,
що українські землі – це «окраїна руських земель», де треба примножувати і
вкорінювати «руськість». Україна – це «Юго-Западный край», де точиться
вікова боротьба між «православно-русской» та європейськими «єретичними»
латинсько-лютеранськими світоглядом та культурою [880, с. 118]. З цієї
причини всі змагання за автокефалію і взагалі українське питання для нього
було виявом «підступів» уніатів і латинників, «вигадками» бунтівного елементу
з метою знищити російське Православ’я.
Митрополит Євлогій (Георгієвський) був учасником Всеукраїнського
Собору 1918 р. і вже на схилі життя продиктував свої мемуари Т. Манухіній,
де описав події під час українських визвольних змагань [883]. Спогади є
цінним джерелом, дають цікаві подробиці церковного життя напередодні і в
період Української революції. До мемуарів включено документи, які
збереглись у Євлогія (Георгієвського) в архіві. Йому належить опис діяльності
архієпископа Олексія (Дородніцина) і обставин його смерті, що є унікальним
джерелом життєпису першого голови ВПЦР у 1917–1918 рр.
Завдяки Євлогію (Георгієвському) в історіографії утвердилася думка про
те, що під час перебування в Києво-Печерській лаврі голова ВПЦР Олексій
(Дородніцин) почав «мутити монахів-українців і настроювати їх проти
митрополита, сподіваючись домогтись його звільнення і посісти його місце»
[883, с. 283]. Згодом він був проголошений головним винуватцем смерті
митрополита Київського і Галицького Володимира (Богоявленського) у 1918 р.
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Спогади митрополита Євлогія (Георгієвського) є цінним джерелом щодо
обставин проведення Всеукраїнського Собору 1918 р. Він описує своє
роздратування діяльністю ВПЦР, заявами щодо необхідності проголошення
автокефалії Православної церкви в Україні [883, с. 284-289], а також радіє з
приводу того, що на пленарному засіданні Собору 15 листопада 1918 р.
оголошено, що постанови з церковного питання анулюються, в т. ч.
відміняється проголошена міністром О. Лотоцьким автокефалія [883, с. 289].
Після еміграції він став одним з очільників РПЦЗ, утворивши богословський
центр у Парижі для підготовки кадрів та видавництва відповідної літератури.
Спогади нецерковного походження. С. Єфремов був делегатом Першого
Всеукраїнського Собору УАПЦ 1921 р., про що повідомив Василь Потієнко
[823, с. 106]. Щоправда, у стенограмах засідань Собору не виявлено його
виступів. Очевидно, що за період до скликання Другого Собору УАПЦ 1927 р.
його ставлення до УАПЦ змінилося на гірше. У своєму «Щоденнику»
С. Єфремов залишив запис від 17 жовтня 1927 р. з гострою критикою
очільників УАПЦ та їх залежності від ДПУ [884, с. 533-534].
У середовищі української церковної еміграції, зокрема в УГПЦ Канади,
були читання доповідей тих, хто пережив окупацію в Україні. Настоятель
Андріївської церкви в Києві прот. Юрій Пелещук подав «огляд церковних
подій в Україні від 1921 р. і на скитальщині» [1297, с. 7-16], виклав обставини
автокефального руху, скликання Першого Собору УАПЦ 1921 р., описав події
навколо Другого Собору УАПЦ 1927 р. і ліквідацію УАПЦ у 1930 р.
Таким чином, незважаючи на те, що через несприятливі обставини
велику частину щоденників, спогадів та інших пам’ятних записів учасників
тих подій було знищено, вилучено або загублено під час різноманітних
репресій, лихоліть та числених переїздів, оприлюднені спогади або уривки з
них дають можливість поглибити наші уявлення про життя та діяльність
УАПЦ міжвоєнного періоду. Такі свідчення очевидців доповнюють відомості з
інших джерел описом конкретних обставин подій, характеристиками
особистостей, поданням специфічних маловідомих деталей.
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5.3.

Епістолярій церковних діячів

З відновленням державної незалежності України розгорнувся активний
процес введення у науковий обіг нових джерел, у тому числі листування
українських громадсько-культурних і політичних діячів ХІХ – ХХ століть.
Крім публікацій у наукових, науково-популярних виданнях і збірниках,
запроектовано й реалізується корпусне подання епістолярної спадщини
відомих представників названої доби. У зв’язку з цим актуалізувалися
дослідження у галузі нових теоретично-методологічних підходів до вивчення
епістолярних джерел з метою оптимального використання їх інформаційного
потенціалу [1132, с. 413-414, 423-426; 1244-1246; 1434-1435 та ін.].
Джерелознавці, архівісти та археографи в ході вирішення супровідних
дискусійних питань дійшли певних узагальнень і вироблення спільних
підходів щодо їх введення у науковий вжиток. Публікація епістолярію значно
розширює дослідницьке поле історіографії та джерелознавства в цілому,
дозволяє детальніше реконструювати просопографічний портрет конкретної
особистості, створити колективну біографію осіб, об’єднаних спільними
чинниками. Незважаючи на великий доробок українських вчених у
просопографічних дослідженнях, існують певні прогалини в джерельному
комплексі про постаті діячів УАПЦ.
Тому головною метою пошуку епістолярію є заповнення поки що
наявних інформаційних лакун. У справі дослідження життєписів українських
діячів в галузі політики, науки, культури і церкви залишається багато проблем,
які важко вивчати через малодоступність першоджерел. Якщо в цілому
життєписи багатьох відомих українських діячів новітньої доби вже досліджені,
то публікація епістолярію впливає навіть на вже усталені погляди. Саме в
листах містяться нові відомості щодо мотивацій дій кореспондентів у справах,
з них видно еволюцію поглядів або впливи сторонніх осіб на прийняття
рішень, очевидними є системи зв’язків і джерела інформацій у різноманітних
подіях, стають відомими причини до того незрозумілих конфліктів.
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вимальовуються «образи», «життєві шляхи» або «колективні біографії», які
дають підстави не тільки вивчити окрему особистість, а й вийти на
узагальнений рівень у дослідженні соціальних, політичних, культурних явищ і
тенденцій історичного процесу. Найважливішою і найціннішою ознакою
просопографічних відомостей є правдивість і об’єктивність інформації, яка
дозволяє реконструювати образ тієї чи іншої особи у сукупності позитивних і
негативних сторін життя і діяльності. В умовах масового розсекречення
архівних документів джерелознавці отримують унікальний просопографічний
матеріал, який вимагає систематизації й оприлюднення.
Події початку ХХ століття вивели на історичну арену багато яскравих
постатей. Діячі УАПЦ 1920–1930-их рр. сформувались як особистості в
традиціях кінця ХІХ – початку ХХ ст., коли основним способом комунікації
було листування. Тому можна висловити припущення, що первісний масив
епістолярію діячів УАПЦ повинен бути великим і містити інфомацію щодо
особистого життя та церковної діяльності. Але проведені дослідження дають
підстави твердити, що епістолярій діячів з середовища УАПЦ є незначний.
Репресії проти цієї церкви, арешти, труси в помешканнях діячів,
вилучення особистих матеріалів, перлюстрації листів і повна заборона
згадувати навіть у родинних стосунках їхні імена після ліквідації цієї церкви
до 1939 р. в УРСР, – все це призвело до того, що на сьогодні майже не
збереглося епістолярних документів представників УАПЦ 1921 р.
Наприкінці 1937 р. митрополитів УАПЦ (УПЦ) було страчено – Василя
Липківського (в Києві) і Івана Павловського (у Білгороді), а Микола
Борецький помер у таборі. Так само ліквідовано багатьох церковних ієрархів
та священиків або продовжено терміни їх перебування в ув’язненні, про що
свідчать відповідні постанови у виявлених архівно-кримінальних справах.
Таким чином, епістолярій діячів УАПЦ 1921 р. зберігся фрагментарно і не
дозволяє говорити про цілісний масив.
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Листи митрополита УАПЦ Василя Липківського. Його епістолярій
повинен бути досить великим, але поки що не віднайдено листів, написаних
ним до 1917 р. Після початку автокефального руху в Україні і діяльності
протоієрея Василя Липківського в складі ВПЦР, з’являються листи офіційного
характеру, які виявлено серед канцелярського архіву ВПЦР у фонді № 3984
ЦДАВО України і частково залучені до наукового обігу [776].
Поки що не виявлено весь масив епістолярію, але деякі листи і
звернення авторства митрополита УАПЦ Василя Липківського виявлено у
фонді № 3984 ЦДАВО України. Лист до архієпископа Оренбурзького і
Тургайського Андрея Соседова надрукований на машинці від імені «З ласки
Божої і волі Церкви архієпископа Василя Липківського, митрополита
Київського і всієї України» на великому типографському бланку для
церковних грамот з двостороннім золотим орнаментом, прикрашеним
червоними квітами, хрестами та церковною символікою [596, арк. 1].
Цей лист є відповіддю на лист Андрія Соседова, який «просив приєднати
православні парафії на Оренбуржжі до УАПЦ». Митрополит радів з цього
приводу і пояснив своє ставлення до інших церков, зокрема до «бувшої
царської синодальної» та сучасної Обновленської синодальної церков,
називаючи їх «нецерковними організаціями […] для прислужництва сильним
світу цього в своїх корисних інтересах» [596, арк. 1]. Відомо, що до Оренбургу
виряджався прот. Харитон Говядовський як представник УАПЦ у справі
налагодження керування церквою в дусі УАПЦ. [596, арк. 1 зв.].
У Державному архіві Вінницької області виявлено 7 листів від
митрополита УАПЦ Василя Липківського до єпископа Гайсинського Миколи
Борецького за 1922–1924 рр., опубліковані у збірнику матеріалів матеріалів
Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Релігійне життя Поділля:
минуле і сучасне» [752]. Попри порушення правил археографії при публікації,
вони представляють значну цінність і мають великий інформаційний
потенціал, оскільки містять невідому інформацію щодо приязних стосунків
між чільними ієрархами УАПЦ, а також інформацію щодо церковного життя.
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Коло питань, які піднімаються в цих листах, дуже широке – візитації
митрополита УАПЦ на українізовані парафії Поділля, висвяту на єпископа
УАПЦ о. Йосипа Оксіюка в м. Кам’янець-Подільському на Зелені свята
1922 р. та його вимушений переїзд до Харкова, діяльність єпископату УАПЦ,
справа відправки до американського континенту на служіння архієпископа
Вінницького

УАПЦ

Івана

Теодоровича,

стосунки

з

представниками

Українського екзархату, о. Павлом Погорілком, усунення Св. Патріарха
Московського і всієї Росії Тихона (Белавіна) в Москві і влаштування
обновленського ВЦУ, видавнича справа УАПЦ тощо.
Справжнім відкриттям є той факт, що в листах до Миколая Борецького
Василь Липківський згадує про свої зустрічі з о. Олександром Маричевим,
пропозиції стати єпископом УАПЦ, причому цю висвяту митрополит Василь
планував здійснити з єпископом Миколаєм [752, с. 314-316]. У листі від
4 серпня 1923 р. митрополит УАПЦ писав, що передає єпископу Миколаю
залишки св. Мира, які остались в посудині Софійського собору, і сподівається,
що у піст буде зварене свіже св. Миро [752, с. 318].
Головним

джерелом

інформації

про останнє

десятиліття

життя

митрополита Василя Липківського є його листи, написані у 1933–1937 рр. до
о. Петра Маєвського, архієпископа Івана Теодоровича, адвоката Василя
Свистуна, о. Павла Корсуновського, до Консисторії УГПЦ в Канаді тощо
[824]. Листи до о. Петра Маєвського видані окремою книгою за ініціативою і
коштом Українського Православного Братства ім. Митрополита Василя
Липківського в США. Зазначене є також джерелом для отримання інформації
про особисте життя митрополита УАПЦ Василя Липківського після 1927 р.
Видання складається з 3 частин, кожна з яких має власну нумерацію
сторінок: 1) тексти листів українською мовою [824, с. 1-55], 2) фотокопії
оригіналів листів [824, с. 1-50], 3) Переклади англійською мовою [824, с. 1-44].
У вступному слові о. Петро Маєвський повідомляє, що одержав загалом
19 листів, в яких близько 110 проповідей (разом вийшло 150 проповідей на
євангельські теми і 50 – на апостольські послання).
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Листи містять різноманітну інформацію: 1) особового характеру, 2) про
родинні справи, 3) стосунки між екс-митрополитом УАПЦ та діячами цієї
церкви,

4)

рекомендації

щодо

реформування

церковного

життя.

Джерелознавчий інтерес становлять і опубліковані фотокопії зразків конвертів,
в яких він відправляв листи до Канади. Текст адреси написано англійською і
російською мовами. Надсилались вони чомусь дружині о. Петра Маєвського
(Mrs. A. Mayewska) за адресою: Канада, Вінніпег Ман, 772 Магнус Авеню. На
кожному конверті наклеєно 3 марки на загальну суму 35 коп. і вказано адресу,
за якою проживав Василь Липківський на момент відправлення листа: 1) м.
Київ, вул. Мстиславська 46/14; 2) м. Київ, Олександрівська Слобода,
вул. Дачна, буд. № 8, будинок Бірюліної).
Листування між митрополитом Василем Липківським і о. Петром
Маєвським почалося у 1933 р. Екс-митрополит жив у цей час разом з хворою
дружиною, матір’ю та сестрою в страшній скруті. Після звільненя «від
митрополичого тягаря» у 1927 р. йому було призначено пенсію від ВПЦР у
розмірі 50 крб., але в листі від 3 квітня 1933 р. він писав, що жодного разу її не
отримував [824, с. 2; 882, с. 250-251]. У листі він дякував о. Петру Маєвському
за грошову допомогу [824, с. 2], писав про «надзвичайні» Собори УАПЦ
(УПЦ) 1930 р. і про стан «справжнього анахорета», бо ніхто з колишніх
співробітників його не навідував [824, с. 4; 832, с. 256-274; 882, с. 252-253].
Президія ВПЦР листом від 24 лютого 1928 р. за № 225 зверталась до
Іллінської парафіяльної ради уповноважених: «найпочесніший митрополит
Василій, замісць Літургії має служити у Вашому храмі вечірню – “прощу” у
неділю 26 лютого 1928 р. Представники Вашої громади повинні звернутись до
митрополита Василя», але невідомо чи він там служив [645, арк. 12].
У листі від 3 квітня 1933 р. митрополит Василь Липківський погодився
вислати о. Петру Маєвському церковну літературу. Він дякував за допомогу
(лист від 3 липня 1933 р.) і писав, що сходив на центральну пошту, «але там
сказали мені, що жодних книжок чи пакунків релігійного змісту державна
пошта до пересилки не приймає» [824, с. 7; 882, с. 254].
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У листі від 13 грудня 1933 р. митрополит писав, що йому відмовляли на
пошті у пересилці за кордон літератури духовного змісту, але він переслав
«Мінею», «Часословець», «Псалтир», твори Інокентія [Борисова]. Згодом
надіслав 12 «Міней», 9 «Октоїхів» і сподівався дослати по можливості ще
декілька посилок. Потім митрополит повідомляв, що буде надсилати тексти
своїх проповідей. У листі від 10 січня 1935 р. він інформував, що надіслав
повний комплект промов на Євангельські читання на неділі і свята і на
Апостольські

читання

на

неділі.

Українське

Православне

Братство

ім. Митрополита Василя Липківського в США ці зібрки проповідей
надрукувало окремими виданнями [847-849].
У своїх листах він пропонував проекти реформування Української
церкви, організації духовно-навчальних закладів, наполягав на посиленні
вивчення студентами основ Християнської Віри, повідомляв про написання
ним великої «Історії Української Православної Церкви» (зберігся 7-й розділ)
[772; 773], уболівав за негаразди Православної церкви в Канаді й США, за
непевне становище архієпископа Івана Теодоровича, про що, очевидно, писали
його адресати. У листі до нього від 17 липня 1933 р. він повідомив, що
листується з прот. Павлом Корсуновським [824, с. 7-8], але цієї частини
епістолярію митрополита Василя Липківського поки не віднайдено.
Листи мають велике значення у справі дослідження новотворів у
церковному житті, які було введено до богослужбової практики в УАПЦ.
Цікавими є пропозиції скласти устав українських обрядів і оновити
богослужіння (Листи № 5 від 7 вересня 1933 р., № 6 від 13 грудня 1933 р., № 7
від 20 березня 1934 р.) [824, с. 14], виключити з вжитку «Ектенію оглашених»
як застарілу, запровадити присяги під час шлюбного обряду (Лист № 7 від 20
березня 1934 р.) [824, с. 8-24] та ін.
Інститутом

української

ім. М. С. Грушевського

НАН

археографії

України

випущено

та

джерелознавства

брошуру

(упорядник

Л. Пилявець), до якої увійшли 4 документи авторства митрополита УАПЦ
Василя Липківського з архівних справ фонду 3984 ЦДАВО України [776].

296

До цієї збірки документів увійшли лист-звернення митрополита «До
братів українців на терені Европи в розсіянні сущих», звернення до ВПЦР,
додаток до заяви від 12 липня 1924 р. та лист до представника УАПЦ в
Західній Європі Є. Бачинського, датований листопадом 1925 р. Фотокопію
оригіналу тексту опубліковано в числі № 6 (16) «Бюлетеня Благовісництва й
Краєвої Ради УАПЦ в Західній Німеччині» за 1956 р. [910].
Стосунки між митрополитом УАПЦ і Євгеном Бачинським, судячи з
віднайдених листів, були досить теплими [798]. Опублікований документ є
інформаційно насиченим і містить багато важливої інформації щодо діяльності
митрополита УАПЦ Василя Липківського, оцінок сучасних йому церковних
напрямів, міжнародного церковного становища та повідомлення про те, що
разом з листом надсилає фотокартки 19 єпископів УАПЦ [776, с. 21-34].
З цього листа стає відомим, що саме тоді Є. В. Бачинський погодився
бути представником УАПЦ в Західній Європі, бо митрополит дякує йому за
згоду і посилає своє благословенство і найкращі побажання від ВПЦР на
видання в Женеві часопису УАПЦ «Благовісник», обіцяючи надсилати для
нього інформацію і матеріали [776, с. 21-22]. Митрополит Василь Липківський
вибачався «за нашу європейську несвідомість», зокрема за «жахливу
французьку мову», якою було написано текст мандата на уповноваженого
УАПЦ в Західній Європі для Є. Бачинського [776, с. 22].
Таким чином, епістолярій митрополита УАПЦ Василя Липківського вже
частково

запроваджений

у

науковий обіг.

Завдяки

наполегливості

і

невтомності залишеного без засобів для існування колишнього предстоятеля
УАПЦ на сьогодні доступними для дослідження є його листи, відправлені за
кордон у 1933 – 1937 рр. Подальших досліджень та систематизації потребують
матеріали з канцелярії ВПЦР фонду № 3984 ЦДАВО України.
Листи до митрополита УАПЦ Миколи Борецького (1927–1930).
Ймовірно, до початку політичних репресій проти діячів УАПЦ існував
епістолярій Миколая Борецького, але на сьогодні виявлено тільки його
архівно-кримінальну справу без речових доказів, отже і без листів.
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Виявлені у фонді № 3984 ЦДАВО України листи мирянки УАПЦ з
Полтавщини, вчительки за фахом, члена парафіяльної церковної ради
Лубенського Свято-Іванівського катедрального собору Ганни Кирсти до
митрополита Миколая Борецького стосуються проблеми служіння жінки в
Православній церкві [1334]. З інших джерел є відомості про авторку цих
листів, зокрема текст її мандата делегата Собору УАПЦ 1927 р. [818, с. 547].
Це оригінали, виконані від руки чорнилом. Аналіз текстів дає можливість
твердити, що авторка була освіченою жінкою, про що свідчить бездоганний
стиль, літературна обізнаність, аналіз тодішніх церковних проблем.
Із запровадженням в життя УАПЦ принципів соборноправності і
демократизації

виникла

необхідність

розширення

прав

жіноцтва

в

обслуговуванні храмів і взагалі подолання традиційних заборон на служіння
жінок. Джерелами з цього питання слід вважати Святе Письмо, правила
Вселенських Соборів, правила та приписи св. отців. Залучивши до процесу
реформування церкви в Україні широкий загал, проголосивши українізацію,
демократизацію та народоправство головними засадами УАПЦ, її керівництво
в особі ВПЦР неминуче повинно було колись вирішувати «жіноче питання».
Вищезгадані листи, а також лист від Президії ВПЦР до архієпископа
Лубенського о. Костянтина Кротевича написані після Другого Собору УАПЦ
1927 р. майже одночасно. [457, арк. 2-4 зв., 5-6]. У тексті 2-го листа збереглись
2 резолюції. Перша вказує на те, що листи було представлено на розгляд
Президії ВПЦР за № 929 від 17 січня 1929 р. (Прот[окол], п. 6, п. 4) [457,
арк. 3]. Друга резолюція пояснює появу листа до о. Костянтина Кротевича:
«Слух[али] 21 січня [19]29 р. Передати Кост[янтину] Кротевичу […] Зміст має
з’ясувати жіноцтву Луб[енщини]» [457, арк. 3].
Г. Кирста звертається до митрополита УАПЦ і ставить питання про те,
чи достойні жінки «всебічно служити Христу, навіть участю в богослужінні?»
[457, арк. 5]. Авторка неодноразово підкреслює велике прагнення жіноцтва до
активної і всебічної участі в служінні церкві, докладно розповідає про
ставлення жіноцтва до оновлення рідної Української церкви [457, арк. 5].
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Г. Кирста писала, що на Другому Соборі «жіноче» питання віднесено на
останній день [818, с. 460-476]. Авторка листів не погоджується з мотивами
Собору УАПЦ, який не дозволив жінці «достойною стати на служіння перед
св. Престолом, або навіть мати вільний вхід до Вівтаря під час служб Божих,
як титаря» через «внесення неспокою в службу Божу» [457, арк. 3].
В іншому листі говорилося, що це питання вимагає вирішення у
всеукраїнському масштабі діяльності УАПЦ. Авторка писала, що не одна вона
так думає і відчуває необхідність всебічної участі жінки в церковному житті.
«Скрізь є свої Ганни Іванівні, скрізь є старші сестри», котрі щиро несуть свої
сили і енергію на служіння рідній церкві, а їм відповідають, що «недостойна
жінка навіть наблизитися до святого місця Вівтаря, або з солії звернутись з
словом Божим до громадян» [457, арк. 5 зв.].
У архівній справі збереглась машинописна копія відповіді Президії
ВПЦР [457, арк. 1]: просити архієпископа УАПЦ Костянтина Кротевича
«з’ясувати жіноцтву, що воно не позбавлено прав титарства, услуговування в
храмі і т. ін.». [457, арк. 1]. Щодо вільного входу до вівтаря, – то це питання
може вирішити тільки наступний Всеукраїнський Собор УАПЦ. Лист підписав
за секретаря єпископ УАПЦ Марко Грушевський. Таким чином, розглянувши
архівні документи, можна твердити, що епістолярій другого митрополита
УАПЦ Миколая Борецького зберігся фрагментарно. Виявлені листи – це
тільки невелика частина листування, яке, очевидно, було величезним з огляду
на посаду митрополита УАПЦ і причетність до важливих справ. Досі не
віднайдено приватну його кореспонденцію.
Листи митрополита УПЦ Івана Павловського (1930–1937) теоретично
також повинні складати досить великий обсяг офіційного і приватного
листування з огляду на те, що був митрополитом УПЦ, головою ВУЦР у
м. Харкові, головним редактором часопису УАПЦ «Церква й Життя» і
керівником харківського осередку УАПЦ. Частина перлюстрованої чекістами
кореспонденції Івана Павловського особистого характеру зберігається нині в
ГДА СБ України, але з етичних міркувань не може бути оприлюдненою.
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Збереглося кілька листів, надісланих митрополитом УПЦ Іваном
Павловським за кордон, які були оприлюднені у діаспорних виданнях. У листі
до архієпископа Івана Теодоровича від 5 серпня 1931 р. він інформував
церковний провід УПЦ в США і Канаді про «надзвичайний» Собор в Києві 28
– 29 січня 1930 р. [976, с. 321-322; 823, с. 159-161; 832, с. 255-256].
Стосунки між УГПЦ в Канаді і УПЦ в Україні, були перервані після
отримання архієпископом Іваном Теодоровичем листа від 24 березня 1931 р.
Починалося воно словами привіту: «Дорогого, Всечесного о. Іоана, почесних
Пастирів

та

всіх

побожних

дітей

Святої

Української

Православної

Американсько-Канадійської Церкви з любовью обнімаємо, цилуємо й щиро
вітаємо…» [1258, с. 75]. Далі в посланні написано: «Пам’ятайте, що хто з
Церкви нашої виявлятиме у своїй церковній діяльности свої ворожі до
Радянської Держави погляди, той творитиме діло церковно-шкідливе й
підлягатиме карі церковній» [1258, с. 75]. Отримавши таке послання,
Теодорович припинив листування з митрополитом УПЦ Іваном Павловським.
Таким чином, як і в попередніх випадках, поки що не віднайдено
епістолярію Івана Павловського, який дозволив би розширити поле досліджень
як його церковної діяльності, так і обставин особистого життя. Опубліковані за
кордоном листи, очевидно, є тільки частиною листування 1920–1930-их рр.
Ймовірно, згодом буде виявлено або самі листи, або згадки про них у спогадах
сучасників.

Кореспонденція

останнього

митрополита

УАПЦ

(УПЦ)

безперечно становить велику інформаційну цінність, оскільки повинна містити
важливу інформацію про цей період життя УАПЦ.
Листи

архієпископа

Вінницького

і

Подільського

УАПЦ

Івана

Теодоровича (1887–1971). Іван Теодорович залишив великий епістолярій, але
через те, що з грудня 1923 р. перебував на американському континенті, більша
частина його листування залишилась за кордоном [868, с. 5-102]. У фонді №
3984 ЦДАВО України серед редакційних матеріалів часопису УАПЦ «Церква
й Життя» за 1927–1929 рр. збереглись оригінали листів про його діяльність з
влаштування парафій УАПЦ після від’їзду до Канади у 1924 р. [460].
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Вивчення архівних фондів у Саут-Бавнд-Бруці (Н. Дж., США), зокрема
матеріалів архіву православного осередку УПЦ у США, дозволило б значно
розширити дослідження його епістолярію. З опублікованих С. Білоконем
описів відомо, що архів митрополита Івана Теодоровича склався з діловодства
УПЦ в США довоєнного періоду [949]. Є інформація про листування
митрополита Мстислава (Скрипника) з Теодоровичем (1945–1952, 1964), фонд
архієпископа Марка (Гундяка), де також є листи самого владики (1950 – 1957)
та фонд о. Федора Луговенка, де є копія листа єпископа Богдана Шпильки до
митрополита Івана Теодоровича за 1964 р. [949, с. 59].
Питання про пошук і публікацію епістолярної спадщини згаданого
ієрарха залишається відкритим, оскільки в українських архівах збереглась
незначна частина листів до ВПЦР і митрополита УАПЦ Василя Липківського.
Основний масив залишається в США і Канаді, в архівах церковних,
громадських установ та приватних осіб. Почасти тексти або уривки з його
листів, відозв та промов вже опубліковані дослідниками української діаспори.
Епістолярна спадщина Івана Теодоровича, очевидно, дуже велика з
огляду на складні стосунки між архієреєм висвяти УАПЦ 1921 р. та
представниками православних церков, з якими він був пов’язаний церковною
діяльностю. Протопресвітер УПЦ в Канаді о. Тимофій Міненко згадував листи
і виступи Івана Теодоровича. Зокрема йдеться про копії його листів в Архіві
УПЦ в США, Архіві УПЦ в Канаді (фонд о. Семена Савчука), публікації його
промов у часописах УГПЦ Канади («Православний Вісник», «Вісник», «Рідна
Церква») та США («Дніпро») [1251].
Після «вересневої кризи» 1926 р., Теодорович писав у листі до ВПЦР від
28 грудня 1926 р.: «Вважаю своїм приємним обов’язком в імені Американської
і Канадійської Єпархій нашої Церкви висловити якнайсердечніші побажання
реальної корисної праці новому складу ВПЦРади. Серцем я з Вами і болі та
радости Рідної Церкви, – наші болі і радости. Я не вважаю навіть потрібним
підкреслювати, що УАПЦ в Америці і в Канаді визнаватиме новий склад
ВПЦРади таким же правомочним, як визнавала і бувший її склад» [1251, с. 74].
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Можливо, Іван Теодорович не знав усіх подробиць того, що відбувалося
впродовж 1929 – 1930 рр. в Україні і зміст згаданих листів Івана Павловського
змусили припинити зв’язки з УПЦ. Репресії і фактичне знищення діячів УПЦ в
1930-их рр. не знайшли у подальших посланнях владики ніяких особливих
рефлексій, хоча за роки перебування на становищі правлячого архієрея Канади
(23 роки) і США (47 років) він написав тисячі архіпастирських звернень з
нагоди церковних і національних свят, і навіть поетичні твори.
О. Хомчук у бібліографії основних джерел подає перелік листів Івана
Теодоровича [1500, с. 598-599]. Серед його адресатів були митрополит УАПЦ
Полікарп (Сікорський) (1950), архієпископ Мстислав (Скрипник) (1947),
архієпископ Григорій (Огійчук) (1950), Аркадій Яременко (Ашаффенбург,
1948), Іван Гаращенко (Герсфелд, 1946), свящ. Костянтин ДаниленкоДанилевський

(Пенсільванія,

1950),

Церковний

Комітет

Парохії

cв.

Володимира (Бала Кінвуд, ПА, 1950), духівництво Пен-Огайського Деканату
(1964) та ін. Є опублікований лист архієпископу Мстиславу (Скрипнику) від
13 червня 1947 р. в часописі «Православний Українець» [1500, с. 599].
Листування між митрополитом Іваном Теодоровичем, який керував
УГПЦ в Канаді у 1924–1947 рр., і митрополитом Іларіоном (Огієнком) тривало
у 1950–1960-их рр., але у листах немає обговорення УАПЦ формації 1921 р. У
1953 р. Теодорович з свого осередку у Філадельфії надіслав листа до Іларіона
(Огієнка) з повідомленням про Собор УПЦ у США із проханням прибути, але
не на цей Собор, а із спеціальною візитацією в травні 1954 р.
У листі Івана Теодоровича від 26 квітня 1962 р. він, очевидно, відповідав
на запитання Іларіона у попередньому листі щодо об’єднання існуючих в
США православних церков в одну, писав про настійливі пропозиції перейти
під омофор Константинопольського патріарха і тим самими вирішити болісну
для Івана Теодоровича проблему канонічності. У одному з останніх листів від
24 травня 1968 р. митрополит дякував за запрошення взяти участь в
урочистостях з нагоди святкування 50-річчя УГПЦ в Канаді і оцінював роки,
проведені в сані первоієрарха, як «дорогі» і «незабутні» [821, с. 548-549].
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Листи від митрополита Івана Теодоровича надходили на бланках,
спеціально виготовлених друкарським способом. Їхньою особливістю є
восьмираменний хрест над заголовком, готичний шрифт друку. Ймовірно,
такий тип бланків він замовив після того, як у 1950 р. очолив Українську
Церкву в США та оселився за новою адресою у Філадельфії, оскільки листів з
попереднього періоду до митрополита Іларіона (Огієнка) не було [821, с. 61.
Листи представника УАПЦ в Західній Європі Євгена Бачинського
(1885–1978). Є. Бачинський відіграв видатну роль у справі поширення ідей
автокефалії Української церкви за кордоном, виконуючи обов’язки у справі
організації осередків УАПЦ та її представництва на міжнародних церковних
форумах [910, с. 2]. На Другому Соборі УАПЦ було зачитано надіслані
поштою доповіді представника в Західній Європі Є. Бачинського, який не зміг
прибути особисто. 19 жовтня 1927 р. на соборному засіданні Нестор
Шараївський виголосив доповідь Бачинського про всесвітню конференцію в
Лозанні (Швейцарія) [818, с. 182-195; 798].
На засіданні 20 жовтня 1927 р. Нестор Шараївський читав іншу доповідь
Євгена Бачинського «Відношення УАПЦ до інших християнських течій» [818,
с. 196-233]. Делегатам доповідач нагадав про те, що Собор УАПЦ 1921 р.
ухвалив нагальну потребу скликання в м. Києві на травень 1922 р. підготовчої
наради з представників автокефальних православних церков для вирішення
справи скликання Всесвітнього Православного Церковного Собору.
У 1922 р. ВПЦР надала Є. Бачинському спеціальне уповноваження
зав’язати персональні зносини з європейськими Християнськими церквами, бо
він був фундатором і скарбником «Української громади» в м. Парижі,
співробітник часописів «Діло» (Львів), «Рада» (Київ), «Сніп» (Харків),
«Парижский вестник» (Париж), видавцем церковних часописів «Екклезія» та
«Благовісник», які друкували повідомлення про УАПЦ французькою та
англійською мовами. Дорученням ВПЦР за № 1539 від 31 липня 1925 р. в м.
Києві, за підписами очільників УАПЦ, Є. Бачинський був уповноважений на
організацію українських парафій УАПЦ в Західній і Центральній Європі.
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У «Бюлетені Благовісництва й Краєвої Ради УАПЦ в Західній
Німеччині» серед інших документів з архіву Є. Бачинського опубліковано
фотокопію листа від 23 грудня 1926 р. від Василя Липківського, написаного
чорнилом на бланку митрополита УАПЦ. Це рідкісний документ з кількох
причин. По-перше, в українських архівах практично не збереглося бланків
митрополита УАПЦ, виконаних друкарським способом. У лівому кутку
аркуша надруковано в стовпчик: «УАПЦ. Архієпископ Василь Липківський
митрополит Київський і всієї України». Далі – звичайні для бланків місце для
дати, номер та адреса (Володимирська, 24) [910, с. 14-15]. По-друге, це
маловідомий фрагмент епістолярію митрополита.
По-третє, це ще одне свідчення поглядів УАПЦ на принципи
спілкування з іншими християнськими конфесіями, оскільки подається
митрополиче

благословіння

на

рукоположення

Є. Бачинського

в

сан

пресвітера від єпископа Старокатолицької церкви. 7 травня 1955 р. в каплиці
Св. Діви Марії у Флоренції (Італія) він був висвячений єпископами Миколаєм
та Єфремом на єпископа УАПЦ (Соборноправної) за кордоном [1032].
У «Бюлетені…» уміщено й інші епістолярні документи з архіву
Є. Бачинського. У розділі одного з чисел «С. В. Петлюра про УАПЦ
Соборноправну» зазначено, що редакція подала уривок листа Петлюри з
Парижа до Є. Бачинського в Женеві від 6 червня 1925 р. [905, с. 11-14]. Симон
Петлюра радив Євгену Бачинському звернутися до митрополита УАПЦ
Василя Липківського з проханням надіслати йому протоколи та справоздання
різних з’їздів та Соборів УАПЦ починаючи з 1919 р. [905, с. 12].
У листі С. Петлюра констатував, що УАПЦ в Києві майже нічого не
видає, і тому «варто було б цю справу організувати за кордоном і в умовинах
вільних організувати видавництво церковної літератури, коли видавати
останню заборонено большевиками» [905, с. 13], радив бути обережним у
листуванні з Липківським і не давати ніяких натяків ні на знайомство з
«українською контрреволюцією», ні з «петлюрівськими агентами», бо це може
зашкодити всім.
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Третє число «Бюлетеня...» за 1956 р. з архіву Є. Бачинського умістило
лист від Миколая Борецького від 8 жовтня 1928 р. [907, с. 7], та лист Голови
Директорії УНР С. Петлюри від 16 вересня 1925 р. про вихід першого числа
емігрантського часопису в Парижі і прохання надсилати до нього матеріали
про церковний рух в Україні [907, с. 9]. Тут вміщено фото у траурній рамці
Головного Отамана Директорії УНР [907, с. 8].
Оскільки число № 4 присвячене архієпископові УАПЦ Нестору
Шараївському, то тут уміщено з архіву Є. Бачинського листа Шараївського від
26 листопада 1927 р. [908, с. 6-8], де йдеться про події під час Другого Собору
УАПЦ 1927 р., зокрема вимушену відставку митрополита УАПЦ Василя
Липківського, обрання митрополита УАПЦ Миколая Борецького та двох його
заступників, голови ВПЦР та ін. [908, с. 8]. У «Бюлетені» № 5 вміщено витяги
з листування з УАПЦ упродовж 1921–1930 рр. із архіву єпископа Євгена
Бачинського [909, с. 18-22]. “
Листи Благовісника УАПЦ Володимира Чехівського (1876–1937).
Постать В. Чехівського більше привертала увагу істориків через належність до
політичних партій та участь в діяльності українських урядів 1917 – 1919 рр,
уряду Директорії УНР, де він був прем’єр-міністром та міністром іноземних
справ. Власне, це йому інкриміновано під час слідства 1929 р., коли почалася
підготовка до процесу «СВУ» і були заарештовані «потенційні дійові особи»
[830; 864; 1325-1327; 1514-1515 та ін.].
Серед архівно-кримінальних справ В. Чехівського у ГДА СБ України та
поки що не вдалося віднайти жодного листа [833, с. 13-115].
Можна висловити припущення, що весь епістолярій, який з огляду на
діяльність В. Чехівського був дуже великим за обсягом, вилучили під час
арештів у нього та його респондентів, надто відомих осіб, які, очевидно, були
також репресовані, а їх особисті речі реквізовані. Винятком є збережені і
вивезені за кордон О. Чехівською останні листи чоловіка. В. Чехівський був
одружений на О. Сіцінській (26 лютого 1882 р., м. Сарни – 10 листопада
1969 р., м. Філадельфія, США) [961].

305

Перебуваючи з 1933 р. на Соловках, він зміг переслати до Києва кілька
листів до дружини, в яких роповідав про таборове життя. Згадував свого брата
Миколая, давав поради щодо його праці, цікавиться обставинами його життя
[823, с. 509, 511], доньку «Любусю», фото якої в таборі дозволили залишити
[968, с. 167],, а фото дружини чомусь відібрали. Після листа від 17 листопада
1937 р. більше звісток не було. Незважаючи на тривалі розшуки чоловіка,
О. Чехівська його не знайшла. Листи від В. Чехівського з Соловецького табору
вона передала діячеві УАПЦ Федору Бульбенку, а після його смерті їх було
передано до архіву УВАН в Нью-Йорку [823, с. 503-528]. Частина епістолярію
О. Чехівської зберігається в архіві А. Трембицького [1466].
Таким чином, епістолярій діячів УАПЦ зберігся тільки в осередках
українських діячів за кордоном. Велика частина була опублікована зусиллями
УАПЦ

(Соборноправної)

та

Українського

Православного

Братства

ім.

Митрополита УАПЦ Василя Липківського в США. Епістолярну спадщину діячів
УАПЦ, яка залишилася в Україні, поки що не віднайдено. У архівнокримінальних справах листів майже не виявлено, хоча як речові докази вони
згадуються, коли під час арешту заповнювався бланк протоколу обшуку.
Епістолярій митрополита Української греко-православної церкви в Канаді
Іларіона (Огієнка). У листах за 1921 – 1922 рр., коли він як міністр ісповідань
УНР він листувався з церковними і релігійними організаціями та особами [1373],
йшлося про висвячення єпископату УАПЦ формації 1921 р. Але через
пресвитерську хіротонію митрополита УАПЦ Василя Липківського І. Огієнко до
кінця

життя

залишався

активним

противником

«липківщини»

[1362].

Епістолярна спадщина І. Огієнка значною мірою опрацьована науковцями і
великий

масив

епістолярію

опубліковано

українськими

науковцями.

Безпосередньо з діячами УАПЦ 1921 р. І. Огієнко не листувався і взагалі не
хотів мати справ з діячами цієї церкви. Наприкінці життя він листувався з
останнім з числа висвячених митрополитом УАПЦ Василем Липківським
архієпископом Іваном Теодоровичем, але тільки після його пересвяти
архієпископом Мстиславом (Скрипником) у 1949 р.
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5.4.

Некрологи

Як вже зазначалося, некрологи відносяться до жанру мемуаристики [980,
с. 303].

Як

джерело,

вони

мають

велике

значення

у

біографічних

дослідженнях, оскільки на відміну від спогадів, як правило, містять досить
точні відомості щодо народження і смерті особи. З точки зору вимог для
проведення джерелознавчої критики такого виду мемуарних джерел не завжди
вдається встановити авторство, позаяк цього могли не бажати самі автори.
Спонукальний мотив написання і публікації некролога є очевидним. Час і
місце його створення можуть не співпадати з часом упокоєння небіжчика.
У ситуації з некрологами в середовищі УАПЦ формації 1921 р. є багато
проблем, головними з яких слід вважати заборону на друкування часописів
цієї церкви і режим надзвичайної секретності, в якому відбувалися політичні
репресії. Після закінчення репресій родичі страчених не мали ніяких
відомостей про долю своїх близьких. Інформацію щодо біографічних даних й
точної дати і місця смерті більшості репресованих діячів УАПЦ вдалося
отримати тільки останнім часом, після розширення доступу до архівнокримінальних справ широкого кола дослідників і науковців.
Одним з виявлених в архівних справах некрологів є той, що присвячено
делегатові Другого Собору УАПЦ 1927 р. представнику Уманської церкви
прот. Івану Лукашевичу, який помер 28 жовтня 1927 р. під час соборної
роботи [462, арк. 123-125]. Автором некролога є протоієрей УАПЦ
О. Заячківський [462, арк. 125]. Покійний був родом з Києва, закінчив
Софійське училище і Київську духовну семінарію. З 1922 р. був настоятелем
храму в с. Тальне, благовісником, членом ОЦР та ВПЦР. У некролозі є опис
жалібних заходів і поховання на Шулявському кладовищі [462, арк. 125].
Першу молитву за вічний спокій підніс протоієрей Уманського кафедрального
собору о. О. Заячківський. Похорон відбувся у великому Софійському соборі,
панахиду відправили митрополит УАПЦ Василь Липківський та ін. На
похорон приїхала вдова з двома дітьми. Текст некролога опубліковано в
часописі «Церква й Життя» разом з фотографією спочилого [903].
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Часопис «Церква й Життя» виходив з обмеженнями нетривалий час,
тому й кількість оприлюднених некрологів явно не відповідає подіям. Але у
виявлених числах є опубліковані тексти некрологів, надруковані за всіма
вимогами жанру: текст повідомлення в траурній рамці з хрестом, містить
повідомлення про смерть певної особи, інформації з життя та церковного
служіння,

обставини

Харківського

похорону.

Миколаївського

Виявлено

собору

некрологи

УАПЦ

о.

на

Павла

протоієрея
Степановича

Протопопова (1881 – 1927) з присвятою вірша «пам’яті о. Павла Протопопова»
[899], прот. Кирила Стеценка як пропам’ятної публікації до 5-ої річниці з дня
його смерті [895], священика о. Леоніда Яновського (1889 – 1928) [894],
священика о. Василя Степановича Шиманського [900].
Після припинення видавничої діяльності УАПЦ зникають і некрологи.
Без некролога залишився факт смерті о. Миколи Перепелиці, який служив в
с. Княжино-Чуднівське Бердичівської округи УАПЦ святкову службу на
Водохрища 1926 р. На це ж свято до села приїхав слов’янський священик
о. Олександр Кручківський, який намовив «юрбу славянствуючих темних
братів, загітованих лжесвящеником», які напали на о. Миколу і вбили його на
власному подвір’ї, осиротивши родину з 8-ми душ. У протоколі засідання
президії ВПЦР від 13 квітня 1926 р. зазначено тільки, що «з великим сумом
прийняти до відому, вшанувавши пам’ять небіжчика вставанням» [594, арк. 5].
Специфічним джерелом про поминання померлих українських діячів під
час служіння в храмах УАПЦ у 1920-их рр. є свідчення заарештованих,
зокрема В. Чехівського. Під час допиту від 20 липня 1929 р. слідчий
В. Горожанін запитував, чи служили у Софійському соборі панахиди по
С. Петлюрі у 1926 р. В. Чехівський відповів: «З приводу розмови про панахиди
по Петлюрі […] Мені було поставлене питання, чому українська церква не
служить панахиди по Петлюрі […] Казав я, що буде скоро панахида в Софії по
Іванові Франкові. Хто почуває потребу може приходить і молиться
індивідуально, в собі, і за Івана, і за Симона, і за кого хоче про відпущення
гріхів їх» [689, арк. 10; 833, с. 17].
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Далі він пояснив: «Незалежно від цієї розмови панахиду по Ів[анові]
Франкові намічено було відправити в Софії відповідними церковн[ими]
органами […] На панахиді в дійсності поминався лише Іван Франко і
проповідь було присвячено лише його діяльності в сфері релігійної поезії.
Приймання ким-будь з присутніх моїх слів в розмові, як заклику до
відправлення скритої панахиди по Петлюрі, могло утворитися лише через
непорозуміння моїх слів» [689, арк. 10; 833, с. 17].
У 1929 р. часопис УАПЦ «Церква й Життя» вже не виходив друком так
само, як і інші церковні часописи. Тому немає опублікованих некрологів про
діячів УАПЦ, які померли до початку політичних репресій у 1930-их рр.
29 жовтня 1929 р. помер колишній архієпископ Київський УАПЦ
Нестор Андрійович Шараївський (1865–1929), один із засновників УАПЦ. У
1910-их рр. він був членом Клубу російських націоналістів. З початком
Української революції він увійшов до складу ВПЦР у 1919 р.
У Микільському військовому соборі 22 травня 1919 р. під час першого
урочистого богослужіння правив разом з прот. Василем Липківським. Під час
Собору УАПЦ 1921 р. прот. Нестор Шараївський був обраний товаришем
голови президії, читав доповідь за темою «Рідна мова в Церкві». 25 жовтня
1921 р.

митрополит

УАПЦ

Василь

Липківський

висвятив

його

на

архієпископа.
Немає ніяких свідчень про нього за 1927–1929 рр. [1337; 1339].
Очевидно, що Н. Шараївський поневірявся без засобів для існування і помер
від голоду 29 жовтня 1929 р. У фонді № 3984 ЦДАВО України виявлено копію
звернення Президії ВПЦР від 30 жовтня 1929 р. до найпочеснішого
о. Митрополита Василя Липківського наступного змісту: «Президія ВПЦРади
з сумом повідомляє Вас, найпочесніший отче, про смерть всечесного
Архієпископа о. Нестора, що сталася 29-го цього жовтня о 7-й год. вечора й
що винос тіла небіжчика до Собору Св. Софії відбудеться сьогодні о 4-й год.
дня, а початок похорону о 12-й год. завтра. Повідомляючи про це, Президія
просить сповістити її, коли Ви хотіли б помолитись над небіжчиком» [645].
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ВПЦР 31 жовтня 1929 р. висловила намір поховати його у Софійському
соборі або під його стінами. Було прийнято рішення про поховання на
Лук’янівському цвинтарі. Опівдні 31 жовтня 1929 р. ВПЦР отримала
повідомлення від Київського адмінвідділу про те, що на Лук’янівському
цвинтарі спочилого

ховати заборонено

через можливу демонстрацію

«націоналістичних елементів» [1461, с. 71-72].
Тому адмінвідділ дозволив здійснити захоронення біля стін Софійського
собору. 2 листопада 1929 р., оглянувши викопану могилу, комісія у складі
представників Київської інспектури пам’яток, ВУАК, Софійської комісії,
голови

ВПЦР

та

Старокиївської

громади

УАПЦ

констатувала,

що

захороненням в метрі від стіни ХІ ст. знищено залишки більш давнього
поховання,

яке

не

встигли

дослідити,

чим

викликано

протест

пам’яткоохоронців. Врешті-решт Нестор Шараївський був похований біля
Михайлівського приділу собору Св. Софії, але в 1934 р. надгробну плиту
знято, а могилу забруковано [882, с. 186; 955, с. 83].
Зрозуміло, що впродовж знищення УАПЦ (УПЦ) ніяких відомостей у
періодичних виданнях не могло бути через запровадження надзвичайного
режиму секретності навколо арештів і подальшої ліквідації ув’язнених.
Архівно-кримінальні справи репресованих діячів УАПЦ містять документи зі
свідченнями того факту, що і через багато років після страти родичів
репресованих офіційні органи влади не повідомляли ні дату, ні обставини
смерті. У 1950 – 1960-их рр. дружини та родичі розстріляних діячів УАПЦ
продовжували звертатись до органів влади з проханнями повідомити про долю
заарештованих у 1930-их рр.
Неприродність ситуації навколо приховування інформацій щодо масових
страт ієрархії, священиків і вірних УАПЦ була очевидною. Ситуація змінилася
після утворення в Німеччині у 1947 р. УАПЦ (Соборноправної), яка проголосила
себе ідейною наступницею УАПЦ формації 1921 р. Поява друкованого органу
цієї церкви стала початком вирішення проблеми з некрологами, які не виходили
друком після припинення видавничої діяльності УАПЦ.
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Всі віднайдені числа видання «Бюлетеня Благовісництва й Краєвої Ради
УАПЦ в Західній Німеччині» під редакцією благовісника і голови цієї Ради
прот. Митрофана Явдася починаються світлинами (деякі в траурних рамках) та
біографіями чільних діячів УАПЦ. За формою це і були ті некрологи, які так і
не з’явилися в Україні в період знищення цих діячів. Вадою цих публікацій є
відсутність дати смерті, або дат життя взагалі. Пояснення цьому є очевидним –
про дату їхньої смерті ніхто тоді не знав.
У виявлених числах «Бюлетеня…» опубліковано життєписи-«некрологи» разом
із світлинами наступних діячів: В. М. Чехівського [905, с. 1-8], Олександра Ярещенка
[906, с. 7-12], Миколая Борецького [907, с. 1-6], Нестора Шараївського [908, с. 2-6] та
Степана Орлика [909, с. 2-5]. Судячи з нумерації «Бюлетеня…», таких випусків було
більше, але поки що їх не вдалося віднайти. З іншого боку, після виїзду з України, ще
були живі свідки тих подій, але у закордонних виданнях УАПЦ (Соборноправної) так і
не з’явились документальні ґрунтовні публікації та дослідження.
Часопис Українського Православного Братства ім. митрополита Василя
Липківського в США «Церква й Життя» у 1950 – 1970-ті рр. періодично
вміщував тексти некрологів про небіжчиків, які упокоїлись за кордоном. За
формою це не завжди була публікація, яка відповідала формі некролога. Іноді
просто повідомляли про похорон особи без біографії та фото. Якщо навіть і
публікували життєпис, то переважно з нформацією про добрі справи
небіжчика, причетність до визвольних змагань, церковної діяльності тощо.
Ці некрологи можна поділити на дві групи: 1) некрологи на учасників
автокефального руху, а потім УАПЦ (УПЦ) в Україні у 1920 – 1930-ті рр. і
померлих в еміграції; 2) некрологи на вірних УАПЦ (Соборноправної), які
стали її парафіянами за кордоном після Другої світової війни, або членів їхніх
родин. Серед осіб, яким присвячено публікації некрологів разом з біографіями
найбільший інтерес становлять вірні УАПЦ в Україні 1920 – 1930-их рр. Але у
варіанті життєписів, які друкувались як некрологи, головний акцент робився
на причетність до діяльності митрополита УАПЦ Василя Липківського, іноді
згадувались єпископи цієї церкви.
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Одним із поважних представників УАПЦ (Соборноправної), судячи з
некрологу та інформаційних повідомлень про нього, був член Української Селянської
Партії, парафіянин УАПЦ у Січеславі, сподвижник митрополита УАПЦ Василя
Липківського, активіст Українського Православного Братства ім. Митрополита
Василя Липківського Іван Петрович Матюшенко (1889–1969) [896], якого було
вшановано учасниками 12-х зборів Братства співом «Вічная пам’ять» [803, с. 27].
В одному з чисел «Церкви і Життя» уміщено некролог з фотографією
Віктора Голокіза (1949–1968), сина настоятеля Свято-Юріївської парафії у
м. Ньюкастелі, Австралія [889, с. 23], а також статтю прот. Генадія Голокіза [995].
Поява матеріалів, очевидно, викликана тією обставиною, що цей священик був
членом Братства, багато писав до часопису «Церква й Життя» полемічних статей.
У часописі вміщено некролог авторства Ф. Бульбенка про Тимофія Яковича
Проценка, диригента хору і дяка парафії УАПЦ Св. Архистратига Михаїла у
м. Балтиморі, США [904]. Також були опубліковані некрологи дружини
Є. Бачинського Іди-Соломонії Бачинської [893], дружини В. Чехівського – Олени
Чехівської [897], члена УАПЦ (Соборноправної) в м. Новому Ульмі (Німеччина)
Ніканора Григоровича Німченка (1883–1973) [902], професора Михайла
Микитовича Міщенка (1896–974) [901], Івана Адамовича Грушецького [898] та ін.
Уваги заслуговує некролог Володимира Андрійовича Доленка (29 квітня
1889 р., м. Мечебилов на Харківщині – 7 серпня 1971 р., Новий Ульм,
Німеччина), який у 1930-их рр. був головою Мужичої партії в Україні і
згадувався у кримінальних справах діячів УАПЦ [892]. У тексті некролога
В. Доленка є одне з останніх прижиттєвих фото, а також відомості, які відсутні
у архівно-кримінальних справах, зокрема інформація про його перебування у
радянських в’язницях та концентраційних таборах (вираховано точний термін:
7 років і 20 днів) та про його діяльність в еміграції, точна дата упокоєння.
Через повільний процес розсекречення інформації щодо страчених діячів
УАПЦ (УПЦ) у 1930-ті рр., їхні некрологи тільки зараз почали з’являтися
завдяки клопотанню родичів. У 1920–1930-их рр. у м. Проскурові служив
єпископ Максим Задвірняк (1892, с. Качурівка Тростянецького р-ну
Вінницької обл. – 4 червня 1938, м. Хабаровськ).
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Його чомусь не згадують у своїх публікаціях представники УАПЦ
(Соборноправної), а І. Власовський подає скупі відомості у своєму «Нарисі…»
[976, с. 140, 144, 239, 311, 339]. Після пошукової роботи, проведеної нащадками
єпископа Проскурівського УАПЦ Максима Задвірняка, на їхні запити надійшла
інформація з ФСБ РФ щодо його страти у Хабаровській в’язниці 4 червня 1938 р. за
рішенням Трійки НКВС у Хабаровській тюрмі. У 1993 р. єпископа УАПЦ Максима
Задвірняка реабілітовано посмертно за відсутністю складу злочину.
23 липня 2011 р. у с. Мочулинці, де Максим Задвірняк був настоятелем
храму Покрови Богородиці, за участю мешканців села, нащадків єпископа УАПЦ
було встановлено пропам’ятний хрест, як місце його символічного поховання.
Онука Максима Задвірняка О. Красільнічук виголосила промову, яка за змістом і
формою є некрологом, що з’явився через 73 роки після смерті ієрарха [1390].
Таким чином, огляд виявлених текстів некрологів, присвячених діячам УАПЦ
(УПЦ) та УАПЦ (Соборноправної), доволяють зробити висновки. По-перше, через
обставини 1920 – 1930-ті рр. таких джерел майже не збереглося. Порівняно з
часописом «Киевские Епархиальные Ведомости», який публікував повну інформацію
щодо життєписів, служіння та обставин упокоєння священо- і церковнослужителів,
фотографії і навіть промови під час панахиди, такої практики для діячів УАПЦ в УСРР
не було. Часопис «Церква й Життя» виходив друком тільки 2 роки і через труднощі з
виданням практично не містив таких публікацій, як некрологи. Обставини життя та
діяльності УАПЦ у 1930-ті рр. взагалі унеможливили пошук інформації про їх смерть
навіть для найближчих родичів, які потурбувались про упокоєння померлих та
пропам’ятні заходи. З огляду на дотримання режиму секретності і подальших утисків і
репресій проти членів родин репресованих, джерел, які б містили відомості щодо
смерті, обставин та самого місця поховання, не залишилося.
Фрагментарна

інформація

про

померлих

до

розвою

репресій

(прот. Іван Лукашевич, архієп. Нестор Шараївський) збереглись тільки серед архівних
документів. У післявоєнний період українські емігранти з УАПЦ (Соборноправної)
отримали можливість друкувати часописи і намагалися надолужити інформаційну
прогалину у справі дослідження життєписів діячів УАПЦ 1920–1930-их рр.
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Але через інформаційну блокаду в СРСР, відповідну недоступність
відомостей навіть про суспільне життя в підрадянській Україні для української
діаспори у часописах друкувались тільки матеріали, які були вивезені з
України після Другої світової війни або надійшли поштою ще в період
існування самої УАПЦ формації 1921 р., як листи митрополита УАПЦ Василя
Липківського до о. Петра Маєвського та Є. Бачинського. Тому пропам’ятні
матеріали і біографії діячів УАПЦ за відсутності офіційних некрологів містять
мало фактичного матеріалу, численні помилки в датах народження і смерті,
насичені звинуваченнями комуністичної влади СРСР.
5.5.

Зображальні джерела

Зображальні джерела, представлені в основному одноосібними і
колективними фотографіями діячів УАПЦ, збереглися у невеликій кількості.
Це пов’язано з тим, що, фотоапарат в період існування УАПЦ коштував
дорого і в церковному середовищі практично не використовувався. Через
заборону досліджувати джерела УАПЦ (УПЦ) в УРСР і політичні репресії,
фотографії ставали речовими доказами і вилучалися під час обшуків
чекістами. Під час еміграції по закінченню німецької окупації у 1943–1944 рр.
фотографії з родинних і церковних архівів вивезено на Захід, де вони згодом
були почасти оприлюднені в часописах УАПЦ.
Є відомості про те, що у період існування УАПЦ 1921 р. фотокартки
пересилались поштою. Зокрема у згаданому листі митрополита УАПЦ Василя
Липківського до Євгена Бачинського є повідомлення про те, що разом з цим
листом він надіслав йому фотокартки 19 єпископів УАПЦ [776, с. 21-34].
Після політичних репресій у 1930-их рр. масив фотографій можна
поділити на 3 групи. Першу групу складають знищені фотографії. Є підстави
для припущення, що частково вони були втрачені в періоди арештів і лихоліть
(пожежі, евакуації). Частину світлин могли свідомо знищити родичі та знайомі
заарештованих діячів УАПЦ, оскільки в разі обшуку такі фотографії слугували
додатковим компроматом і проти них.
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Другу групу – фотографії, вилучені під час обшуків та арештів
співробітниками ДПУ діячів УАПЦ. Щоправда, у текстах протоколів обшуків
не вказано, які фотографії вилучались, є тільки загальні записи щодо
вилучення листування та світлин. На сьогодні для дослідження виявлено
невелику кількість фотографій з архівно-кримінальних справ, які зберігаються
в ГДА СБ України та інших державних архівах України. До кримінальних
справ було додано ті світлини, які було вилучено при арешті та зроблено вже у
тюрмі [968, с. 123-177].
Третю і найбльш збережену і розтиражовану у різних виданнях групу
складають світлини, вивезені за кордон і опубліковані в збірниках української
церковної діаспори. З метою поширення інформації про УАПЦ та її єпископат
Українське Православне Братство ім. Митрополита Василя Липківського у
1950–1970-их рр. окремо продавало і пересилало поштою світлини єпископату
УАПЦ 1921–1926 рр. (25 американських центів), великий фотопортрет
митрополита УАПЦ Василя Липківського (3 долари), світлину Першого
Собору УАПЦ 1921 р. (5 доларів), світлину Другого Собору УАПЦ 1927 р. (5
доларів) та інші фотографії [1281].
Окремим джерелом надходження фотографій УАПЦ формації 1921 р.
можна вважати митрополита Василя Липківського, який листувався у 1930-их
рр. з церковними і громадськими діячами в США і Канаді. У його листах є
повідомлення про те, що він відправляв якісь фотографії поштою. У листі від 3
липня 1933 р. він дякував о. Петру Маєвському за допомогу і повідомив, що
світлини Другого Собору УАПЦ 1927 р. не бачив і вважав, що фотограф
Шафранівський її знищив [824, с. 7; 882, с. 254].
Фотографії учасників Соборів УАПЦ 1920-их рр. Обидві фотографії
учасників Соборів УАПЦ 1921 та 1927 рр. друкувалися неодноразово у
збірниках, що видавались в середовищі української діаспори. Інших варіантів
групових світлин делегатів обох Соборів не віднайдено і відсутні згадки про
їхнє існування. Так само немає повідомлень про те, чи було зроблено знімки
учасників Великих Покровських і Микільських Зборів ВПЦР у 1920-ті рр.
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Світлину із зображенням делегатів Першого Собору УАПЦ 1921 р. на тлі
Митрополичого будинку на подвір’ї великого Софійського собору видано друком у
діаспорних виданнях. Це велике групове фото. У центрі – прот. Нестор Шараївський і
прот. Василь Липківський, В. Чехівський, М. Мороз, інших важко ідентифікувати. Це
фото надруковане у виданій до 50-річчя Першого Собору УАПЦ 1921 р. історичній
записці протодиякона УАПЦ В. Потієнка у 1971 р. [793, с. 14], у збірнику документів і
матеріалів до історії УАПЦ о. Івана Гаращенка у 1975 р. [835, с. 150], виданні листів
митрополита УАПЦ Василя Липківського до о. Петра Маєвського за 1933–1937 рр. У
1980 р. [824, с. VIII], збірнику документів і матеріалів християнського самвидаву
«Мартирологія…» [823, с. 122] інших виданнях та публікаціях.
Автор фотографії невідомий, але, ймовірно, це міг бути той самий Шафранівський,
участь якого у фотографуванні делегатів Другого Собору документально підтверджено.
Інша світлина із зображенням учасників Другого Собору УАПЦ 17–
30 жовтня 1927 р., яких було сфотографовано на тлі входу до великого
Софійського собору, також появилась у діаспорних виданнях. Це велике
групове фото, у центрі якого сидять архієпископ Нестор Шараївський і
митрополит Василь Липківський, В. Чехівський стоїть, єпископи УАПЦ – в
панагіях, священство – з наперсними хрестами. Інших важко ідентифікувати.
Це фото учасників Другого Собору УАПЦ 1927 р. також надруковане у
виданні «Історії…» митрополита УАПЦ Василя Липківського у 1961 р. [773,
с. 161], в історичній записці В. Потієнка у 1971 р., де помилково підписано як
фото учасників Собору УАПЦ 1921 р. [793, с. 13], у «Мартирології…» [823,
с. 126] та ін. Автором є Шафранівський, про що свідчить віднайдений документ,
уміщений до видання документів і матеріалів цього Собору [818, с. 526-527].
Фотографії

єпископату

УАПЦ

1920-их рр.

Початок

існування

єпископату УАПЦ 1921 р. – це акт пресвітерської хіротонії митрополита
УАПЦ Василя Липківського 23 жовтня 1921 р. у великому Софійському
соборі. Ніхто ніколи не повідомляв, звідки взялося фото, зроблене в момент
здійснення цього акту у вівтарі собору людиною, що стояла з правого боку
престолу. Можливо, це був фотограф Шафранівський, якому належать
фотографії учасників Першого і Другого Соборів УАПЦ 1921 і 1927 рр.
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Це фото оприлюднене кілька разів у виданнях української діаспори,
зокрема на обкладинці часопису «Церква й Життя» № 5/86 за 1971 р., у
збірнику документів і матеріалів до історії УАПЦ о. Івана Гаращенка у 1975 р.
[835, с. 150] «Історії Української Греко-Православної Церкви в Канаді»
[1409, с. 160] «Мартирології…» [823, с. 124] Одну з останніх публікацій
здійснено при перевиданні книги архієпископа Івана Теодоровича [868, с. 12].
Загальне фото єпископату УАПЦ 1921–1926 рр. зроблено в Україні як
велику художньо оформлену світлину. На тлі мистецьких зображень з історії
Української Церкви, українських храмів, зокрема Софійського собору з написом у
центрі «1921», уміщено 26 фотографій єпископів УАПЦ у архієрейському
облаченні в овальних рамках з підписами. У центрі – фото митрополита УАПЦ
Василя Липківського, а під ним світлина із зображенням архієпископа Івана
Теодоровича під малюнком мапи Північно-Американського континенту. Внизу
зображено сувої з тернового віття як символ страждань Української церкви. Це
фото було розтиражоване управою Українського Православного Братства
ім. Митрополита Василя Липківського і продавалося за 25 американських центів.
Саме з цієї фотографії викадровувались окремі світлини в овальних рамках
для ілюстрації статей та публікацій про митрополитів та єпископів УАПЦ 1921 р.
Вона надрукована кілька разів, зокрема у «Нарисі…» І. Власовського у 1961 р.
[976, с. 350], на обкладинці часопису «Церква й Життя» в США № 3/84 за 1971
рік, в історичній записці В. Потієнка [793, с. 31], у збірнику документів і
матеріалів до історії УАПЦ о. Івана Гаращенка [835, с. 159-а], виданні листів
митрополита УАПЦ Василя Липківського до о. Петра Маєвського [824, с. ХІ],
«Історії Української Греко-Православної Церкви в Канаді» [1409, с. 171],
«Мартирології…» [823, с. 125] та ін. Одне з останніх видань цієї світлини
уміщено у збірнику документів та матеріалів Другого Всеукраїнського
православного церковного Собору УАПЦ 1927 р. [818, після с. 592] та книги
Івана Теодоровича «Благодатність ієрархії У.А.П.Ц…» [868, після с. 112].
У брошурі протодиякона Василя Потієнка надруковано рідкісне фото
групи єпископів УАПЦ 1921 р., на якому в архієрейських шатах зображені
митрополит УАПЦ Василь Липківський, архієпископи Нестор Шараївський,
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Олександр Ярещенко, Юрій Міхновський, Іван Теодорович і єпископ Юхим
Калішевський [793, с. 21]. Ця світлина передрукована в одному з чисел
часопису «Церква й Життя» в США, але без зазначення осіб [1020, с. 10].
Фото першого митрополита УАПЦ Василя Липківського є одним із
найрозповсюдженіших у виданнях УАПЦ (Соборноправної). Існує кілька
фотографій митрополита, розтиражованих різним способом, але одні з них
друкувалися часто, а інші – рідше. Найбільш відомою і розповсюдженою
світлиною митрополита УАПЦ Василя Липківського є та, де він стоїть у
повному митрополичому облаченні з архієрейським жезлом у лівій руці. Саме
її було надруковано багато разів у кожному з видань УАПЦ (Соборноправної),
зокрема на початку всіх номерів «Церкви й Життя» у 1950 – 1970-х рр. у
США, де публікувались проповіді митрополита УАПЦ Василя Липківського.
Ця фотографія також міститься у книгах І. Власовського [976, с. 345],
В. Потієнка [793, с. 25], о. Івана Гаращенка [835, с. V], виданні листів
митрополита УАПЦ Василя Липківського [824, титульна сторінка видання],
«Історії Української Греко-Православної Церкви в Канаді» [1409, с. 163],
«Мартирології…» [823, с. 123] та ін. Одне з останніх видань світлини – у
збірнику документів та матеріалів Другого Собору УАПЦ 1927 р. [818, після
с. 592] та книги Івана Теодоровича «Благодатність ієрархії…» [868, після
с. 112]. Цікавий варіант фотографії є в «Історії…» митрополита УАПЦ Василя
Липківського, де він зображений на тому самому місці в тих самих
архієрейських шатах, але в лівій руці тримає хрест [773, с. 2].
Існують інші фото митрополита УАПЦ Василя Липківського, де він
сидить за столом і читає книгу великого формату. Ця світлина опублікована
В. Потієнком [793, с. 29] у виданні листів до о. Петра Маєвського [824, VІІ], у
«Мартирології…» [823, с. 487] та документів і матеріалів Другого Собору
УАПЦ 1927 р. [818, після с. 592]. За припущенням авторів тексту під
світлиною, митрополит читав книгу «Добротолюбіє» (В. Потієнко, часопис
«Церква й Життя» № 3/66 за 1968 р., титульна сторінка), а на думку інших
авторів – Святе Письмо. Є також одне з останніх фото митрополита УАПЦ, де
він зображений з панагією [824, с. VІ; 823, с. 1107].
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Фото другого митрополита УАПЦ Миколая Борецького (1927–1930) мало
тиражувалося. Вперше його фото було надруковано в часописі «Церква й Життя»
№ 5 за 1927 р. У «Бюлетені…» за 1956 р. до біографічних матеріалів [907, с. 32]
додано викадроване з колективної світлини фото в архієрейських шатах [907, с. 16]. Таке саме фото опублікував І. Власовський [976, с. 346]. Зображення з панагією
було оприлюднено в «Історії…» митрополита УАПЦ Василя Липківського [773,
с. 150], В. Потієнком [793, с. 35], о. Іваном Гаращенком [835, с. 23], у часописі
«Церква й Життя» як ілюстрація до статті апологетичного характеру [1020, с. 6], в
«Історії Української Греко-Православної Церкви в Канаді» [1409, с. 165],
«Мартирології…» [823, с. 127, 1108] тощо. Цю світлину уміщено до збірника
документів та матеріалів Другого Собору УАПЦ 1927 р. [818, після с. 592].
Фото третього митрополита УАПЦ Івана Павловського (1930–1935)
друкувалося на сторінках видань УАПЦ (Соборноправної). Зустрічається його
зображення у митрі та архієрейському вбранні на колективній світлині
єпископату УАПЦ 1921–1926 рр., але не в овальній рамці, а звичайного
формату. Це фото є у книзі В. Потієнка [793, с. 57], «Мартирології…» [823,
с. 128], у збірнику документів та матеріалів Собору УАПЦ 1927 р. [818, після
с. 592]. У часописі «Церкві й Життя» з нагоди 50-літнього ювілею
відродження УАПЦ 1921 р. надруковано нарис, присвячений митрополитові
Івану Павловському [1186] разом з викадрованою світлиною в овальній рамці
із загальної фотографії єпископату УАПЦ 1921–1926 рр. [1186, с. 11].
Інше фото митрополита, де він у рясі світлого кольору з чорним коміром
та з панагією, кілька разів передруковано [823, с. 1109; 976, с. 348; 1409, с.
167]. У публікації документів та матеріалів Другого Собору УАПЦ 1927 р.
уміщено фотографію з родинного архіву доньки Івана Павловського – Ганни,
де митрополит УПЦ у світському одязі [818, після с. 592]. Тут же надруковано
світлину меморіальної дошки на стіні київського храму Св. Миколи Притиска.
Фотографію архієпископа УАПЦ Нестора Шараївського з панагією і
наперсним хрестом, значком КДА та власноручною посвятою Є. Бачинському,
датованою 1928 р., уміщено на першій сторінці «Бюлетеня…» № 4 (14) за
1956 р. разом з матеріалами до біографії [908, с. 2-5, 32], опубліковано текст
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листа до Є. Бачинського від 27 листопада 1927 р., щойно після усунення його
від церковної праці на Другому Соборі УАПЦ 1927 р. [908, с. 6-8].
Фото, яке іноді друкувалось без посвятного напису, адресованого
Є. Бачинському, опубліковано у «Історії…» митрополита УАПЦ Василя
Липківського [773, с. 47], «Мартирології…» [823, с. 411], у збірнику документів
та матеріалів Другого Собору УАПЦ 1927 р. [818, після с. 592]. Іще один варіант
фотографії Нестора Шараївського, який періодично публікувався у різних
виданнях, викадрований з загальної світлини єпископату УАПЦ 1921–1926 рр., бо
видно, що це фото вирізано разом з овальною рамкою. Архієпископ УАПЦ
сфотографований у митрі, повному архієрейському облаченні з жезлом. Цей
варіант надруковано у І. Власовського [976, с. 347] та В. Потієнка [793, с. 45].
Завдяки обставині, що архієпископ Вінницький і Подільський УАПЦ Іван
Теодорович наприкінці 1923 р. виїхав з СРСР до США, збереглося більше його
світлин, аніж інших. Окрім групових фотографій, під час перебування в
Україні зроблено кілька світлин [823, с. 412; 818, після с. 592; 868, після с. 112].
Одна з них, де він з панагією та наперсним хрестом, викадрована з групового
фото єпископату УАПЦ 1921–1926 рр. [976, с. 350; 1409, с. 177].
В основному фото з’явились в українських церковних виданнях вже в
США, але часопис «Церква й Життя» його фотографій не друкував. Світлину із
зображенням могил митрополита Івана Теодоровича та його доньки Валентини у
Саут Бавнд Бруці (Н. Дж., США), надіслано авторці інженером Валентином
Кохно у 2007 р. [868, після с. 112].
Число № 2 «Бюлетеня…» за 1956 р. присвячене архієпископу
Харківському і всієї Слобожанщини УАПЦ Олександру Ярещенку, містить його
фото на початку журналу та біографічну статтю до 30-річчя арешту і заслання
[906, с. 7-12, 32]. Окрім колективних фотографій, де він серед інших єпископів
УАПЦ, є 2 окремих фотографії. На одній архієпископ УАПЦ Олександр
Ярещенко зображений в анфас з панагією на грудях [835, с. 146; 818, після
с. 592], а на другій – за столом під час читання книги, причому, окрім панагії, у
нього на грудях видно срібний значок на ланцюжку, який свідчить про
наявність вищої богословської освіти [823, с. 1112; 976, с. 349].
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Під викадрованою світлиною архієпископа УАПЦ Олександра Ярещенка
з фотографії ієрархії УАПЦ 1921–1926 рр., яку було оприлюднено у 1961 р. в
«Історії…» митрополита УАПЦ Василя Липківського, є підпис, який свідчить,
що цей знімок, так само, як і опубліковане поруч фото Йосипа Оксіюка, взято з
архіву Митрофана Явдася [773, с. 83]. Таким чином, можна припустити, що
груповий знімок, з якого багато разів викадровувались світлини із
зображеннями єпископів УАПЦ, початково був власністю протопресвітера
УАПЦ (Соборноправної) Митрофана Явдася.
Чорно-біле фото архієпископа Волинського і Житомирського Степана
Орлика в овальній рамці разом з біографічним нарисом опубліковано на першій
сторінці «Бюлетеня…» у 1956 р. [909, с. 32] та у «Мартирології…» [823, с. 1111].
На фотографії зображено архієпископа УАПЦ Степана Орлика з панагією без
інших ознак єпископського достоїнства. Також є його зображення, викадровані з
колективної світлини єпископату УАПЦ 1921 – 1926 рр. Інших варіантів
фотографії Степана Орлика, окрім групового фото поки не віднайдено.
Світлину з зображенням єпископа УАПЦ Миколи Карабіневича в повному
єпископському облаченні уміщено в одному з чисел «Церкви й Життя» за 1968 р. в США. Це
фото продубльовано тричі, оскільки додавалося до публікації єпископа Миколи Карабіневича
у трьох випусках часопису [767]. Його взято з колективної фотографії єпископату УАПЦ
1921 – 1926 рр. Згодом цей знімок опубліковано у «Мартирології…» [823, с. 1111].
Фотографії інших єпископів УАПЦ зустрічаються рідко і, як правило, є
викадрованими з вже згаданої групової світлини. Прослідковується певна
закономірність у залежності кількості опублікованих варіантів фотографії того
чи іншого ієрарха УАПЦ від ролі, яку він відіграв в УАПЦ (Соборноправної). У
«Мартирології…» після життєписів єпископів УАПЦ уміщено підбірку
викадрованих світлин ієрархів УАПЦ 1921–1926 рр. [823, с. 1110-1114].
Очевидно, що у 1920–1930-ті рр. кількість фотографій та їхнє співвідношення
було іншим, але про це немає відомостей. Після того, як за кордоном утворилася
УАПЦ (Соборноправна), її представники сформували своє ставлення до ієрархів
УАПЦ. Відповідно до тематики оприлюднених біографічних, пропам’ятних та
апологетичних матеріалів та статей виникала потреба в ілюстраціях.
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Найбільше таких світлин належить митрополитові УАПЦ Василю
Липківському, беззаперечному авторитетові, мученику за віру і за церкву,
авторові великої кількості проповідей, надрукованих як у збірках, так і
окремими публікаціями, які було покладено в основу ідеології УАПЦ
(Соборноправної). Кількість фотографій інших представників УАПЦ значно
менша і не тільки через величину теоретично-богословської спадщини.
Незважаючи на те, що більшість з ієрархів була репресована і загинула впродовж
1930-их рр., діячі з УАПЦ (Соборноправної) порівнювали їхню поведінку з непохитністю
митрополита УАПЦ Василя Липківського у своїх переконаннях. Позитивну оцінку
діяльності інших ієрархів УАПЦ нівелювали відомості про відверто зрадницьку позицію
під час Другого Собору УАПЦ 17–30 жовтня 1927 р., що полягала у голосуванні проти
свого предстоятеля. Митрополита Івана Теодоровича УАПЦ (Соборноправна)
засуджувала за відмову від висвяти митрополитом Василем Липківським у 1949 р.
Про деяких єпископів УАПЦ взагалі не було відомостей, окрім
фрагментарних спогадів. Навіть маючи можливість викадрувати з колективної
світлини єпископату УАПЦ 1921–1926 рр. окремі знімки, цього не було
зроблено через відсутність матеріалів для публікації. В останні роки з’явилися
світлини з архівно-кримінальних справ репресованих діячів УАПЦ 1920–1930их рр., але вони вимагають додаткового опрацювання.
Фотографії духівництва УАПЦ 1920–1930-их рр. також поділяються на
групові і одноосібні. Групові світлини, як правило, робилися разом з парафіянами.
Через вищезгадані причини фотографій кліру УАПЦ значно більше збереглося за
кордоном, зокрема священиків УАПЦ (Соборноправної) в Німеччині [835, с. 435436]. Групові знімки священиків і парафіян зроблені в США і Канаді.
Священик Петро Маєвський все життя присвятив служінню Українській
православній церкві та увічненню пам’яті митрополита УАПЦ Василя
Липківського. Будучи дописувачем часопису «Церква й Життя» в США, майже в
кожному числі друкував статті, спогади, матеріали про Володимира та Олену
Чехівських, прилучався до благодійних акцій на видання пропам’ятних книг та
збірників цієї церкви, зокрема опублікував збірники проповідей та листи
митрополита УАПЦ Василя Липківського.
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Петро Маєвський навчався в університеті Св. Володимира на історикофілологічному факультеті. Учасник Першого і Другого Соборів УАПЦ 1921 і
1927 рр. 11 грудня 1921 р. висвячений на священика митрополитом УАПЦ
Василем Липківським у Микільському соборі на Печерську, був настоятелем
парафії Єлизаветинської церкви на Трухановому острові в Києві, групові
фотографії членів якої опубліковано в «Мартирології…» [823, с. 270-272]. У
1921–1927 рр. працював у канцелярії ВПЦР, в книжному і нотному відділі.
Згодом емігрував до Канади, був настоятелем катедрального собору Св.
Покрови у Вінніпезі, Канада. У 1933–1936 рр. листувався з митрополитом
Василем Липківським. У 1947 р. переїхав до США, зорганізував українську
православну парафію УАПЦ у м. Лос-Анжелес, Каліфорнія [824, с. Х].
Саме о. Петро Маєвський зробив неоцінений внесок у справу
збереження і поширення оригінальних світлин з життя УАПЦ в Україні у
1920–1930-ті р. Він опублікував фотокопію висвятної грамоти УАПЦ на
священика від 14 листопада 1925 р. за підписом митрополита Василя
Липківського. Підготовлене ним видання листів опубліковане за високими
стандартами археографічної науки, оскільки подано як розшифрований текст
українською мовою, так і фотокопії листів з англомовним перекладом.
У числі № 5 «Бюлетеня» за 1956 р. є фото протопресвітера о. Григорія
Антохіва [909, с. 23] разом з описом таборового періоду існування УАПЦ
(Соборноправної), зокрема його спогади про діяльність парафії у Гановері у 1946–
1949 рр. [909, с. 23-28]. Протопресвітер Григорій Антохів був головою
Проскурівської округової церковної ради УАПЦ, відбував покарання у радянських
в’язницях 1928–1935 рр. і згодом емігрував за кордон [823, с. 1117].
У «Мартирології…» оприлюднено інші фотографії священиків УАПЦ, які,
судячи з вигляду і якості, викадровані з якихось групових світлин [823, с. 1117-1127].
Одне з останніх документальних видань в Україні з історії парафій УАПЦ на
Сіверщині і Середньому Подніпров’ї містить світлини з колекцій краєзнавців та
істориків, зокрема М. Біляшівського, М. Куриленка, Д. Дроня, а також з фондів
меморіального архіву І. Гончара (Український центр народного мистецтва «Музей
Івана Гончара) [817, с. 19, 88 та ін.].
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Фотографії членів ВПЦР 1920-их рр., як правило, були груповими, де
видно митрополитів, єпископів, священиків і мирян, які у цей час були
членами ВПЦР і потрапили в кадр. Одну з світлин зроблено у 1925 р. за тим
самим принципом, що і групове фото єпископату УАПЦ 1921–1926 рр. На цій
фотографії є 2 обкладинки видань ВПЦР, напис «Всеукраїнська Православна
Церква Рада, Року Божого 1924–1925», 14 овальних рамок з фотографіями
членів ВПЦР і все це прикрашене сувоями тернового віття. Фото Василя
Липківського є в нижньому ряду в центрі, зверху фотографії В. Чехівського і
М. Мороза [773, с. 139; 793, с. 9; 818, після с. 592; 823, с. 267; 976, с. 351].
Іншу фотографію президії ВПЦР зроблено у 1927 р. і опубліковано у
часописі «Церква й Життя» № 1 за 1928 р. На ній голова ВПЦР прот. Леонтій
Юнаков, члени президії, єпископи УАПЦ Йосип Оксіюк, Костянтин
Малюшкевич, Марко Грушевський, Яків Чулаївський, прот. Леонід Карпів,
миряни В. Чехівський і С. Кобзар, в центрі – митрополит УАПЦ Микола
Борецький [818, після с. 592; 823, с. 268; 976, с. 352]. Цю світлину винесено на
обкладинку часопису «Церква й Життя» № 1/70 в США за 1969 р.
«Бюллетень…» за січень–березень 1956 р. присвячено Благовісникові
УАПЦ В. Чехівському [905, с. 32]. Він був автором ідеї висвяти митрополита
УАПЦ шляхом пресвітерської хіротонії, тому його зображення присутні як
серед групових, так і в одиничних публікаціях фотографій [818, після с. 592;
823, с. 1125; 964, с. 7; 976, с. 354 та ін.]. Світлину його дружини О. Чехівської
надруковано у часописі «Церква й Життя» [961], а інше фото включене до
підбірки листів В. Чехівського з Соловків [823, с. 522].
Тарас Григорович Шевченко – пророк УАПЦ. У часописі Українського
Православного Братства ім. Митрополита Василя Липківського в США на
обкладинку «Церкви і Життя» № 1/64 за 1968 р. винесено фото пам’ятника
«генієві України Т. Шевченкові у Бразилії на площі Україна в Куритибі», а
також статтю М. Килимного про відкриття пам’ятника, приїзд українських
делегацій з різних куточків американського континенту, і про те, що Братство
долучилося до події, склавши пожертву в сумі 100 тис. бразилійських
крузейрів на споруждення монументу[1145].
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У іншому числі часопису «Церква й Життя» на обкладинку винесено
фото пам’ятника Т. Шевченку в Києві, уміщено публікацію, присвячену
значенню великого українського поета для України, додано світлину будинку
у Києві, де він жив [999]. У 1972 р. в часописі «Церква й Життя» № 1/88 на
обкладинку знову було винесено світлину пам’ятника Тарасові Шевченку в
Аргентині.
Зображення храмів в Україні та в діаспорі також друкувалися на
сторінках часопису «Церква й Життя». З фотографій вивезених з України, на
обкладинці числа № 4/67 за 1968 р. уміщено світлину Свято-Миколаївського
собору у м. Харкові, який був кафедральним храмом архієпископа УАПЦ
Олександра Ярещенка. Так само на обкладинку числа № 4/73 за 1969 р.
винесено знімок Києво-Андріївської церкви, де у 1920-их рр. перебувала
Подільська парафія УАПЦ.
Окремо у часописі «Церква і Життя» в США друкувались невеликі
статті з історії Києво-Софійського собору [1179; фото: обкладинка № 4/91 за
1972 р.], Михайлівського Золотоверхого собору в Києві (1108 р.) [фото:
обкладинка № 1/82 за 1971 р.], церкви Різдва Христового в Києві (1810 – 1814)
[фото: обкладинка № 4/85 за 1971 р.], Києво-Володимирського собору [фото:
обкладинка № 3/90 за 1972 р.], Свято-Успенського собору в Києво-Печерській
Лаврі [фото: обкладинка № 5/98 за 1973 р.] до і після його зруйнування [фото:
обкладинка № 5/104 за 1974 р.; № 1/106 за 1975 р.], чернігівських церковних
осередків – Спаського собору [972; фото: обкладинка № 1/94 за 1973 р.],
Борисоглібського собору [фото: обкладинка № 3/78 за 1970 р.], колегіуму та
соборної дзвіниці (ХVІІ ст.) [фото: обкладинка № 4/79 за 1970 р.], П’ятницької
церкві (ХІІ ст.) [973].
Тексти статей, як правило, додавались до світлин, що виносились на
обкладинку чергового числа «Церква й Життя». В одному з них уміщено
світлину

із

зображенням

пам’ятника

св.

рівноапостольному

князю

Володимиру Великому у Києві на Володимирській гірці [фото: обкладинка №
2/113 за 1976 р.].
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Фотографії храмів в діаспорі. На обкладинці іншого числа подано
світлину кафедрального собору св. князя Володимира у Філадельфії, США, де
служив очільник УПЦ в США Іван Теодорович [фото: обкладинка № 5/58 за
1968 р.]. У цьому номері оприлюднено критичну статтю щодо відступу від
українських традицій у спорудженні православних храмів, який ставося у
побудові цієї церкви [1204]. Зображення кафедрального собору Пресвятої
Трійці у Вінніпезі (Канада), у якому правив предстоятель УГПЦ у Канаді
митрополит Іларіон (Огієнко) також надруковано на обкладинці журналу
«Церква й Життя» [фото: обкладинка № 6/69 за 1968 р.]. Зображення
кафедрального храму УГПЦ в Канаді також опубліковано [фото: обкладинка
№ 6/69 за 1968 р.]. Друкувалися світлини й інших українських православних
храмів, зокрема церкви св. Покрови в м. Апукарана, північна частина штату
Парана в Бразилії [фото: обкладинка № 5/92 за 1972 р.].
Таким чином, зображальні джерела УАПЦ 1920–1930-их рр. становлять
різноманітні світлини, збережені тими діячами УАПЦ що вижили після
репресій в СРСР у 1930-ті рр. і вивезли їх з собою за кордон. Можна
стверджувати, що більшість фотографій збереглася завдяки зусиллям УАПЦ
(Соборноправної) та Українського Православного Братства ім. Митрополита
Василя Липківського.
Зображальні джерела включають як фотографії окремих представників
УАПЦ (УПЦ), так і колективні. Після ліквідації УПЦ в УРСР до Другої
світової війни такі світлини зберігалися у приватних архівах родичів та
знайомих, а також у кримінальних справах репресованих діячів УАПЦ (УПЦ)
як «вещдокі». У післявоєнний час виявилося, що більшість зображальних
джерел вивезено за кордон емігрантами з України. Світлини опубліковано і
розтиражовано Українським Православним Братством ім. Митрополита
Василя Липківського в основному у часописі цього Братства в США. Це
стосується фотографій священнослужителів УАПЦ, православних українських
храмів, зображень пророка УАПЦ Тараса Шевченка та його пам’ятників як в
УРСР, так і за її межами.
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РОЗДІЛ 6.
Церковні періодичні видання в Україні та за кордоном
6.1. Матеріали церковної преси в Україні 1920-их рр.
Розгортання з 1919 р. організаційної роботи ВПЦР на чолі з М. Морозом
супроводжувалось створенням джерел майбутньої УАПЦ. Один з перших
документів ВПЦР, відозва Об’єднаних рад українських православних парафій
м. Києва «Чого хочуть православні українці в своєму житті?», яка приблизно
датується квітнем 1919 р., вийшла друком тільки після дозволу випускати
часопис «Церква й Життя» у 1927 р. [602, арк. 115-116; 771; 823, с. 52-54].
Багато діячів інституалізованої у 1921 р. УАПЦ вміщували публікації на
шпальтах українських друкованих органів в період руху за автокефалію 1917–
1921 рр. з проектами реформування церковного життя на національних засадах
[923]. Вони виходили нетривалий час і з утвердженням радянської влади були
заборонені. Натомість, власне церковні видання почали з’являтися в УСРР
тільки з дозволу влади у форматі, якого вимагали адміністративні підрозділи. З
самого початку своєї діяльності ВПЦР зверталася до органів влади, зокрема до
Київського губревкому, з проханням дозволити періодичне церковне видання,
«яке б інформувало людність про життя і діяльність парахвій, а також давало б
правдиве і доброзичливе освітлення церковної справи в нових умовах
громадсько-соціального життя» [11, арк. 3, 15].
ВПЦР у своєму проханні від 27 січня 1920 р. за № 12 просила Київський
губревком дати дозвіл на видання двохтижневого часопису на українській мові
«Українська Церква» обсягом 1 аркуш, накладом 1000 прим. Редколегія
складалася з М. Мороза, П. Мазюкевича та Ї. Лапи. На цей запит було
надіслано відповідь на бланку «Відділу друку й Пропаганди Всеукраїнського
революційного комітету (Київська філія)» від 25 березня 1920 р. за № 28/932
про те, що такого дозволу відділ дати не може з огляду на брак паперу [11,
арк. 16].
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У дослідженні такого типу джерел треба враховувати кілька аспектів:
1) слід ознайомитися зі складом редакційної колегії і особливо з біографією
головного редактора; 2) з матеріалів фонду № 3984 ЦДАВО України видно
різницю між накопиченим у редакції матеріалом для кожного числа «Церкви і
Життя» (орієнтовно 300-400 аркушів рукописів і до того ж з поданими, а потім
вилученими фотографіями) і обсягом тих чисел журналу, які надруковані
невеликим форматом і нараховували близько 40 сторінок.
Опис № 3 фонду № 3984 в ЦДАВО України містить редакційні
матеріали часописів УАПЦ «Вісті Всеукраїнської православної ради» (1921 –
1926 рр.) та «Церква й Життя» (1927 – 1929 рр.), які мають однаковий
заголовок архівних справ. Планувалося видавати часописи УАПЦ «Церковна
правда» у 1923 р. та «Українська Церква» у 1926 р., але цього не сталося [569;
604]. Часопис «Вісті…» виходив друком, до «вересневої кризи» 1926 р. [371].
Питання про випуск часопису УАПЦ у 1926 р. вирішене тільки після
домовленостей з органами радянської влади щодо виконання її вимог і
усунення митрополита УАПЦ.
У архівній справі виявлено заповнену від руки машинописну копію
анкети для Управління по справах літератури та видавництва від 26 листопада
1926 р. [448, арк. 2-2 зв.]. До списку членів редколегії часопису було внесено
наступних осіб: митрополит УАПЦ Василь Липківський, єпископ Марко
Грушевський, Яків Чулаєвський, секретар редколегії – О. Левицький, як
відповідального редактора було вказано весь склад редколегії. Журнал
«Церква й Життя» планувалося випускати з 1 січня 1927 р. як щомісячний
україномовний друкований орган УАПЦ тиражем 5 тис. примірників. Обсяг
кожного числа планувався 8 друк. арк. в 1/8 альбомного листа (1 аркуш –
16 сторінок або 52 тис. літер на 1 аркуші) [448, арк. 2-2 зв.]. До цієї справи
підшито програму часопису, в тексті якої вказувалося, що метою видання
повинна бути «широка інформація про життя УАПЦ та інших релігійних течій
і організацій, освітлення всіх галузів минулого й сучасного життя з погляду
християнства і приципів УАПЦ» [448, арк. 3].
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Планувалося, що видання «Церква й Життя» буде виходити в 3-х
відділах. У 1 відділі мали друкуватися праці з філософії і етики християнства,
історії релігій, церковної історії, студії з дослідження Святого Письма,
церковного мистецтва та археології, твори релігійного красного письменства,
бібліографія і критика, богословсько-наукові матеріали [448, арк. 4].
До 2 розділу планувалися публікації з церковної апологетики й
полеміки, пастирської практики, відправлення богослужбового культу,
релігійного навчання і благовістя, повідомлення про сучасне релігійне життя
та життя УАПЦ, дописи, поради та відповіді, документи та розпорядження
ВПЦР, урядові накази в релігійних справах, оповіщення. До 3 розділу
планувалося друкувати в якості самостійних додатків популярні листівки, ноти
церковних спвів, богослужбові переклади, зразки церковних промов,
церковний календар, ілюстрації [448, арк. 4].
Для розуміння подальших процесів важливим джерелом інформації є
лист за № 866 від 27 січня 1923 р. завідувача відділу НКВС з відокремлення
церкви від держави І. Сухоплюєва до управління у справах друку
Головполітпросвіти НКО УСРР [1, арк. 6]. У документі подано офіційні
роз’яснення з приводу правил надання дозволу на друк часописів церковним і
релігійним організаціям УСРР. Зокрема наголошено про те, що жодна
релігійна організація, не маючи прав юридичної особи, не має права видавати
будь-які органи друку від свого імені. Дано роз’яснення І. Сухоплюєва, що з
отриманням дозволу, вони друкуються не від імені правлінь релігійних
організацій, а від імені редактора, який відповідає за напрям часопису:
«издателем и редактором журнала должны быть определенные физические
лица, которым доверяет Советская власть» [1, арк. 6].
В архівній справі зберігся витяг з протоколу № 3/23 засідання ВПЦР від
21 січня 1927 р. з якого відомо, що до Харкова їздив голова ВПЦР Петро
Ромоданів, який отримав дозвіл на видання часопису «Церква й Життя» з
додатком «Церковні вісті» з НКО від 15 січня 1927 р. за № 2889, але з умовою,
що часопис буде виходити друком у Харкові, де й повинна бути редакція.
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Було узгоджено інший склад редакційної комісії: І. Павловський,
Л. Юнаков, П. Протопопов, А. Янченко та І. Гаращенко. Ухвалили приступити
до видання у Харкові, затвердити запропонований склад комісії, закликати
єпископат і вірних допомогти матеріально, співробітництвом та матеріалами.
Перший випуск було ухвалено видати в березні 1927 р. [448, арк. 5].
Але редколегія часопису УАПЦ «Церква й Життя» зібралась 25 січня
1927

р.

у

попередньому

складі:

В. Липківський,

М. Грушевський,

Я. Чулаєвський, О. Левицький і одноголосно обрала головою митрополита
УАПЦ Василя Липківського, секретарем О. Левицького, скарбником єпископа
Марка Грушевського [448, арк. 10].
Після цього на чолі редакційної колегії часопису УАПЦ «Церква й
Життя» став Іван Павловський, який переніс редакцію на місце свого
помешкання у м. Харкові (вул. Залютинська, 67).
Зібрані матеріали почали друкувати у 1927–1928 рр., коли ВПЦР
отримала дозвіл на випуск часопису УАПЦ «Церква й Життя», який був
своєрідною

«платнею»

за

усунення

головного

редактора

часопису

митрополита Василя Липківського весною 1927 р. від керівництва друкованим
органом УАПЦ. З цього приводу він писав, що раптові гоніння розпочалися в
січні 1926 р. арештами 3 єпископів УАПЦ і викликом до Харкова делегації
ВПЦР на чолі з митрополитом, від якої Голова ДПУ В. Балицький вимагав,
щоб ВПЦР засудила заарештованих і голову Ради В. Потієнка [773, с. 143].
Далі він зазначив, що «17/30 липня мене заарештовано й вивезено до
Харкова, 18/31 липня […] агенти ГПУ з’явились до канцелярії ВПЦР,
оголосили всім, що ВПЦР від сьогодня мусить припинити всяку працю і
збори, що президії ВПЦР вже не існує. Всіх з канцелярії ВПЦР видворено, всі
справи і навіть двері канцелярії запечатувано, а з тих членів ВПЦР, що ще на
волі, взято підписку, що вони всяку працю припиняють» [773, с. 144].
Важливою подією у справі дискредитації Василя Липківського стали
Микільські Збори ВПЦР у Києві, які розпочали свою роботу 11 травня 1927 р.
у Софійському соборі. За планами чекістів, на цих Зборах був запланований і
дійсно відбувся вирішальний бій між «ромоданівцями» і «липківцями».
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Приводом для конфлікту використали рішення Великих Покровських
Зборів ВПЦР 1926 р. про засудження Василя Липківського, на підставі чого
актив київських автокефалістів вимагав конкретних дій проти митрополита
УАПЦ [832, с. 115]. Редколегія часопису УАПЦ «Церква й Життя» висловила
митрополитові своє недовір’я, і він подав у відставку як її голова. Витяг з
протоколу засідання ВПЦР від 19 червня 1927 р. за № 46/66 містить
інформацію про те, що на цьому засіданні слухали заяву митрополита УАПЦ
Василя Липківського про те, що він складає з себе головування в редколегії.
Голова ВПЦР Петро Ромоданів від імені президії ВПЦР висловив подяку
о. митрополитові за його невтомну працю по редколегії, а також сподівання на
подальшу його працю [448, арк. 55]. До цього часу у реєстрації часопису було
вказано офіційну адресу редакції: вул. Короленка, 24, помешкання 5-а
(квартира Липківського) [448, арк. 2]. Частина Старокиївської парафії УАПЦ
стала на бік тих, хто намагався усунути митрополита [832, с. 135-136].
Боротьба між «ромоданівцями» і «липківцями» тривала до передсоборної
наради 26 – 30 липня 1927 р. [832, с. 138]. На бланках ВПЦР 1928 р.
місцеперебуванням президії ВПЦР вказано саме цю адресу [645, арк. 10].
Джерелом інформації про події навколо усунення митрополита УАПЦ
Василя Липківського, є щотижневі зведення Секретного відділу ГПУ УРСР за
1927 − 1928 рр., які подавалися у вигляді зведених машинописних записок
В. Балицькому та начальнику Секретного відділу ОГПУ Т. Дерибасу.
Авторами були начальники секретних відділів ДПУ УСРР В. Горожанин,
К. Карлсон та помічник начальника О. Абугов [1370].
У фонді № 3984 в ЦДАВО України документи редакції часопису
«Церква й Життя» укладені у справи так, як вони збирались для видання.
Заголовки архівних справ відрізняються тільки датами та зазначеннями частин
часопису. За 1927 р. збереглись матеріали №№ 1-3, за 1928 р. – №№ 1-6. На
відміну від опублікованих журналів, це великі за обсягом папки з
редакційними матеріалами. Редакційні матеріали першого числа часопису за
1926 р. містяться в одній справі серед яких є документи за інші роки [602].
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Редакційні

матеріали

містяться

в

архівних

справах:

№

561

«Машинописні і рукописні тексти статей журналу “Церква й Життя”», ч. І за
1927 р.; № 562 «Машинописні...», ч. ІІ за 1927 р.; № 563 «Машинописні..»,
ч. ІІІ за 1927 р. [454-456]; № 705 «Машинописні...», ч. І за 1928 р.; № 706
«Машинописні...», ч. ІІ за 1928 р.; № 707 «Машинописні...», ч. ІІІ за 1928 р.;
№ 708 «Машинописні...», ч. ІV за 1928 р.; № 709 «Машинописні...», ч. V за
1928 р. та № 710 «Машинописні...» ч. VІ за 1928 р. [458-463].
Більшість зібраних матеріалів надруковано на машинці, але є й
рукописи, в т. ч. з підписами авторів. Подані тексти правлені від руки олівцем
та чорнилом, ймовірно, редактором часопису або кимось з редакції. У статтях
зустрічаються вставки з чистого паперу з написом «фото», куди, мабуть, під
час друку мали вставити відповідну світлину.
Рубрикація часопису «Церква й Життя» сформувалась відповідно до
потреб друкованого органу УАПЦ. Звичайною складовою був офіціоз, тобто
привітання з церковними святами, повідомлення і матеріали Всеукраїнських
Соборів, Великих Микільських і Покровських Зборів ВПЦР та ін. Окремою
рубрикою йшли богословські статті. Планувалося уміщувати повідомлення від
Є. Бачинського і С. Шелухіна про церковне життя та бібліографію видань. Між
статтями друкувались вірші українських поетів або переклади.
Редакційні матеріали, які збереглись в архіві, – це цінні документи,
оскільки тут містяться оригінали праць В. Липківського, В. Чехівського,
Н. Шараївського, В. Юхимовича, поетичних та прозових творів вірних УАПЦ.
Матеріали, надіслані з українізованих парафій, є рукописними. Збереглись
листи архієпископа УАПЦ Івана Теодоровича про діяльність з влаштування
парафій УАПЦ після його від’їзду у 1924 р. [460]. З огляду на важливість
формування

українського

богослужіння

було

підготовлено

рукописи

«Української Ранішньої», «Української Літургії» та «Української Вечірні»
О. Левицького, які так і не були надруковані попри заклик редакції часопису
«Церква й Життя» обговорити ці тексти церковними радами і надіслати
пропозиції з метою створення єдиної літургійної служби для УАПЦ [458].
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Опубліковані числа часопису «Церква й Життя» за 1927–1928 рр.
збереглися в Україні та за кордоном. Часопис друкувався ВПЦР як орган
УАПЦ. Нумерація сторінок часопису була розрахована на те, що підшивка
чисел за рік складатиме окрему книжку з суцільною нумерацією. Виявлено
наступні примірники опублікованих чисел: ч. 1 Року Божого 1927 р., с. 1-130;
ч. 2–3 за 1927 р., с. 131-250; ч. 4 за 1927 р., с. 251-372; ч. 5 за 1928 р., с. 373462; ч. 1 (6) за 1928 р., с. 1-70 та ч. 2 (7) за 1928 р., с. 71-147.
Опубліковані числа газети «Церковні вісті» за 1927–1928 рр. мають
формат журналу і виходили друком як інформаційни додаток до часопису
«Церква і Життя». Перші випуски вийшли друком одночасно у Харкові в
друкарні «Інвалід-Друкар». В газеті друкувались повідомлення про церковне
життя на місцях, хроніка подій новини церковного життя за межами України,
духовні вірші. Виявлено наступні числа опублікованих чисел газети «Церковні
вісті»: ч. І Року Божого 1927 р., с. 1-13; ч. 2-3 Року Божого 1927 р., с. 15-53.
Цей часопис мав розроблену рубрикацію і уміщував богословські
розвідки, вірши духовного змісту, в т. ч. перекладені з інших мов,
повідомлення про поточні справи, оголошення, бібліографічний розділ.
Подавався навіть перелік помічених друкарських помилок. Відомості про
розподіл публікацій в часописі «Церква й Життя» та у газеті «Церковні вісті»
було подано в редакційній статті у першому випуску [778].
В Україні у 1990–1991 рр. в Києві часопис УАПЦ «Церква й Життя»
відродився з невизначеною періодичністю як неформальне машинописне
видання УАПЦ [1502, с. 786]. Його редакторами були Л. Лохвицька, О. Гейко
(Матусевич), Т. Антонюк. За зразок взяли журнали УАПЦ 1927 – 1928 рр. У
відновленому часописі уміщували новини, звіти про Собор УАПЦ 1990 р.,
фрагменти богослужбових книг, історико-церковні документи, репортажі про
літургії, україномовні молитовники. Серед авторів були митрополит Іоан
Боднарчук,

д-р

І. Стус,

архіпресвітер

Сергій

Кіндзерявий-Пастухів,

протопресвітери Демид Бурко та Тимофій Міненко, прот. Олександр Шмеман,
Є. Сверстюк, прот. Степан Ярмусь, о. Василь Кудрик, О. Жиленко та ін.
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6.2. Періодичні видання УАПЦ (Соборноправної) за кордоном.
Після утворення УАПЦ (Соборноправної) у 1947 р. в Німеччині видання
було продовжене під тією ж назвою прихильниками відродження УАПЦ
1921 р., які проповідували ідеї Першого Собору УАПЦ 1921 р. та спадщину
митрополита УАПЦ Василя Липківського. УАПЦ (Соборноправна) з 1947 р.
видавала періодичний часопис під назвою «Бюлетень Благовісництва й
Краєвої Ради УАПЦ в Західній Німеччині». Віднайдено 6 чисел за 1956 р.
[1341-1346]. У «Бюлетенях…» друкувалися витяги з церковних календарів на
біжучий місяць, фото діячів УАПЦ 1921–1930 рр., статті та спогади, хроніка
подій з життя УАПЦ післявоєнного часу Західній Європі.
Можна висловити припущення, що чисел періодичних видань УАПЦ
(Соборноправної), незважаючи на таборову скруту і обмеження, було більше,
але на сьогодні вони є важкодоступними для дослідження. Цінність цих
видань як джерела є великою, оскільки це перші спроби зафіксувати
документальну інформацію та свідчення очевидців після тривалої перерви у
видавничій справі в УРСР 1930–1940-их рр.
Попри політичні репресії, знищення церковного життя в УРСР,
лихоліття Другої світової війни у цих виданнях з’явилася можливість
продовжити церковно-видавничу справу УАПЦ, започатковану у 1920-ті рр.
Особливе значення у цій справі має архів єпископа Євгена Бачинського,
оскільки саме з цього архіву були отримано основний масив оприлюднених
документів УАПЦ формації 1921 р., які той отримував поштою від
митрополита Василя Липківського та інших діячів УАПЦ в період їхньої
активної діяльності.
Наприкінці 1940-их рр., коли представники УАПЦ (Соборноправної)
переїхали і організували парафії в США та Канаді, знову постало питання
вірності засадам УАПЦ формації 1921 р. і митрополита УАПЦ Василя
Липківського. У 1953 р. у м. Форт Вейн на Великих Покровських Зборах було
висунуто кандидатуру Є. Бачинського на висвяту в єпископи УАПЦ.
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На Соборі в м. Чікаго у 1954 р. частина на чолі з о. Петром Маєвським
черговий раз наголосила на вірності засадам УАПЦ 1921 р., що призвело до
нового конфлікту [962]. У 1957 р. у м. Форт Вейн зібралася нарада учасників
Собору в м. Чікаго 1954 р. і прийняла ухвалу організувати Українське
Православне Братство ім. Митрополита Василя Липківського, яке почало
видавати часопис «Церква й Життя» [962, с. 19], що виходив друком у 1950 –
1970-их рр., але у 1980-их рр. діяльність Братства занепала і відповідно
припинилося видання часопису. Текст резолюції та ухвал наради духівництва і
вірних УАПЦ від 5–6 липня 1957 р. під головуванням Ф. Бульбенка було
опубліковано у 1976 р. [806].
«Церква й Життя» як видання Українського Православного Братства
ім. Митрополита Василя Липківського в США, засноване у 1957 р. згідно з
п. № 3 ухвал наради духівництва і вірних УАПЦ (Соборноправної) 5 – 6 липня
1957 р. [806]. Видавці намагалися бути якомога ближче до оригіналу, який
виходив у 1927 – 1928 рр., як друкований орган УАПЦ в УСРР. Укладачі
американського варіанту максимально дотримувалися зовнішнього вигляду
обкладинки, структури журналу і головне – духу видання.
Єдиною відміною можна вважати збільшений формат часопису,
порівняно з тим, що виходив в Україні. Наприкінці кожного числа редакція
уміщувала умови передплати 1492. Річна для США складала 2 долари, для
Канади – 2 американських долари, для Англії – 15 шилінгів, для Австралії та
Нової Зеландії – 2 австралійських долари і т. д. Журнал у 1960 – 1970-их рр.
регулярно виходив як двомісячне видання у США.
У середині 1970-их рр. почалися проблеми з виходом, погіршився
зовнішній вигляд і якість друку, зникають розлогі полемічні статті, фотографії
та публікації спогадів і документів УАПЦ 1921 р. та їх ідейних продовжувачів.
Вихід часопису став нерегулярним, замість 6-ти випусків стали виходити 3-4
на рік. З початку в журналі чомусь практично були відсутні рубрики і зміст,
але після критичних зауважень ситуація виправилася 996, про свідчить зміст
часопису за № 5/68 за 1968 р.
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Опубліковані матеріали можна умовно поділити за тематичними
напрямами. Так само як і часопис 1920-их рр. в УСРР, «Церква й Життя»
1950–1980 рр. у США містить привітання з церковними святами православних
українців. На початку числа друкували одну з проповідей митрополита УАПЦ
Василя Липківського разом з фотографією у митрополичому облаченні. Окрім
проповідей, друкувались тексти документів ВПЦР 1920-их рр., зокрема
звернення ВПЦР до «братів-українців, що розсіяні на терені Західньої і
Центральної Европи» 1927 р. [987].
Опубліковані ухвали 1-го з’їзду духовенства та вірних УАПЦ 1947 р.
[810], текст першої проповіді архієпископа Івана Теодоровича після прибуття
його до Канади у 1924 р. з коментарем її публікатора [990], частинами
передруковано брошуру «Походження Єпископату в зв’язку з питанням про
благодатність ієрархії Української Автокефальної Православної Церкви» [981]
з передмовою Петра Данилюка [983], спогади протодиякона Василя Потієнка
[794]. До перепублікації брошури 1971 р. додано ту саму передмову Демида
Бурка. Текст спогадів у журнальному варіанті було відтворено без ілюстрацій.
Однією з найбільш цінних публікацій документальних матеріалів УАПЦ
1920-их рр. був текст проповідницької відправи В. Чехівського, оприлюднений
на сторінках «Церкви й Життя» о. Петром Маєвським [843]. У передмові він
зазначив, що її було неодноразово виконано у Софійському соборі за участю
митрополита УАПЦ Василя Липківського. Петро Маєвський не повідомляє,
звідки в нього зберігся текст відправи, але пише, що служив цю відправу у
соборі Св. Покрови у Вінніпезі. Він зазначив, що відправу «Визволення» буде
надруковано в журнальному варіанті, а потім окремою збіркою з додатком нот.
Разом з текстом відправи оприлюднено поему д-ра М. Мандрики
«Блаженні чистії серцем», присвячену пам’яті Великого Митрополита УАПЦ
Василя Липківського і «всіх замучених за віру і волю України» [1237].
Оголошення про початок продажу цих творів окремим виданням вартістю
1 американський долар з’явилося в останньому числі «Церква й Життя» за
1970 р. і друкувалося увесь період виходу часопису [864; 1279].

336

До документальних публікацій на сторінках часопису слід віднести
епістолярій церковних очільників та інших діячів, зокрема листи архієпископа
УПЦ в США Івана Теодоровича, коли він змушений був відповідати на
критику і закиди діячів УАПЦ (Соборноправної) стосовно своєї пересвяти у
1949 р., як зради ідеалів УАПЦ 1921 р. і висвяти від самого митрополита
Василя Липківського [1391, с. 458].
Після упокоєння митрополита Іларіона (Огієнка) в Канаді 29 березня
1972 р. о. Петро Маєвський оприлюднив уривки епістолярію владики у період
перебування в Швейцарії і Канаді 1945 – 1948 рр. і подав коментар про
наявність у нього більше 30 листів від митрополита Іларіона (Огієнка), які
свідчать, що саме він допоміг ієрархові дістатися до Канади і посісти його
парафію, незважаючи на те, що о. Петро Маєвський був «липківцем» [1223].
До апологетичних і одночасно документальних публікацій належить
стаття єпископа УАПЦ 1921 р. Миколи Карабіневича «Правда про Святу
Українську Автокефальну Православну Церкву» [767]. Редакція часопису
передрукувала статтю єпископа УАПЦ 1920-их рр., як нарис про відродження
УАПЦ у 4-х розділах (українська мова, українська ієрархія, соборноправність та
канони). Праця пройнята апологетикою УАПЦ і написана для обґрунтування її
святості і благодатності з часопису «Церква й Життя» за 1927 р. [844].
Апологетичною є стаття Ф. Бульбенка «До відродження Церкви», до якої додано
світлину із зображенням митрополита Миколи Борецького (1927 – 1930) [1020].
Значний обсяг статей часопису «Церква й Життя» складають аналітичні
статті апологетичного характеру на захист Православ’я і УАПЦ формації
1921 р. [1000; 1002 та ін.]. Їх писали у відповідь на якусь публікацію чи подію,
тому вони мають полемічний характер [1221]. Представники УАПЦ
(Соборноправної) критикували за відхід від засад УАПЦ 1921 р. митрополита
УПЦ в США Івана Теодоровича 1286 та архієпископа Мстислава (Скрипника)
[918; 927], особливо за політичну діяльність [989; 998]. У публікації від 19
жовтня 1968 р. їх обох розкритиковано членами Малої Ради УАПЦ
(Соборноправної) за зустріч з Кардиналом Кир Йосифом Сліпим [1311].
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18 квітня 1971 р.1971 р. часопис оприлюднив відкритий лист від інженера
К. Туркала, адресований митрополитові УПЦ в США Івану Теодоровичу. Його
було написано ще за життя владики, а оприлюднено після смерті. К. Туркало
вимагав від митрополита зректися пересвяти 1949 р. і покаятись за цю пересвяту
і відповідно за зраду ідеалів УАПЦ 1921 р. [1469].
УАПЦ (Соборноправна) не могла вибачити митрополитові УГПЦ в
Канаді Іларіону (Огієнку) негативне ставлення до УАПЦ формації 1921 р. на
чолі з митрополитом Василем Липківським, тому згадки про нього в часописі
«Церква й Життя» мають критичний характер. Зокрема у відзиві на
урочистості з нагоди 50-ої річниці УГПЦ в Канаді у липні 1968 р., редакція
«Церкви й Життя» досить уїдливо прокоментувала відсутність згадок про
митрополита Іларіона, бо він визнавав УГПЦ в Канаді тільки з 1951 р. [1043].
І. Грушецький у 1971 р. в Мельборні написав розвідку про детальний
розгляд «Канонів» УАПЦ формації 1921 р. і церковно-канонічний конфлікт
навколо процесу втілення її канонів і взагалі ідеологічних засад в діаспорі.
Автор не тільки подав свої історико-канонічні роздуми щодо прав
мирянина в церкві, але звернувся до церковного проводу УПЦ в США з
проханням дати йому авторитетне роз’яснення [1006]. Він надрукував
документи УАПЦ (Соборноправної), соборні рішення тощо. З огляду на
гостроту публікацій автора звинуватили у непослуху православним єпископам,
розбитті церкви зсередини, сіянні незгоди між українцями, православними і
католиками [1007].
Окрему замітку І. Грушецький присвятив критичному відгуку на статтю
в офіційному органі УПЦ в США «Українське Православне Слово». Автор у
своїй публікації викривального характеру звинувачує архієпископа Мстислава
(Скрипника) звинувачено у перекресленні закону Директорії УНР 1 січня
1919 р. про автокефалію Української церкви та зраді проголошення
автокефалії на Всеукраїнському Православному Церковному Соборі УАПЦ
1921 р. в Києві [1008]. Так само він звинувачував у відступництві очільника
УПЦ в США і в своїх подальших публікаціях [1009].
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Обов’язковою масовою складовою часопису є полемічні публікації,
головними темами яких залишались УАПЦ формації 1921 р. та канонічність
висвяти її ієрархії. За відсутності документів та в умовах протистояння в
церковному середовищі православних українців у діаспорі будь-яка публікація
невідворотно мала полемічний характер через непримиреність сторін у
питанні канонічності. Однією з проблем для обговорення було питання щодо
реальності існування «СВУ» 1930 р. З полемічною статтею, відповіддю на
публікацію в органі УГПЦ в Канаді «Вісник» за № 20 від 15 жовтня 1967 р.
(перепублікація уривку з книжки М. Ковалевського «Україна під червоним
ярмом»), з різкою критикою виступив сучасник тих подій в Україні о. Петро
Маєвський [1224].
З

іншою

критичною

публікацією

виступив

багатолітній

голова

Українського Православного Братства ім. Митрополита Василя Липківського
А. Яременко у числі журналу, присвяченому 50-літньому ювілею УАПЦ
1921 р. Він гостро полемізував з ієрархами УПЦ в США, критикував Івана
Теодоровича за зраду ідеалів УАПЦ 1921 р. і пересвяту 1949 р. та
архієпископа Мстислава (Скрипника) [1524]. Судячи з опублікованих
матеріалів, ані Іван Теодорович, ані Мстислав (Скрипник), ані Іларіон
(Огієнко) жодного разу не надслилали листів-відповідей чи пояснень на
висунуті проти них закиди.
У часописі «Церква й Життя» публікувалися полемічні статті з критикою
інших церковних і релігійних напрямів, зокрема

Української греко-

католицької церкви, її діячів [937; 1004; 1252; 1437] та ідеї утворення
Українського Патріархату [1521]. Критичну статтю уміщено про наукову сесію
Канадійського НТШ, яка провела спеціальне засідання 25 лютого 1968 р. за
участю понад 200 осіб для вшанування золотого ювілею Верховного
Архієпископа Блаженнійшого Кардинала Кир Йосифа Сліпого [1266]. Його
візит до Канади широко висвітлювався на сторінках католицької преси з
поданням програми заходів та запрошеннями всіх українців взяти участь у
зустрічах, привітаннях та різних урочистостях, церковних і світських.

339

Часопис «Церква й Життя» долучився до публікацій на цю тему,
подавши низку критичних публікацій з викладом шкідливості ідеї визнання
УГКЦ дійсною національною Українською церквою [1017; 1432; 1433].
Згодом було надруковано ще серію статей, спрямованих проти приїзду
Кардинала Йосифа Сліпого до Канади і взагалі проти УГКЦ [1005; 1222;
1324]. В інших числах журналу вийшли розвідки у формі історичних нарисів,
висновками критичного характеру щодо очільника УГКЦ [1018]. З’явилися
критичні публікації щодо Римо-католицької церкви [1199], повідомлення про
діяльність Римського Папи [1075].
Дописувачі журналу «Церква й Життя» відгукнулись на повідомлення в
пресі США, стосовно протесту УАПЦ (Соборноправної) проти діяльності Лева
Орлигори (Силенка) у справі поширення інформації щодо РУНвіри та
підтримки і спонсорування з боку Українського Конгресового Комітету
Америки [1175].
Полемічні публікації з церковного життя українців діаспори часто за
жанром наближаються до памфлетів, особливо стосовно конфлікту з
«канонічними» єпископами «УАПЦ на чужині» – Генадієм (Шиприкевичем)
[1001], Палладієм (Видибідою-Руденком) [1044] та ін. Це було викликано тим,
що вони заперечували за УАПЦ (Соборноправною) статус церкви взагалі і, як
свідчать протестні публікації в часописі «Церква й Життя», навіть забороняли
служити панахиди за митрополитом УАПЦ Василем Липківським та всіма
загиблими за волю України.
Спогади в часописі представлені також досить широко. Тут публікували
мемуари Демида Бурка [882; 965], А. Дзюбенківни про парафію УАПЦ в Києві
у Покровському монастирі у 1920-ті рр. [1012]. Г. Семетовський опублікував
статтю щодо своїх вражень від книги спогадів о. Петра Білона, де йдеться про
Івана Огієнка в часи очолення ним Міністерства сповідань УНР [1418].
Цікавий спогад про «калинівське чудо», свідком якого вона була, залишила
Н. Перетятько, яка описала свої зістрічі з архієпископом Харківським УАПЦ
Олександром Ярещенком у 1920-их рр. [1298].
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Тематичні статті та публікації світлин присвячено нарисам з певних
періодів Української церкви [1081; 1522; 1525] та ін., історичним подіям
навколо Української державності, біографіям видатних українців [1512],
краєзнавчим сюжетам [1403], навіть військовим справам [1200].
Відомості з церковного життя містили повідомлення про скликання та
проведення Соборів УПЦ в США [761], зборів Українського Православного
Братства ім. Митрополита Василя Липківського в США [769; 790; 802-805].
Такі заходи відбувалися під знаком благовістя про відроджену ЦерквуМученицю

і

супроводжувались

священномучеників

і

мучеників

хвилиною
УАПЦ

мовчання

1921 р.

На

на

вшанування

зборах

Братства

вирішувались проблеми з виданням спадщини УАПЦ 1921 р., проповідей
митрополита УАПЦ Василя Липківського. До випуску за рахунок пожертв
членів Братства готувались книжки та брошури. У резолюції 14-х річних
зборів

Братства

записано

рішення

щодо

видання

однією

збіркою

проповідницької відправи В. Чехівського «Визволення» та поеми «Блаженії
чисті серцем», матеріалів до історії УАПЦ о. Івана Гаращенка [804]. Через
кілька років о. Петро Маєвський оприлюднив відзив на цю книгу [1225].
Книгу «Благодатність єрархії УАПЦеркви» митрополита УПЦ в США
Івана Теодоровича надруковано УАПЦ (Соборноправною) з огляду на
важливість аргументації на захист благодатності ієрархії УАПЦ 1921 р.,
незважаючи на багатолітній конфлікт Братства з автором [867]. Відзив на
перевидання надруковано у часописі «Церква й Життя» П. Солухою [1429]. У
цьому ж числі серед оголошень повідомлялося, що цю книжку можна
придбати у видавництві.
Бібліографічні новини з’являлися на сторінках часопису «Церква й
Життя»

як

гострі

полемічні

виступи

проти

противників

УАПЦ

(Соборноправної) [1422]. Після виходу друком 3 книг з церковної історії
УГПЦ в Канаді з нагоди 50-ліття цієї церкви о. Петро Маєвський подав
рецензії на ці видання, назвавши їх не історією, а «оповіданням поданим своїм
автором» [1226].
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Наприкінці 1970 р. часопис повідомляв про появу у продажу видань
УАПЦ (Соборноправної), зокрема виданої накладом парафії Св. Володимира у
Лос-Анжелесі збірки «Три ювілеї», присвяченої 45-й річниці відродження
УАПЦ 1921 р. в Україні, 45-літтю настоятеля парафії о. Петра Маєвського та
20-літтю заснування цієї парафії [1279]. Згодом були оприлюднені відгуки
[1227] та ін.. У розділі оголошень анонсувались партитури для богослужіння
3 Літургій з українським текстом і додатком кантів-псалмів авторства
О. Кошиця, М. Леонтовича та П. Гончарова [1271]. Згодом перелік таких
видань

розширився

завдяки

о. Петра

Маєвському,

який

видав

ноти

Божественої Літургії Я. Яциневича та панахиди Кирила Стеценка [1272].
Пропам’ятні матеріали та некрологи складають окремий розділ
публікацій. З огляду на важливість постаті митрополита Василя Липківського
для УАПЦ (Соборноправної), багато оприлюднених матеріалів пов’язані з ним
та його спадщиною [963; 1019; 1228]. Через брак відомостей про час і
обставини смерті, пропам’ятні матеріали друкувались в інші роки. Наприклад,
у статті до 30-ліття з дня смерті, йдеться про останній арешт Василя
Липківського у лютому 1938 р., вивезення його з с. Чоколівка під Києвом на
останній допит [1318]. Такий самий зміст інших публікацій [1024; 1479].
Тривалий час саме лютий 1938 р. вважався датою арешту і страти митрополита
УАПЦ. Відповідь про дату страти було отримано в незалежній Україні [941].
До пропам’ятних матеріалів слід віднести публікації 1971 р., коли
УАПЦ (Соборноправна) відзначала 50-літній ювілей відродження УАПЦ
1921 р. Петро Маєвський видав статтю, де, окрім визначення величності події,
повідомив про підготовку до друку листів митрополита Василя Липківського
за 1933 – 1937 рр. [1229]. На вшанування пам’яті митрополита-мученика
оголошено рішення 23-го з’їзду ОДУМ’у в США про побудову пам’ятника в
українському Пантеоні – осередку УПЦ в США в Саут Бавнд Бруку. Часопис
«Церква й Життя» повідомив, що 29 жовтня 1976 р. відбулася зустріч членів
підготовчого Комітету з Мстиславом (Скрипником), митрополитом УПЦ в
США і головою Собору Єпископів УАПЦ [1477].
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В рамках матеріалів, виданих з нагоди 50-літнього ювілею відродження
УАПЦ 1921 р. у часописі «Церкві й Життя», надруковано нарис, присвячений
митрополитові Івану Павловському, у якому багато коментарів, особистих
спогадів та описів радянської дійсності [1186]. Після виходу «Нарису…»
І. Власовського представники УАПЦ (Соборноправної) принципово не бажали
користуватись оприлюдненими там документами. Так само і Ф. Бульбенко до
100-ліття з дня народження В. Чехівського випустив статтю, до якої додав
світлину з його зображенням, але без посилань на інші видання [964].
Публікації до 50-літнього ювілею УАПЦ 1921 р. свідчать про
маргіналізацію УАПЦ (Соборноправної) в середовищі української діапори. У
статтях йдеться не стільки про значення події і вшанування пам’яті
митрополита УАПЦ Василя Липківського, скільки подано роздратований опис
протистояння «соборноправників» і УПЦ в США на чолі з Мстиславом
(Скрипником), названого «гробокопателем УАПЦ» [1262].
Розкритиковано участь у ювілейних заходах українських політичних
партій та католицьких молодіжних організацій, які названо «свистопляскою
непокликаних навколо нашого ювілею» [1262, с. 2]. З гіркотою зазначено, що
однією з найбільших проблем для ювілейного комітету у м. Клівленді стала
відмова служити панахиду по митрополитові УАПЦ Василю Липківському і
тільки перед загрозою скандалу це вдалося зробити, причому заборонили
продавати перевидання УАПЦ 1921 р.
У часописі за 1969 р. друкувались матеріали, пов’язані з Оленою
Чехівською, яка проживала у м. Філадельфії, США і листувалася з о. Петром
Маєвським [887]. Він надрукував статтю з нагоди дня Янгола О. Чехівської з
уміщенням її фото та адреси для привітань (Mrs. Olena Chechiwska, 1204 W.
Rockland Street, Philadelphia, Pa. 19141) [1230]. 8 червня 1969 р. на святкуванні її
80-ліття йшлося про те, що вона залишилась єдиним свідком УАПЦ 1921 р., як
голова сестрицтва при парафії Св. Софії в Києві, висловлено намір видрукувати
спогади О. Чехівської та листи її чоловіка з Соловків [1025]. Згодом надруковано
і некролог [1231].
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Повідомлялось, що панахиду відслужив о. Олександр Биковець. Тіло
небіжчиці було доправлене до Саут Бавнд Бруку. Після смерті О. Чехівської
Ф. Бульбенко, який опікувався нею, опублікував життєпис, до якого редакція
часопису «Церква й Життя» знову подала фото О. Чехівської, що вже
друкувалось [961]. У біографії мало фактичного матеріалу з життя
О. Чехівської, немає документів з особистого архіву. Натомість там більше
йдеться про її переживання та роздуми з приводу тяжких обставин життя.
Авторка висловлювала жаль з приводу того, що змушена була залишити Київ
після окупації, могилу доньки Люби, яку вона перенесла на Лук’янівський
цвинтар. У цілому матеріали мають неісторичний характер.
Про похорон дружини одного з засуджених на процесі «СВУ» інженера
Костя Туркала Марії Петрівни, яка померла влітку 1970 р., було не
повідомлення і некролог, а відкритий лист, адресований Голові Української
Національної Ради Маковецькому та митрополитові УПЦ в США Івану
Теодоровичу [1470]. Протест було викликано тією обставиною, що під час
похорону протопресвітеру Ігорю Губаржевському не дали відслужити
панахиду у Церкві-пам’ятнику Андрія Первозванного в Саут Бавнд Бруці.
До нечисленних пропам’ятних матеріалів відносяться і публікації про
видатних діячів, які прислужилися церковній справі в Україні – українського
композитора А. Веделя [933], протопресвитера УАПЦ (Соборноправної)
о. Митрофана Явдася [890] та ін.
Окремо слід відзначити публікації промов перед панахидами. Наприклад,
одна з них – це роздум про історію України, де видатними постатями
ХХ століття автор визначає митрополита УАПЦ Василя Липківського і
Головного Отамана військ УНР Симона Петлюру [993]. На продовження
традиції УАПЦ 1921 р. в УАПЦ (Соборноправній) служили панахиди по
Тарасові Шевченку [997]. Також є згадки про те, що в українських
православних парафіях відправлялись панахиди по всіх загиблих за віру і волю
України і окремо відзначались панахиди по митрополитові УАПЦ Василю
Липківському [1232-1233 та ін.].
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Українське Православне Братство ім. Митрополита Василя Липківського
збирало гроші на видання збірника на пошану о. Івана Гаращенка [835]. З цією
метою було оголошено прийом пожертв і передплати у сумі 3 доляри [1281]. У
1974 р. В. Домбровський написав спогад про нього, як одного з останніх
діячів, що працювали в УАПЦ 1921 р. разом з митрополитом [1023].
Відзиви і рецензії друкувалися у кожному числі журналу «Церква й
Життя» [1201]. Критичний відзив на роман О. Гончара «Собор» опубліковано
після появи його канадійського видання [1264]. Анонімний автор рецензії
критикував автора за викривлення української мови на користь радянського
суржику, за «виконання партійного замовлення в літературі» [1397].
У часописі «Церква й Життя» друкувалися листи до редакції,
оголошення [1283], привітання з церковними святами [1042], списки
жертводавців на видання часопису та видань УАПЦ [1033; 1055; 1261]. На
окрему увагу дослідників заслуговують адреси представництв УАПЦ
(Соборноправної) у США, Західній Європі, Австралії, Канаді, Південній
Америці 1268, осередків і конкретних осіб, які опікувались розсилкою
часопису «Церква й Життя», збирали гроші за передплату.
Матеріали періодичної церковної преси в Україні, а потім в діаспорних
осередках прихильників УАПЦ 1921 р. є свідченням поступової маргіналізації
цього утворення. В Україні у 1920-ті рр. творчий потенціал діячів цієї церкви
був досить потужним, і вихід друком її часописів обмежувала, а потім
заборонила радянська влада. Про це свідчать редакційні збірки матеріалів, які
УАПЦ була готова видавати як богословський і церковно-історичний часопис.
Після утворення осередків УАПЦ (Соборноправної) в США і Канаді
загострилось протистояння в церковному середовищі, що відобразилось на
сторінках часопису «Церква й Життя» у 1950–1970-х рр. До кожного числа,
окрім проповідей митрополита Василя Липківського, уміщували документи
УАПЦ 1921 р., публікації матеріалів. З 1970-их рр. нових матеріалів не було,
полеміка згасала разом з відходом «соборноправників-липківців». Через ці та
інші проблеми часопис занепадає і припиняє існування.
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РОЗДІЛ 7
Джерела нецерковного походження
7.1. Документи радянських органів влади

Постанови та матеріали єпархіальних з’їздів в Україні весною 1917 р.,
частина яких вже опублікована, є джерелами для дослідження початку
реалізації процесу втілення ідеї утворення автокефалії Української церкви на
практиці [799; 807]. Ці документи і матеріали – малодосліджені з
джерелознавчих позицій, хоча є окремі публікації щодо викладу програмних
вимог прихильників українізації Православної церкви в Україні з числа
військових капеланів, білого духовенства і мирян, а також загального перебігу
подій на цих з’їздах [1120-1124].
Першим законодавчим документом, яким в Українській державі
проголошено утворення УАПЦ, був державний закон Директорії УНР про
автокефалію Православної церкви в Україні, прийнятий 1 січня 1919 р. Цей
документ термінологічно усталив вживання самого терміну «Українська
Автокефальна Православна Церква». Його публікацію було викликано
протистоянням між прихильниками проголошення автокефалії та тими, хто
обстоював вірність єдиній Російській церкві у межах території колишньої
Російської імперії. Цей конфлікт на початку 1919 р. мав тривалу історію,
оскільки під час сесій Всеукраїнського Собору 1918 р. проукраїнські і
антиукраїнські сили остаточно оформились у два ворогуючих табори із
значною перевагою останніх.
Вихід у світ закону Директорії УНР став неприємною несподіванкою для
тих, хто обстоював статус Православної церкви в Україні, як складової частини
відновленого на Помісному Соборі 1917–1918 рр. Московського патріархату. Цим
законом Директорія УНР надала Українській церкві статус автокефалії. Рада
Народних Міністрів Директорії, яка складалася в основному з соціалістів,
пов’язала Православну церкву в Україні з державою і фактично вчинила всупереч
соціалістичній ідеології, що передбачала відокремлення церкви від держави.
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Закон 1 січня 1919 р., «Про вищий уряд Української Православної
Церкви», який є актовим джерелом нецерковного походження [823, с. 50-51].
С. В. Савчук і Ю. Мулик-Луцик вказують, що благодійне видавництво
«Українська Автокефальна Церква» випустило брошурою «Закони УНР про
Українську Автокефальну Церкву» за редакцією І. Огієнка у Тарнові в 1921 р.
[1409, с. 146. 319 (текст)]. Після публікації закону Директорії УНР про
автокефалію від 1 січня 1919 р. міністр культів Іван Липа (1865–1923) видав
наказ про створення при Міністерстві тимчасової комісії для складання
проекту статуту УАПЦ [926, с. 44].
Оскільки не було обрано членів Синоду, який згідно з законом повинен
керувати справами Православної церкви в Україні, міністерством ухвалено
утворити «Українську Вищу Освященну Церковну Раду», куди увійшли
архієпископ Агапіт (Вишневський), прот. Василь Липківський, о. Макар
Крамаренко, від військового духовенства А. Матіюк і диякон Олександр
Дурдуківський. У цьому складі Рада засідала в перший і останній раз в
кабінеті міністра культів 26 січня 1919 р. [926, с. 44]. З припиненням
діяльності Директорії УНР на території України і переміщенням на територію
Польщі справа втілення цього закону в життя в основному зосередилася в
руках уряду УНР в екзилі.
Його подальше включення до історіографії історії УАПЦ було
можливим в умовах української діаспори, оскільки у радянських виданнях
текст цього документу взагалі не міг з’явитись [1409, с. 146-149]. Єдиним
джерелом щодо дій уряду Директорії УНР є спогади міністра ісповідань
О. Лотоцького. На сьогодні для дослідження доступні тільки листування між
І. Огієнком та О. Лотоцьким цього періоду [819; 821], спогади О. Лотоцького
[1218]. З огляду на важливість питання канонічності для проголошених
пізніше у ХХ столітті церков з назвою і визначенням «Українська
Православна» та «автокефальна», виник напрям у історіографії, в середовищі
української діаспори, а з 1990-их рр. і в Україні з’явилися публікації на цю
тему [1085; 1378 та ін.].
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У 1921 р., коли уряд УНР перебував на вигнанні у Тарнові (Польща),
міністр ісповідань І. Огієнко розпочав у таборах кампанію збирання підписів під
проханням до Царгородського патріарха благословити УАПЦ. Оскільки місія
О. Лотоцького не увінчалася успіхом [1287; 1421], то міністерство намагалося
вплинути на Константинополь масовою кампанією. Текст цього прохання,
підкріплений великою кількістю підписів, залишився без відповіді [976, с. 102104; 1409, с. 149-152]. Натомість в Україні якраз і було проголошено
автокефалію Української церкви і відбулася інституалізація УАПЦ.
Таким чином, проекти міністра ісповідань І. Огієнка як в Україні, так і за
її межами не були реалізовані на практиці. Але через втілення в життя норм
нового радянського законодавства, а особливо через специфіку комуністичної
ідеології щодо церкви і релігії і культивовану в УСРР класову ненависть до
представників «петлюрівщини» і «українського буржуазного націоналізму»,
будь-які згадки про законодавчі акти Директорії УНР стали неможливими або
й небезпечними. Тому у виявлених документах з канцелярії ВПЦР фонду
№ 3984 ЦДАВО України взагалі не згадується закон УНР 1919 р.
В. Чехівський ніколи не посилався на вищезгаданий законодавчий акт,
автором якого він був.
Радянські документи. Декрет РНК РРФСР від 23 січня 1918 р. про
відокремлення Церкви від держави і школи від церкви став підсумком
попередніх законодавчих актів щодо релігії та церкви у новоствореній
радянській державі [936; 967; 1031; 1060; 1106; 1150; 1167; 1291-1292; 12941295 та ін.]. Більшовики в Україні, приступивши до створення власної
правової бази, запозичили російський законодавчий досвід. 22 січня 1919 р.
Тимчасовий робітничо-селянський уряд України ухвалив Декрет «Про
відокремлення церкви від держави і школи від церкви», взявши за основу
закон РНК РРФСР 1918 р. Принцип відокремлення церкви від держави був
закріплений в Конституції УСРР, затвердженій у березні 1919 р., а
10 листопада 1920 р. НКВС, НКЮ, і НКО УСРР прийняли інструкцію про
відокремлення церкви від держави і школи від церкви.
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Таким чином, всі документи, які з 1919 р. були прийняті ВПЦР на чолі з
Михайлом Морозом і прот. Василем Липківським, могли мати в своїй основі
тільки радянські закони, декрети, інструкції. Натомість цей закон УНР 1919 р.
визнавався в осередках української діаспори, а також після проголошення
незалежності Української держави у 1991 р. У фонді № 3984 ЦДАВО України
збереглась окрема архівна справа, до якої керівництво ВПЦР складало
відбитки оприлюднених декретів радянської влади для внутрішнього
користування, в т. ч. щодо виконання військового обов’язку та трудової
повинності [19; 52].
Однією з останніх публікацій джерел з історії взаємин УАПЦ і карних
органів в Україні є збірники документів (спецвипуски) ГДА СБ України, які
вийшли друком у 2005–2006 рр. [832-833]. Опубліковано декрети Тимчасового
робітничо-селянського уряду України, постанови РНК УСРР, циркуляри і
постанови ВУЦВК, циркуляр НКВС про порядок реєстрації релігійних
організацій, положення про порядок організації, діяльності, звітності і
ліквідації релігійних громад та систему обліку адмінорганами складу
релігійних громад та служителів культу, інструкції про порядок організації,
діяльності, звітності і ліквідації релігійних громад та обліку складу громадян,
служителів церкви, типові статути релігійних громад [832, с. 40-85].
Важливе значення для розуміння становища УАПЦ з погляду положень
радянського законодавства мав Адміністративний кодекс УСРР 1927 р., який
був основним джерелом чинного адміністративного права у радянській
Україні [1029, с. 28]. Цей кодекс складено правничою комісією у 1926 р.,
затверджено ВУЦВК 12 жовтня 1927 р. Документ публікувався неодноразово
[742-743]. Він складається з 528 артикулів, об’єднаних у 15 розділів,
присвячених

заходам

адміністративного

впливу,

набуттю

і

втраті

громадянства, правилам про культи тощо. Однією з останніх публікацій є
витяг з Адміністративного кодексу УСРР, який уміщено серед документів і
матеріалів цього збірника [832, с. 56-60].
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Слід сказати, що радянських актових і юридичних джерел, які б
регулювали правовий стан УАПЦ в УСРР, на відміну від таємних документів
ДПУ щодо розробки операцій конкретно проти цієї церкви, майже немає.
Зрозуміло, що загальнодержавні акти з регулювання правового становища
будь-якої церковної або релігійної організації в УСРР застосовувались щодо
всіх зареєстрованих владою структур. Як приклад можна навести текст
«Положення про порядок організації, діяльності, звітності і ліквідації
релігійних громад та систему обліку адміністративними органами складу
релігійних громад та служників культу» від 29 грудня 1929 р., яке було
затверджене наказом № 2 начальника Адміністративного управління НКВС
УСРР від 2 січня 1930 р. [832, с. 61-85].
У «Положенні…» викладено загальний порядок реєстрації усіх релігійних
громад, причому у тексті наказу зазначено, щоб «при перереєстрації простежити,
щоб відомості релгромад про течію, якої вони додержуються, відповідали
дійсності» [832, с. 61]. Цей юридичний акт може слугувати джерелом інформації
для дослідження загального для релігійних організацій, і УАПЦ, зокрема, порядку
обліку складу релгромад та служників культу, встановленого переліку документів
та довідок для реєстрації, в т. ч. типового статуту [832, с. 64-66].
Згаданим «Положенням…» визначалися правила перереєстрації статутів,
роз’яснювались причини невизнання державою за релгромадами прав
юридичної

особи,

формалізувались

стосунки

між

релгромадами

та

служителями культу, порядок передачі релгромадам молитбудинків та
культового майна з додатком тексту типової угоди [832, с. 74-76], засади
фінансової діяльності громад. Окремим розділом встановлювався порядок
закриття молитбудинків та ліквідації релігійних громад. Окремо визначався
порядок вилучення дзвонів з молитовних будинків [832, с. 82-83]. Останнім
розділом був порядок складу релігійних громад та служителів культу,
покликаний забезпечити всі адмінуправління НКВС пакетом довідок щодо
служителів культу та членів всіх релігійних громад, які самі повинні їх
складати і надсилати до відповідних державних органів.
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Таким чином, можна констатувати, що законодавчі акти українських
урядів 1917–1921 рр. започаткували юридичне оформлення автокефалії
Православної церкви в Україні. Але подальша перемога радянської влади і
встановлення

нового

законодавства

змусили

керівництво

ВПЦР

пристосовуватись до вимог влади, причому не згадуючи про попередні закони.
Вивчення документальних джерел у післявоєнний період в УРСР відбувалось
авторами, які були співробітниками органів держбезпеки і мали доступ до
оригінальних джерел з історії УАПЦ 1921 р. та архівно-кримінальних справ
репресованих

діячів

цієї

публікувалися

виключно

церкви.
повні

Натомість

або

в

радянських

скорочені

варіанти

виданнях

декрету

про

відокремелння церкви від держави і школи від церкви.

7.2. Таємні інструкції та зведення Секретного відділу ДПУ УСРР

Після того як дослідники в Україні з початку 1990-их рр. отримали
можливість працювати з секретними архівними документами карних органів
влади, зроблено чимало відкриттів у справі вивчення методів роботи чекістів,
організації таємних операцій проти УАПЦ, системи збирання та узагальнення
отриманої інформації, процесу координації та узгодження дій під час
проведення оперативних заходів. Таким чином, в основному підтвердилися
підозри в тотальному шпигунстві, які висловлено іще за життя церковними
діячами, зокрема митрополитом УАПЦ Василем Липківським.
Антицерковна політика була складовою частиною діяльності карних
органів влади в УСРР на всіх етапах їх організації та подальших реорганізацій.
Секретно-оперативна

робота

проти

церковних

і

релігійних

напрямів

зосереджувалась у секретно-оперативному управлінні ВУЧК УСРР і була
регламентована відповідними документами [838, с. 221-225]. У подальші роки
як правило Секретний відділ ДПУ УСРР та його підрозділи опікувались
церковним напрямом роботи.
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Збирання чекістами інформації щодо внутрішнього життя УАПЦ, діячів
ВПЦР, ієрархів мало на меті багато завдань. Окрім даних про настрої,
переміщення, відзначення храмових свят, хід засідань парафіяльних рад і
приватних зустрічей, ДПУ акумулювало відомості про активних захисників
митрополита УАПЦ Василя Липківського, вміло їх дискредитувало в
церковних колах, запускаючи поголоски і плітки потрібного змісту, і руками
своїх довірених чи завербованих осіб організовувало зібрання і усувало від
активних дій.
Окремим видом виявлених у ГДА СБ України документів є щотижневі
цілком таємні зведення секретного відділу ДПУ УСРР про діяльність
автокефального духовенства за 1927–1928 рр. Вони готувались з усіх напрямів
діяльності чекістів і не кожного тижня їм вдавалося отримати інформацію.
Виявлено 73 повідомлення, що стосуються виключно УАПЦ (за цими
документами – «автокефалісти»), які були оприлюднені у збірнику документів і
матеріалів у спецвипуску «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ» [832, с. 103-220].
Іноді у заголовках до блоку в архівній справі зустрічаються літери «А»
або «Б» з подальшою вказівкою на рубрику: «Автокефалисты». Цими літерами
позначалися

блоки

повідомлень

щодо

різних

церковних

угруповань

(«тихонівців», «обновленців», «сектантів», «сіоністів» тощо). Зведення
підписувались у цілому за тиждень керівниками Секретного відділу ДПУ
УСРР. Іноді підпис ставив тільки один з них.
Як зазначив В. Даниленко, аналізуючи політичний контроль духовного
життя в Україні 1920-их рр., у цих зведеннях простежується динаміка репресій
з

політичних

мотивів,

подається

чисельність

осіб,

залучених

до

«співробітництва», із зазначенням до якого середовища вони належали [836,
с. 26]. Ця інформація є цінним джерелом у справі вивчення механізму ведення
справжньої таємної війни ДПУ проти УАПЦ із вербуванням агентів у
«ворожому середовищі». Цікавим аспектом є з’ясування розмежування
повноважень карних органів влади в контексті декрету про відокремлення
церкви від держави і школи від церкви.
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Почасти цей вид унікальних документальних матеріалів вже було
використано в аналізі розкладницької діяльності карних органів у церковному
середовищі, зокрема всебічної підготовки впродовж 1926–1927 рр. усунення
митрополита УАПЦ Василя Липківського від керівництва церквою [1370]. Ці
щотижневі зведення збиралися не тільки в період його «антирадянської
діяльності» і потім фігурували на Другому Соборі УАПЦ 1927 р., але й
увійшли як робочі матеріали до кримінальної справи у 1937 р.
З щотижневих зведень Секретного відділу ДПУ УСРР стає зрозуміло, що
митрополит Василь Липківський вже давно здогадувався про зв’язок і
співробітництво багатьох діячів УАПЦ з карними органами. У тексті зведень
прямо говориться про керованість митрополитів УАПЦ Миколая Борецького
та Івана Павловського з кабінетів ДПУ, де на них було накопичено достатньо
інформації для усвідомлення безперспективності спротиву. На прикладі
митрополита УАПЦ Василя Липківського було показано, що буде з тими, хто
наполягатиме на збереженні засад УАПЦ 1921 р.
У тій частині щотижневих секретних зведень, щодо церковного життя,
окрім інших церковних напрямів, акумулювалась зібрана інформація щодо
діячів УАПЦ, причому навіть та, що не стосувалась їх власне церковної
діяльності. Наприклад, у повідомленні за № 8/18 за 20–26 лютого 1927 р.
містився уривок листа секретаря комітету захисту С. Шварцбарда у Парижі
І. Чериковера до доктора Л. Бернштейна з проханням довідатись, чи можна
викликати на цей процес колишнього міністра УНР В. Чехівського в якості
свідка [832, с. 104-105]. Чекістів також цікавили висловлювання єпископів і
духовенства УАПЦ у розмовах між собою щодо зовнішніх політичних подій.
Уривки з таких записаних розмов стосувались оцінок подій в Китаї, Польщі,
антисемітських висловлювань [832, с. 110-111]. У цілому зміст щотижневих
зведень у розділі «Автокефалісти» стосувався висвітлення подій у церковному
середовищі, опису діяльності штучно створеної «опозиції» всередині ВПЦР,
яку організували чекісти через довірених осіб для дискредитації митрополита
УАПЦ Василя Липківського напередодні скликання Собору УАПЦ 1927 р.
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Обсяг цих повідомлень різний – іноді кілька сторінок [832, с. 117-120;
127-129; 145-149; 179-182 та ін.], іноді буквально одне речення [832, с. 112].
Широко використовувалась у цій роботі перлюстрація листів з вказівкою
адресатів у цитуванні [832, с. 125-127, 220].
Скликання і проведення зібрань УАПЦ було предметом особливої уваги
співробітників Секретного відділу ДПУ УСРР. За кілька тижнів або й місяців
до Великих Зборів ВПЦР, а особливо напередодні Другого Собору УАПЦ
1927 р. у щотижневих зведеннях є повідомлення про вислови членів ВПЦР та
єпископів з оцінками проблем, визначались основні напрями діяльності
чекістів і сексотів для направлення соборної роботи в потрібне русло.
У Секретному відділі ДПУ УСРР проведено роботу з підготовки Собору
УАПЦ, організації виборів потрібних чекістам делегатів, відсіювання
«неблагонадійних», які могли б перешкодити усуненню митрополита УАПЦ
Василя Липківського від керівництва. Після Собору було обраховано і подано
зведені статистичні дані щодо його учасників [832, с. 158-159].
Окремої уваги заслуговують документи про витрати чекістів на оплату
«інформаційних послуг» сексотів та освідомлювачів у церковному середовищі
[831, с. 253-258], а також технологія сіяння через них пліток у
внутрішньоцерковному середовищі. З цього погляду щотижневі зведення
Секретного відділу ДПУ УСРР є цінним джерелом, де такі факти мають пряме
підтвердження. У повідомленні за № 11/21 за 13 – 19 березня 1927 р. уміщено
цікаву інформацію: «ЧЕХОВСКИЙ –“СЕКСОТ”» [832, с. 108]. Це коротке
повідомлення свідчить про величезну роботу з реалізації задуму чекістів щодо
дискредитації дорадника митрополита УАПЦ В. Чехівського.
Наслідком такої роботи повинно було стати переконання діячів УАПЦ в
тому, що він справді є «секретним співробітником» ДПУ і здійснює заходи по
усуненню митрополита УАПЦ Василя Липківського від керівництва церквою,
але зсередини. Недослідженим залишається питання про те, чому карні органи
влади викорінювали в УАПЦ принцип соборноправності, який був одним з
головних у «Канонах» Собору УАПЦ 1921 р.
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Щотижневі зведення дають можливість стверджувати, що поставлення
митрополита Миколая Борецького і подальша його діяльність в УАПЦ, на
думку чекістів, повинна була привести до відходу від цього принципу і
повернення до управління церквою єпископатом. Парадоксально, але саме
чекісти силоміць повертали УАПЦ до традиційного устрою Православної
церкви з усуненням мирян від керівництва [832, с. 190].
Таким чином, виявлені в ГДА СБ України матеріали нецерковного
походження, які створено Секретним відділом ДПУ УСРР у 1920-ті рр. в
процесі таємної підривної і розкладової роботи в середовищі УАПЦ, є цінним
та

інформаційно

насиченим

джерелом

у

справі

вивчення

багатьох

малодосліджених аспектів історії цієї церкви.
Завдяки отриманій інформації, яка призначалася виключно для
керівництва Секретного відділу ДПУ УСРР і слугувала для розробки стратегії
поступової дискредитації та розкладу УАПЦ, можна констатувати, що
практично повністю підтвердилися підозри церковних діячів в тім, що держава
не тільки активно втручалася у внутрішньоцерковні справи, але й відверто
намагалася всіма способами ліквідувати церковне життя в УСРР.
Цікавим для суспільствознавчого та психологічного дослідження є
процес сіяння зневіри, пліток та підозр у внутрішньоцерковних стосунках,
постійне

навіювання

ідеї

безперспективності

церковного

служіння,

підігрівання розбрату і ворожнечі у стосунках.
Безперервні виклики діячів УАПЦ до різних відділів НКВС та ДПУ
УСРР, постійні вимоги щодо виконання все нових і нових інструкцій та усних
розпоряджень представників органів влади, погрози та затримання – всі ці дії
карних органів влади, які описано у численних спогадах та дослідницьких
працях, знаходять своє пояснення саме завдяки виявленим архівним
документам. Незважаючи на те, що такі джерела віднайдено тільки за 1927–
1928 рр., саму форму звітності за відповідними напрямами діяльності чекістів
можна екстраполювати і на подальші роки антицерковної діяльності та
розгортання політичних репресій.
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7.3. Документи процесу «СВУ» і формування кримінальних справ
проти діячів УАПЦ (УПЦ)
Однією із складних проблем, що цікавила українську діаспору, був
доступ до документів і матеріалів процесу «СВУ», а також правдиві
інформації про засуджених на ньому весною 1930 р. Західне українознавство
спиралося передусім на мемуарні джерела, а комуністична історіографія у
своїх поглядах на «СВУ» використовувала офіційно санкціоновані й вироблені
ще у 1930-ті рр. оцінки не просто далекі від історичної правди, а відверто
фальсифікаторські [830, с. 7].
Першим, хто зацікавився процесом «СВУ» в радянські часи був
дисидент Гелій Снєгірьов, який у 1974 р. довідався про це від свого дядька
письменника В. Собка. Він почав власне розслідування подій, пов’язаних з цієї
справою, переглянув у газетному фонді підшивки газет за той період.
Наслідком пошуків стала книжка «Набої для розстрілу» [1426].
До початку 1990-их рр. існувало дві основні версії тих подій, які в своїй
основі мали ідеологію протистояння. З початком розвитку джерелознавчих та
історіографічних студій в незалежній Україні вивчення різних аспектів
процесу «СВУ» викликало появу великої кількості праць [830; 886; 929-930;
954; 1191; 1384; 1396; 1417; 1423; 1514-1515 та ін.].
Підґрунтям обвинувального висновку на процесі «СВУ» послужив
комплекс ідеологічних побудов навколо УАПЦ 1921 р. Головним було
звинувачення окремих діячів і УАПЦ у «петлюрівщині». Підставою для цього
використали ту обставину, що велика кількість представників УАПЦ дійсно
мала причетність до Директорії УНР і до петлюрівської армії.
Принаймні в оформленні всіх кримінальних справ на заарештованих у цій
справі слідчі обов’язково вказували цей факт у анкетах і протоколах допитів.
К. Дмитрук описував протести митрополита Василя Липківського та інших
діячів УАПЦ проти звинувачень у петлюрівщині, принагідно кепкуючи з
марності їх зусиль [1014, с. 164], зазначаючи, що цілком справедливо на процесі
«СВУ» В. Чехівського визнано керівником «БУД» і «СВУ» [1014, с. 165].
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Арешти діячів УАПЦ не мали планового характеру, але з середини 1920х рр. ситуація змінюється. Це відзначають і сучасні дослідники, зокрема
А. Зінченко писав про те, що ситуація погіршилася восени 1925 р. і репресії
посилилися [1065, с. 256]. Наприклад, факт арешту єпископа Тульчинського
УАПЦ Миколи Карабіневича разом з 9-ма благовісниками Тульчинщини
відображено у протоколі засідання президії ВПЦР від 13 квітня 1926 р.,
причому зазначено, що вони були в ув’язненні 14, а єпископ 19 днів [594, арк.
5]. У протоколі зафіксовано затримання архієпископа Костянтина Кротевича
під час його повернення з Семиріччя в Україну [594, арк. 5].
Справу боротьби з діячами УНР було доведено до театралізованого
дійства в харківському оперному театрі – процесу «СВУ». В. Чехівського на
цьому процесі зробили головним звинуваченим від УАПЦ. Він нібито, як член
Президії «СВУ», намагався створити з УАПЦ «терористичний осередок», що
готував «націоналістично налаштовані кадри» для «майбутнього повстання»
проти радянської влади за допомогою іноземних інтервентів.
Віднайдені матеріали свідчать про початок підготовки до процесу
«СВУ» влітку 1929 р. Тоді відбулися арешти діячів, яких заплановано зробити
винуватцями на майбутньому процесі. Ці події вже знайшли відображення у
численних публікаціях, але через брак джерел немає досліджень стосовно
процесів, що розвивались паралельно до процесу «СВУ» та «надзвичайних»
Соборів УАПЦ (УПЦ). У справі скликання цих Соборів є багато маловивчених
подій, дослідження яких може бути здійснене після опрацювання архівних
документів і матеріалів, що відклалися під час їх проведення [1090-1091].
Незважаючи на відсутність секретних звідомлень ДПУ УСРР за 1929–
1930 рр., можна висловити припущення, що процес здійснювався за
інструкціями Секретного відділу ДПУ УСРР. У цей час вже було усунуто від
церковного керівництва непоступливих діячів, а ті, що залишились, не чинили
спротиву. Виходячи з даних щомісячних зведень про вербування в церковному
середовищі секретних співробітників й інформаторів за 1927–1928 рр., в
період підготовки до процесу «СВУ» їхня кількість мала бути досить значна.
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Активізація антицерковної тематики у громадсько-політичних виданнях
відбулася у 1929 р., коли вже «обкатали» проведення гучних кампаній у пресі
напередодні політичних процесів. 24 жовтня 1929 р. політбюро ЦК КП(б)У
спеціальним рішенням доручило Голові РНК УСРР В. Чубарю «погодити в ЦК
ВКП(б)» питання про публікацію повідомлення у справі «СВУ», а перша
звістка про викриття «СВУ» з’явилася у листопаді 1929 р. [830, с. 13].
У пресі розгорнули масштабну кампанію з дискредитації членів «СВУ» і
представників УАПЦ. Газетна кампанія привчила суспільство, що після
публікації в пресі на порядок денний засідання треба поставити питання про
необхідність відмежування керівних органів УАПЦ від щойно викритої
«СВУ». Львівський щотижневик «Сила» друкував не тільки повідомлення про хід
судового засіданняпроцесу «СВУ», але й частини стенограм [1401].
Організатори судового процесу «СВУ» вважали, що для політичного
спектаклю вони обрали діячів, які найбільш повно уособлювали в собі епоху
національно-визвольної боротьби українського народу 1917–1920 рр. і тому були
найбільш небезпечними символами щойно знищеної Української державності. На
лаві підсудних опинилися голова партії соціалістів-федералістів С. Єфремов, член
ВУАН А. Ніковський, прем’єр-міністр Директорії УНР, Благовісник УАПЦ
В. Чехівський, священик УАПЦ Микола Чехівський – всього 45 осіб. За сценарієм
чомусь не планувалась присутність інших «злочинців», зокрема ексмитрополита УАПЦ Василя Липківського. Свідками було викликано тільки
М. Мороза та В. Потієнка [830, с. 17].
З липня 1929 р. по березень 1930 р., з початком арештів майбутніх
фігурантів на процесі «СВУ», тільки у Києві було заарештовано більше 1000
осіб, 5 єпископів і понад 700 священиків УАПЦ [832, с. 268]. У ГДА СБ
України зберігається комплекс архівно-слідчих справ стосовно процесу
«СВУ» за архівним № 47757 (№ 67098 ФП) з 237 томів, які зберігаються у
фонді № 6 [988, с. 86]. Винувальний висновок у справі «СВУ» датований 7
лютого 1930 р. і затверджений підписом голови ДПУ УСРР В. Балицьким
містить звинувачення проти УАПЦ [686, арк. 2-а, 121-168; 832, с. 230-254].
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Це зроблено з огляду на важливість його формулювання для вивчення
ідейних і практичних витоків розгортання репресій проти діячів УАПЦ упродовж
1930 – 1938 рр. з використанням усталених формулювань висновку на процесі
«СВУ». У ГДА СБ України зберігаються обидва варіанти «Винувального
висновку у справі “СВУ”» – машинописний, де є правки червоним чорнилом, та
друкарський. У результаті звірки виявилися незначні розбіжності у тексті, які,
очевидно, виникли під час підготовки машинопису до друку. Друкований
примірник є остаточним редагованим варіантом. Текст опублікованого окремим
виданням «Винувального висновку» надруковано на папері поганої якості і він
виглядає як брошура для службового використання.
На титульній сторінці позначено: «Зовсім таємно. Винувальний висновок у
справі

контр-революційної

винуваченням

С. Єфремова,

організації

“Спілка

В. Чехівського,

визволення

України”

А. Ніковського

та

(за
ін.)».

Бібліографічний опис цього видання вміщено в «Літописі Українського Друку»,
«Картковому репертуарі» та інших покажчиках Української Книжкової Палати,
зокрема оприлюдненому стенографічному звіті процесу «Спілки визволення
України» [815, с. 96-113].
За змістом цей документ є обґрунтуванням «контр-революційності» організації,
що іменувалася «СВУ» і «готувала повалення радянської влади шляхом збройного
повстання». Для карних органів влади випрацьовані у документі формулювання і
версія утворення УАПЦ, її зв’язок з «Братством Української Державности» (БУД) та
«СВУ», в подальшому розгортанні репресій і запровадженні нових кримінальних
справ стали головним джерелом для використання цієї текстуальної форми.
У обвинувальному висновку сам процес утворення УАПЦ напряму
поставлено в залежність від поразки Української державності: «Виникнення
української автокефальної церкви зв’язано безпосередньо з розгромленням
збройних сил української контр-революції й з переходом її до підготовлення
повстання проти переможної Радянської влади. Розбита наприкінці 1920 р. на
полях громадянської війни українська контр-революція заховалася в запілля,
взялась за організацію бандитських зграй» [832, с. 230].
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Текст документу красномовно свідчить про те, що для комуністичних ідеологів
УАПЦ треба було представити політичним проектом українських державників, які
нібито планували за її допомогою згодом досягти політичного реваншу з
використанням її як «пропагандистсько-петлюрівського органу, що був близький до
села, уже тоді були ясні керівним колам українського антирадянського руху, що взяли
її під свою опіку і стали на чолі українського церковного руху» [832, с. 230-231].
Далі у документі висловлено твердження, які потім не фігурували ані в
кримінальних справах, ані в інших джерелах. Очевидно, на момент складання
обвинувального висновку у 1929–1930 рр. чекісти мали інформацію, що
вплинула на появу тверджень про плани на території УСРР створити
«загально-церковний антирадянський фронт», який би об’єднав представників
старослов’янської ієрархії з учасниками руху за автокефалію («попипетлюрівці»). Цим «пояснювався» період тимчасової згоди і пропозиції
окремим представникам старослов’янської іерархії «взяти на себе ролю
митрополита автокефальної української церкви» [832, с. 231].
Автори цього документа начальник Секретного відділу ДПУ УСРР
В. Горожанін та начальник 2-го відділку Б. Козельський кваліфікували церкву
найзручнішою організацією «в розумінні конспірації й в розумінні перспектив,
формою контр-революційної роботи» [832, с. 231], бо давала можливість
«контр-революційним елементам», прикриваючись легальною церковною
діяльністю, здійснювати плани боротьби з радянською владою.
Незважаючи на відсутність протоколів засідань «БУД» на процесі «СВУ», у
«Винувальному висновку…» докладно подано стратегічні плани цієї організації,
зокрема у справі направлення і корегування діяльності В. Чехівського, як
«керівника автокефального руху» [832, с. 231], хоча у документах канцелярії
ВПЦР він не згадувався до 1921 р., бо його не було у Києві [968, с. 104-108].
Ключовим у справі здобуття автокефалії Православної церкви в Україні, згідно
з «Винувальним висновком…», став Перший Собор УАПЦ 1921 р., який
«повинен був дати українському контр-революційному рухові одну з
організаційних форм дальшої антирадянської діяльности» [832, с. 232.].
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Питання про належність митрополита УАПЦ Василя Липківського до
«СВУ» є надзвичайно цікавим, оскільки це звинувачення, яке увійшло до
остаточного варіанта «Винувального висновку…», ніде і ніяк не підтвердилося.
Нез’ясованим залишається чому його не запрошено до Харкова у березні 1930 р.
на процес «СВУ», хоча б як свідка. Митрополит Василь Липківський висловив
здивування з приводу організації цього процесу: «Але зліквідувавши,
поховавши УАПЦ, треба було, щоб ліквідатори припечатали її гроб своєю
«соборною» печаткою. І з цим діло не забарилось. ДПУ чи само видумало, чи
справді знайшло якийсь політичний гурток «СВУ» (Спілка Визволення
України). Цим «СВУ» ДПУ мало на меті зліквідувати «петлюрівщину», а
загалом уже пришило до цієї справи й УАПЦ, щоб зліквідувати й ЇЇ. На суд
поставили лише двох [братів] Чехівських» [832, с. 268].
Оскільки у «Винувальному висновку…» було подане обґрунтовання
тези, що «Українська автокефальна церква – виплід “БУД”» [832, с. 232], то у
тексті є важливі моменти для розуміння того, яким чином у кримінальних
справах церковна діяльність слідчими перетлумачувалась як «антирадянські»
дії. Зростання кількості українізованих парафій після Собору УАПЦ 1921 р.
тлумачилося так, що «Українська контр-революція вирішила вжити негайних і
енергійних заходів до того, щоб поширити поле антирадянського впливу
УАПЦ» [832, с. 232-233]. Візитації церковних ієрархів кваліфіковано як «низку
агітаційних поїздок по Україні», під час яких вони «втягають в антирадянську
діяльність націоналістичний периферійний елемент» [832, с. 233].
Церковна діяльність політичних та військових діячів, які не емігрували з
УСРР після поразки Української державності і перейшли служити в УАПЦ,
також отримала своє визначення: «Збанкрутовані ідейно і переможні у
відкритих боях представники українських контр-революційних партій,
петлюрівські старшини, коменданти й отамани ліквідованих Червоною
Армією й органами Державного Політичного Управління Петлюрівські зграї –
знайшли собі притулок і широке поле для контр-революційної діяльности в
лавах так званих «священодіячів» УАПЦ» [832, с. 233].
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Організація

духовної

освіти

у

викладі

авторів

«Винувального

висновку…» також мала завдання підготовки «контр-революційного елементу,
що вступив в УАПЦ і що раніш не мав нічого спільного з релігією й церквою,
для замаскування його антирадянських дій». Для цього і були організовані
«Вища богословська школа» і т. з. «Братство робітників слова» [832, с. 233].
У «Винувальному висновку…» було зазначено і дату поєднання УАПЦ і «СВУ»:
«1926 року український контр-революційний рух організаційно зформувався в “Спілку
Визволення України”. Програма “СВУ”, що розв’язала поруч з іншим і ставлення “СВУ”
до релігійного питання, передбачала, що автокефальна церква мусить користуватися, в
порівненні з іншими церквами, низкою привілей» [832, с. 234].
Далі в тексті виклад подій здійснено настільки переконливо, неначе чекісти взагалі
там були присутні: «На першому засіданні “СВУ” було вирішено розподілити всім
членам обраної президії “СВУ” поміж себе ділянки антирадянської роботи.
В. ЧЕХІВСЬКОМУ було доручено керівництво контр-революційною роботою через
автокефальну церкву […] На першому засіданні “СВУ” В. ЧЕХІВСЬКИЙ оголосив
список осіб з числа керівників УАПЦ, що, на його думку, були вповні надійними, щоб
взяти участь в антирадянській роботі по автокефальній лінії “СВУ”» [832, с. 234].
Побудова «Винувального висновку…» така, що далі в тексті, очевидно, для
більшої достовірності і аргументованості його автори перейшли до цитування самих
обвинувачених, умістивши велику кількість відібраних з протоколів допитів висловів
щодо УАПЦ з відповідним посиланням на том і аркуш справи.
Цікаво зазначити, що організація справи з усунення митрополита УАПЦ Василя
Липківського від керівництва впродовж 1926–1927 рр. у «Винувальному висновку…»
подана зовсім інакше, ніж в секретних звідомленнях, хоча автори обох видів
документів були одні й ті самі. Очевидно, що секретні повідомлення писалися для
внутрішнього користування, а «Винувальний висновок…» – для зовнішнього,
причому з певною пропагандистською метою. У «Винувальному висновку…»
викладено причини усунення митрополита УАПЦ Василя Липківського через
його «контр-революційну діяльність», яка нібито вела до «розконспірування
контр-революційної ролі УАПЦ» [832, с. 236].
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З документа виходить, що задля збереження національного напряму в
УАПЦ керівний центр «СВУ» дав доручення В. Чехівському подбати про
залишення митрополитом УАПЦ Василя Липківського. Це документально
підтверджується матеріалами Другого Собору УАПЦ 1927 р. Але з
щотижневих зведень виходить, що чекістами було дійсно «героїчно»
знешкоджено всі «контр-революційні задуми» керівництва «СВУ».
Обрання митрополитом на Другому Соборі УАПЦ 1927 р. Миколая
Борецького у «Винувальному висновку…» представлено виключно як
виконання В. Чехівським директиви центру «СВУ» [832, с. 239]. Про те, що це
цілком вигадана причина, яку треба було вписати до «Винувального
висновку…» задля цілісності вигаданої чекістами ідеологічної «конструкції»
свідчать матеріали архівно-кримінальної справи митрополита УАПЦ Миколая
Борецького, заарештованого у березні 1930 р. Термін його арешту і ув’язнення
збігся з процесом «СВУ», який було проведено без його участі.
До кримінальної справи митрополита УАПЦ Миколая Борецького
включено уривки або повні копії протоколів допитів звинувачених на процесі
«СВУ». У протоколах допитів чомусь немає ніякої інформації про його
причетність до засідань «БУД» і «СВУ». Натомість він записав на вимогу
слідчого свої проповіді у Києво-Софійському і Михайлівському соборах під час
церковних свят. Під час допиту у спецкорпусі Харківського ДОПР 9 квітня 1930
р. слідчий, уповноважений 3-го відділку Секретного відділу ДПУ УССР Буссел
поставив йому питання щодо причетності до «СВУ». На що Борецький висловив
нерозуміння того, що відбувається на процесі, принаймні з того, що прочитав у
газетах «Вісті» та «Комуніст» [673, арк. 66 зв.].
Велику увагу авторами «Винувального висновку…» було приділено
організації членами «СВУ» «відкритих антирадянських демонстрацій»,
зокрема панахиді по С. Петлюрі, яка повинна була стати «національною
демонстрацією» [832, с. 204]. У кримінальних справах видно, що методично
запитання слідчих заарештованим діячам УАПЦ побудовано на підставі
викладу саме цих напрямів.
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Так само визнання проповідей в УАПЦ «одним із серйозних засобів
антирадянського оброблення віруючої людности», зокрема «спеціальний добір
тем,

націоналістичний

антирадянський

напрям

проповіді,

намагання

зворушити в слухачеві контр-революційні настрої» [832, с. 242], потягнуло за
собою включення цього питання як обов’язкового для слідчих, які мали справу
з арештованими діячами УАПЦ у подальші роки.
Загальним висновком цього документа був наступний: «Отже … УАПЦ
була розгалуженням активних контр-революційних організацій “БУД” і потім
“СВУ”. Всі межі, що розділяли УАПЦ від “СВУ” були стерті. УАПЦ була
керівництвом підготовленого куркульства для збройного повстання проти
Радянської влади» [832, с. 249-250].
Таким чином, «Винувальний висновок…» з погляду джерелознавчого
аналізу кримінальних справ діячів УАПЦ є методичною і методологічною
основою їх текстуального дослідження. Запитання слідчих під час допитів
мали в своїй основі відпрацьовану схему (склад духовенства та його діяльність
в минулому, проповіді та їх тематика, проведення розмов серед селянства,
молодіжні гуртки в селі, організація духовних шкіл, церковне проповідництво
тощо). За цим документом було засуджено представників УАПЦ на самому
процесі, дискредитовано ідею Української церкви і на подальші роки
сформульовано ідеологічні ярлики для УАПЦ.
7.4. Судово-слідчі документи
Джерелами комплектування фондів кримінальних справ є судові органи,
оперативні і слідчі підрозділи, що діяли в органах ВУЧК–ГПУ–НКВД–НКГБ–
МГБ–КГБ УСРР–УРСР, а також реабілітаційні органи. Слідчі органи проводили
попереднє розслідування за статтями кримінальних кодексів. Судові органи за
поданням або за участю прокурора виносили вироки. Реабілітаційні органи
переглядали архівні кримінальні справи, готували висновки щодо них відповідно
до законодавчих і нормативних актів [988, с. 83].
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До появи комплексу архівно-кримінальних справ репресованих діячів УАПЦ долучився
процес «СВУ», що випрацював новий текстуальний блок, який при утворенні слідчих
документів представників церкви слідчими прив’язувався до випрацюваного обвинувального
висновку 1930 р. так само, як і виявлені особистісні зв’язки з вже засудженими церковними
діячами [832, с. 230-254]. Як видно з протоколів допитів після процесу «СВУ», слідчі
запитували всіх арештованих після 1930 р. щодо їхніх зв’язків з О. Ярещенком, В. Чехівським,
В. Липківським та іншими, вже засудженими керівниками УАПЦ.
Про події, пов’язані з репресіями карних органів влади проти релігії та
церкви впродовж 1920 – 1930-их рр., науковці ще довго будуть писати, оскільки з
розширенням меж вже започаткованих історико-джерелознавчих досліджень
розкриваються нові аспекти щойно відкритих архівних джерел. У міжвоєнний
період процес планомірної ліквідації релігійного життя в УРСР набув цілком
завершених

форм,

зумовлених

намаганням

пришвидшити

перемогу

комуністичного світогляду на практиці в ході марксистського експерименту.
Після атеїстичної кампанії 1920-их рр. проти всіх напрямів Православ’я взагалі і
УАПЦ зокрема, з 1930 р. влада перейшла до репресивних заходів. Незважаючи на те, що
ЦАУ НКВС надавало формальні дозволи на існування церков різних юрисдикцій,
реєструючи релігійні громади, йшло їхнє планомірне знищення через закриття храмів,
руйнування святинь, розгортання масових репресій проти ієрархії і духовенства,
розколювання суспільства шляхом нацьковування на віруючих політичних і громадських
угруповань (СВБ, партійні, комсомольські та піонерські організації тощо).
У

радянську

добу

здавалося,

що

архівно-кримінальні

справи

заарештованих церковних діячів ніколи не будуть доступними навіть для
родичів страчених. Але ситуація докорінно змінилася у 1989–1990-их рр.
Матеріали з фондів ГДА СБ України вже частково залучені до наукового обігу
у справі вивчення процесу репресій в УРСР 1920–1930 рр. проти церковних
діячів всіх напрямів. Виявлено архівно-кримінальні справи не тільки діячів,
прізвища яких відомі завдяки публікаціям української діаспори, але й тих, кого
не було згадано. Сформований комплекс опублікованих джерел в закордонних
українських осередках було поєднано з новими напрацюваннями.
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У незалежній Україні з початку 1990-их рр. розпочався новий етап
дослідження історії УАПЦ 1921 р. на основі матеріалів з відкритих
спецсховищ архівів і бібліотек, а також після отримання доступу до архівнокримінальних справ засуджених у різних справах діячів УАПЦ.
Академік НАН України, голова Головної редакційної колегії науководокументальної серії книг «Реабілітовані історією» Петро Тронько виступив за
реалізацію державної програми з підготовки серії книг «Реабілітовані
історією». Він зазначив, що в умовах національного і культурного
відродження України, розбудови її державності виняткового значення
набувають проблеми вивчення історії, дослідження маловідомих сторінок
життя

українського

функціонування

народу,

тоталітарної

пов’язаних
системи,

які

з

періодом
протягом

становлення
тривалого

і

часу

замовчувалися. Внаслідок масових політичних репресій, які торкнулися всіх
без винятку верств населення, було обірване чи покалічене життя сотень тисяч
людей, розстріляних або знищених у сталінських концентраційних таборах.
Лише в другій половині 1930-их рр. в Україні репресовано 360 тис. громадян.
Провести науково-дослідницьку роботу, підготувати і видати серію
науково-документальних книг «Реабілітовані історією» – таку благородну
місію взяли на себе НАН України, ГДА СБ України, Держкомітет по пресі
України,

Українське

культурно-просвітницьке

товариство

«Меморіал»

ім. В. Стуса та Всеукраїнська спілка краєзнавців. Президія Верховної Ради
України в квітні 1992 р., а Кабмін України 11 вересня 1992 р. прийняли
постанови про випуск серії книг під назвою «Реабілітовані історією» про
громадян, які стали жертвами політичних репресій в Україні [1467, с. 7-8].
Щоправда, після виходу друком 27-томного видання, коли відомості
щодо репресованих було розподілено за географічним принципом по областях
і районах, виявилося, що кожна довідка містить анкетні дані, повідомлення
про арешт і дату реабілітації. Відсутні відомості щодо місця арешту, статті,
вироку і приналежності до церкви (Див. «Біографічні довідки про громадян,
що зазнали політичних репресій») [831, с. 799-960].
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Архівно-кримінальні справи на репресованих діячів УАПЦ дозволяють
зрозуміти механіку дії відкритого і таємного застосування норм радянського
законодавства

щодо

церкви.

Завдяки

проведеним

джерелознавчим

дослідженням можна констатувати що велась постійна планомірна діяльність
таємних підрозділів ДПУ у церковному середовищі, спрямована на вербування
секретних співробітників, інформаторів, виконавців інструкцій ДПУ УСРР, які
регулярно розсилались по регіональних відділах цього відомства.
Важливим

для

вивчення

джерел,

які

мають

найбільшу

репрезентативність у справі вивчення державно-церковних відносин 1920–
1930-их рр. і дозволяють з’ясувати хід розгортання репресій проти церкви в
УРСР, має фонд № 6 «Кримінальні справи на осіб, яких знято з оперативнодовідкового обліку в інформаційних центрах УВС – МВС України» ГДА СБ
України, в т. ч. справи, які передано до ЦДАГО України у 1990-их рр. згідно з
Указом Президії Верховної Ради України від 9 вересня 1991 р. «Про передачу
архівних документів Комітету державної безпеки України до державних
архівів республіки» № 1525-ХП. Частина особливо важливих справ
залишилась на зберіганні в ГДА СБ України.
У відкритих архівних фондах в Україні збереглась тільки невелика
частина, якщо порівняти кількість повідомлень у спогадах і протоколах
допитів, окремих і колективних архівно-кримінальних справ на діячів УАПЦ
за період до 1929 р. У діаспорних матеріалах в умовах ідеологічного
протистояння між СРСР та «імперіалістичними країнами» відбулася не тільки
глорифікація всіх діячів УАПЦ формації 1921 р., але й «збільшення» кількості
тих, хто загинув у сталінських катівнях та таборах до десятків мільйонів осіб.
Першим серед діячів УАПЦ був репресований Іван Васильович
Тарасенко, якого розстріляли разом з донькою Галиною у 1922 р. [831, с. 215227]. Це не була кримінальна справа проти діячів УАПЦ. Усіх 325 осіб,
заарештованих у справі т. зв. «Козачої ради», розстріляно через приналежність
до повстанців [831, с. 214], а не через те, що І. Тарасенко у 1919–1922 рр. був
секретарем ВПЦР і був причетний до організації УАПЦ [1285, с. 531-544].
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Поки не віднайдено архівно-кримінальних справ, заведених до 1926 р.,
так само і поточних, незважаючи на те, що автокефальних діячів часто
затримували на невеликі терміни (наприклад, за відсутність перепустки під час
подорожі залізницею). Відсутні у відкритих для дослідження архівних фондах
матеріали попереднього слідства, які згадуються у текстах постанов про
затримання, але без посилання на відповідні матеріали.
Першою виявленою справою заарештованого за активну проповідницьку
діяльність була кримінальна справа архієпископа Харківського УАПЦ
Олександра Ярещенка (1889 – 1934(?)). У постанові Секретного відділу ДПУ
УСРР від 28 березня 1926 р. видно, наскільки в цей період іще не були
відпрацьовані методика укладання подібних справ, зв’язки і формулювання.
У 1926 р. уповноважений третьої групи СВ ДПУ УСРР Петров у постанові
до адмінзаслання О. Ярещенка звинуватив останнього в «измышлении и
распространении с церковной кафедры в контрреволюционных целях ложных
слухов, могущих возбудить недоверие и дискредитацию соввласти» [682, арк. 89;
758, с. 23]. До справи долучено витяги з проповідей О. Ярещенка за 1923–1925 рр.
у Харківському кафедральному соборі з відповідним коментарем слідчого щодо
«правильного» розуміння їх антирадянського змісту [758, с. 11-34; 944].
У справі є звернення українських парафій Харківщини з проханнями
прибути до них на богослужіння на Зелені свята 1923 р. [758, с. 11], донесення
на нього експерта відділу НКВС УСРР з відокремлення церкви від держави
Ю. Любинського, колишнього священика УАПЦ, заява-скарг представників
харківської старослов’янської громади на «нецерковні вчинки» діячів УАПЦ,
які «с криком и угрозами» відібрали в них ключі від храму [682, арк. 1-2].
О. Ярещенко дав підписку від 5 травня 1923 р. про невиїзд з місця проживання
Секретному відділку Харківського губернського відділу ДПУ із зобов’язанням не
виступати з промовами на політичну тематику [758, с. 12 (фотокопія документу)]. Цим
зумовлено появу документів (заяв), де він просив окремий дозвіл на кожний виїзд з
Харкова. 16 серпня 1924 р. архієпископа УАПЦ Олександра Ярещенка допитано
співробітником секретного відділку Шешуновим [682, арк. 29-30].
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Наступний блок документів справи стосується арешту О. Ярещенка та
перебування його в Харківському ДОПР № 1, реєстраційної картки служника
релігійного культу від 5 лютого 1926 р. [968, с. 176-177 (фото)], текстів постанов
про визначення міри покарання. У справі є матеріали за 1923–1926 рр.,
представлені

протоколами

допитів

свідків,

агентурними

відомостями,

підписками про невиїзд та протоколами його допитів. Свідчення викликаних
на допити осіб поділяються: 1) на самого О. Ярещенка, зокрема змісту його
проповідей і визначення їх «антирадянського» характеру; 2) свідчення тих, хто
повідомляв про приїзд на Слобожанщину митрополита УАПЦ Василя
Липківського та про зміст його проповідей під час архіпастирських візитацій.
Але поки маховик репресій не набрав потужності, слідчий написав у
постанові, що кримінальну справу О. Ярещенка було закрито за відсутністю
матеріалу для передачі її до суду [682, арк. 89; 758, с. 25]. У постановляючій
частині є формулювання, яке буде зустрічатись у справах церковних діячів до
процесу «СВУ» з характеристикою контрреволюційної діяльності звинуваченого,
з обґрунтуванням і пропозицією подальшого заслання [682, арк. 90; 758, с. 27.]
Матеріали

архівно-кримінальної

справи

О. Ярещенка

демонструють

методику роботи карних органів влади у другій половині 1920-их рр. Так, справу
було передано до Москви, де і винесено остаточний вирок представникові УАПЦ,
про що просили начальника Особливого відділу ОДПУ СРСР у Москві Дерібаса
очільники ДПУ УСРР Балицький, Карлсон і Горожанин в супровідному листі до
справи від 10 квітня 1926 р. [682, арк. 84; 758, с. 30]. На підставі висновку
секретаря 6-го відділку СВ ОДПУ Якимової щодо передачі справи О. Ярещенка на
розгляд до Особливої наради при Колегії ОДПУ СРСР від 25 травня 1926 р., до
якого просто переписано звинувачення з надісланої ДПУ УСРР постанови [682,
арк. 91; 758, с. 31], винесено нову постанову Особливої наради при Колегії ОДПУ
від 4 червня 1926 р. про заборону проживання у окремих містах СРСР та заслання
його на 3 роки до Ташкенту [682, арк. 92; 758, с. 32]. З 29 квітня по 9 червня 1926
р. О. Ярещенко перебував у Бутирській в’язниці. У 1926 р. слідство закінчилося
адмінзасланням до Ташкенту.
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Таким чином з середини 1920-их рр. почалися переслідування та репресії
проти діячів УАПЦ. Але до кінця 1920их рр. через недосконалість методики
роботи і нерозробленість відповідних статей Карного кодексу УСРР діячі УАПЦ
могли відбутися адмінзасланням, причому рішення приймалося не на місті
арешту і порушення кримінальної справи, а переправлялося до союзного центру.
У Москві відповідним підрозділом ОДПУ СРСР приймалось остаточне рішення,
яке текстуально нічим не відрізнялось від надісланого від українських чекістів, і
засуджений відправлявся на поселення, але вже в межах СРСР.
Слід зазначити, що рішення щодо адмінзаслання цілих груп церковних
діячів приймалося і на місці. Зокрема ситуація з адмінзасланням на поселення в
північних районах СРСР було самостійно прийняте українськими чекістами
відносно групи священиків і монахів з Українського Екзархату Московського
патріархату. Про це є відомості в епістолярній спадщині священика з м. Фастова
о. Михайла Собкевича, який, пробувши кілька років на поселенні, помер і був там
похований, про що повідомив родину його товариш по засланню [812].
Після 1926 р. звинувачення найчастіше стосувалися порушення законодавства про
церкву, «антирадянської» діяльності митрополита УАПЦ Василя Липківського або
причетності до вже заарештованого і засланого архієпископа Харківського Олександра
Ярещенка, як це є в архівно-кримінальній справі заарештованого у 1937 р. Йосипа Оксіюка.
Важливе значення для розуміння процесу розгортання репресій проти УАПЦ в
другій половині 1920-их рр. є архівно-кримінальна справа протоієрея Павла
Вишневського. Слідчі матеріали на нього збирались у 1926 – 1929 рр. аж до його
арешту у вересні 1929 р. в контексті масових арештів автокефального духовенства
напередодні процесу «СВУ» [759, с. 35-62]. До справи потрапили обіжники ВПЦР про
збір коштів на ремонт великого Софійського собору в Києві, розіслані по парафіях
УАПЦ на Зелені свята 1926 р. Коли прот. Павла Вишневського заарештували у
1929 р., слідчий твердив, що збір коштів конспірував таємні пожертви для
вшанування пам’яті С. Петлюри. З таких міркувань слідчий вмістив ці
документи, як доказ провини і «підтвердження» його участі в діяльності, про
яку йшлося в інструкціях до округових відділів ДПУ УСРР стосовно УАПЦ.
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На підставі інформації щодо прот. Павла Вишневського, отриманої з
архівно-кримінальної та його особової справ, і вдалося реконструювати його
життєпис. Особова справа, яка збереглась серед матеріалів канцелярії ВПЦР,
опечатаної у 1929 р. [291], містить докладні відомості про його життєпис та
сімейний стан, які збігаються з інформацією в архівно-кримінальній справі.
У сформульованих звинуваченнях слідчого, помічника уповноваженого
Білоцерківського округового відділку ДПУ Ліщинера все, чим займався
прот. Павло Вишневський у 1926–1929 рр., перетлумачено на антирадянський
лад. Якщо в протоколах допитів самого о. Павла йдеться про зустрічі зі
священиками навколишніх сіл, під час яких вони за обідом після богослужіння
обговорювали поточні проблеми, то у тексті звинувачення мовиться про
«таємні» зустрічі з метою організації антирадянських «бандформувань»,
розпалення ворожнечі проти «євреїв і кацапів», збору грошей на користь
арештованого у 1926 р. О. Ярещенка та інших «антирадянщиків».
Ту

саму

методику

перетлумачення

сказаного

заарештованими

використано і в тексті «Винувального висновку…» процесу «СВУ» і в інших
справах. Тому, досліджуючи ці тексти треба мати на увазі необхідність
«зворотнього перекладу»: «таємні зустрічі» – це розмови під час трапез після
богослужіння, «антирадянська агітація» в церкві – проповідь, збір коштів для
заарештованих – християнська акція для допомоги нужденим та ув’язненим у
єпископам, священикам, членам ВПЦР, парафіянам УАПЦ.
Таким чином, обидві архівно-кримінальні справи були створені в ході
початкового періоду антицерковних репресій. Дослідження показало, що
чекісти у формулюванні звинувачень проти діячів УАПЦ на Харківщині і
Полтавщині активно продовжували використовувати ім’я О. Ярещенка у 1930их рр., коли про нього давно не було звісток. Але, згідно з методичними
розробками, заарештовані пізніше діячі УАПЦ (УПЦ), як правило вписувались
до вже «створених» угрупувань та «повстанкомів», залежно від згаданих під
час допитів прізвищ. Ключовими були прізвища митрополита УАПЦ Василя
Липківського, О. Ярещенка, В. Чехівського, М. Мороза та ін.
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Матеріали про колишнього офіцера армії УНР, а потім священика УАПЦ
Миколу Чехівського (1877 – 4 грудня 1937 р., Курська обл.), виявлені у 3
справах серед тих, які готувалися до процесу «СВУ» [692-694]. Справа за
1927 р. формою відрізняється від пізніших зразків, оскільки містить друковані
бланки судочинства 1920-их рр. Матеріали за 1927 – 1930 рр. становлять
комплекс

документів,

що

входять

до

архівно-кримінальних

справ

репресованих. Після ордеру на арешт та протоколу обшуку [832, с. 275] до
справи внесено реєстраційну картку службовця культу [832, с. 277-278; 968,
с. 169 (фотокопія)] та 2 різні екземпляри анкет для колишніх офіцерів білих
армій, які заповнені приблизно 1922 р. і зберігалися у М. Чехівського [832,
с. 279-281; 968, с. 171-172 (фотокопія)].
На початку грудня 1927 р. завдяки клопотанням В. Чехівського слідчу
справу його брата Миколи припинили [832, с. 282-285], але документи зі
справи 67098-ФП свідчать, що звільнення було тимчасовим. Його знову
притягнуто до слідства в серпні 1928 р., що підтверджує протокол допиту від
23 серпня 1928 р. [832, с. 291-293]. На підставі попередніх матеріалів справи
було винесено постанову Особливої Наради при Колегії ДПУ УРСР від 30
серпня 1928 р. про адмінвисилку М. Чехівського до Туркестану терміном на 3
роки [694, арк. 42-43, 51-56].
Нову кримінальну справу на М. Чехівського було відкрито 13 липня
1929 р. у зв’язку з слідством щодо причетності до «СВУ». Обидві справи
містять рукописні оригінали протоколів допиту та додаткових свідчень до цих
протоколів, підшиті разом з машинописними копіями, а також документи про
арешт. Оригінали підшито до тому № 129, а копії ордера та постанови про
притягнення до відповідальності – до тому № 130. У обох справах є довідки
про розподіл слідчих матеріалів та їхніх дублікатів у всіх 3-х томах справи за
підписом помічника уповноваженого 7-го відділку УСО ГУГБ НКВД
Владімірова від 10 червня 1935 р. Перший протокол допиту М. Чехівського як
причетного до справи «СВУ» датовано 15 липня 1929 р. [832, с. 294-296].
Допит проводив начальник 2-го відділку СВ ДПУ УСРР Козельський.
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Запис зроблено на спеціальному бланку для протоколів, але потім його
передруковано і 2 копії вміщено до томів № 129 і № 130 справи. Тут є кілька
протоколів допиту та додаткових свідчень М. Чехівського за липень, серпень,
жовтень 1929 р., але вони не містять інформації щодо діяльності в УАПЦ,
невеликі за обсягом і формальні за змістом. У постанові від 18 вересня 1929 р.
вперше йдеться про причетність до справи «СВУ», що стало причиною
продовження терміну перебування його під слідством. Виявлено 3 постанови
про додатковий термін утримання під вартою, кожна на 2 місяці – від 12 і 18
вересня, 20 листопада 1929 р.
Перший блок додаткових свідчень датовано 24 вересня 1929 р., де
М. Чехівський виклав військову біографію, перебування в армії УНР, потім у
полоні. Два останні документи – постанова про пред’явлення обвинувачення і
протокол пред’явлення передсудового слідства, датовані 30 січня 1930 р.,
виявлено в 1 примірнику [692, арк. 164-165]. Перед початком процесу «СВУ»
кримінальну справу М. Чехівського було переслано до Прокурора УСРР під
розписку, а його переведено 7 лютого 1930 р. до Харківського БУПР.
Збереглася розписка в одержанні ним копії обвинувального висновку від 21
лютого 1930 р. Окрім ордера на проведення обшуку та арешту М. Чехівського,
талона до цього ордера та інших документів, більшість матеріалів оформлені
як додаткові свідчення. Натомість, протоколів допитів всього 2.
В ГДА СБ України зберігається комплекс архівно-кримінальних справ на
головного ідеолога і благовісника УАПЦ Володимира Чехівського. Перша
справа В. Чехівського була складовою «Дела правительства УНР», [698],
містить матеріали, що стосуються його арешту у 1921 р. Тут є посвідчення на
відрядження до Вінницького губернського партійного комітету УКП на
Поділлі за червень-серпень 1920 р., ордер на обшук та арешт, виданий
Подільською ГубЧК 17 січня 1921 р., квитанція на вилучення цінностей,
протоколи допиту в Київській ГубЧК 21 січня – 12 березня 1921 р., заяви та
оригінал його паспорта, постанова про звільнення від 22 березня 1921 р. під
відповідальність ЦК УКП.
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В. Чехівського було арештовано у 1922 р. Київським губвідділом ДПУ
УСРР і звинувачено в антирадянській діяльності. У жовтні 1922 р. він разом з
дружиною і донькою мав виїхати за кордон, але отримав дозвіл залишитись в
УСРР. Інші матеріали підшиті до справи в ході підготовки і проведення
процесу «СВУ» [833, с. 13-110]. У справі 67098-ФП кілька томів кримінальної
справи В. Чехівського, в т. ч. заведені в Ярославському політізоляторі та
Соловецькому таборі [687-688; 689-691; 695-698; 968, с. 104-108].
Виявлено документи на бланках Управління НКВС по Ленінградській області
– обліково-статистичні картки Управління Соловецького виправно-трудового табору
ОДПУ, копію вироку 45 особам, засудженим на процесі «СВУ» 1930 р., копію
характеристики на ув’язненого 8-го Соловецького відділення ББК-НКВС від 18
серпня 1936 р., засвідчену копію витягу з протоколу № 83 засідання Особливої
трійки Управління НКВС по Ленінградській області про повторне засудження
осіб, обвинувачених за поданням Оперативної частини Соловецької тюрми 9
жовтня 1937 р. (під № 119 – вирок щодо В. Чехівського) [828, с. 714], а також
оригінал акта про розстріл від 3 листопада 1937 р. в окремому конверті.
Текст протоколу про засудження ряду осіб, обвинувачених за поданням
Оперативної частини Соловецької тюрми 9 жовтня 1937 р., опублікований у 2003
р. разом з відомостями про реабілітацію В. Чехівського у 1989 р. з посиланням на
архівні справи в ЦДАГО України та ГДА СБ України [828, с. 932]. Частина
виявлених протоколів допитів В. Чехівського, особливо в перші місяці
ув’язнення, стосується політичних подій, стосунків з політичними та
громадськими діячами, які не пов’язані з УАПЦ. Це протоколи та додаткові
свідчення за липень-грудень 1929 р. та 5–7, 21 січня 1930 р. [689; 691].
В архівно-кримінальній справі В. Чехівського більшість складають
документи стосовно його політичної діяльності, зокрема «Сповідь моїх думок
про Радянську Владу за 1917–1929 рр.», протокол очної ставки між
заарештованими в справі «СВУ» В. Чехівським та Й. Гермайзе від 18 грудня
1929 р., заява від 16 грудня, зведені свідчення про контрреволюційну
організацію та діяльність «СВУ» і його участь в ній від 29 грудня 1929 р.
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Наприкінці справи є постанова про пред’явлення обвинувачення від 20
січня 1930 р., протокол пред’явлення передсудового слідства від 28 січня 1930
р. і заява В. Чехівського від 1 лютого 1930 р. з вказівкою, що акт закінчення
слідства він підписав 29 січня 1930 р.
У ГДА СБ України виявлено справу з 8 примірниками машинописних
копій матеріалів із попередніх томів, але російською мовою. Це протоколи і
свідчення В. Чехівського від 6 і 7 січня 1930 р. та зведені показання про
контрреволюційну організацію та діяльність «СВУ» від 29 грудня 1929 р.
Наявні бланки постанов про додаткове продовження терміну утримання
під вартою від 16, 20 вересня, 26 листопада 1929 р., 5, 10 січня 1930 р.
Виявлені протоколи відображають хід слідства. В. Чехівський відмовлявся
давати якісь свідчення з 17 до 23 липня 1929 р., але в додатку до протоколу за
цей день на запитання про організацію панахиди в Києво-Софійському соборі
у 1926 р. та утворення нелегального угруповання молоді, як складової частини
«СВУ», вперше дав ствердну відповідь і взагалі перейшов до каяття.
У «протоколі-заяві» від 4 серпня 1929 р. він взагалі почав писати
конкретні свідчення і прізвища відвідувачів. Спеціально церковної діяльності
стосувалися запитання слідчого на допиті В. Чехівського від 7 серпня 1929 р.
[833, с. 33-37]. Тут він пригадав 1918 р., коли виступав на церковних зібраннях
з лозунгом: церкву визволити від використування буржуазними верствами для
ствердження ними свого панування, розповів про виступи на Першому Соборі
УАПЦ 1921 р.
Важливою інформацією для вивчення життєпису В. Чехівського і
діяльності ВПЦР є свідчення в протоколі від 7 серпня 1929 р. про те, що ВПЦР
у 1928 р. заборонила йому роботу в церкві через наступні причини: 1) під час
похорону письменниці М. Загірньої допущено демонстративний жовтоблакитний вінок; 2) збиралися гроші на висланця П. Гордовського; 3) був
нелегальний гурток любителів художніх співів; 4) припускались з кафедри
Софії промови незаконного змісту. Тут він навів свідчення про свою церковну
посаду – голова Старокиївської парафіяльної ради [833, с. 35].
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4 вересня 1929 р. В. Чехівський у відповідь на запитання слідчого про
«націоналістичний протирадянський напрямок в українській автокефальній церкві
та про їх сполучення в “СВУ”» сам звинуватив діячів УАПЦ [833, с. 37-40],
розповів про діяльність «Харківської групи Доленка» у 1924–1926 рр., яка
намагалася сполучити церковну діяльність з «націоналістичними нецерковними
прагненнями» [833, с. 38]. До кінця 1929 р. В. Чехівський зосередився на
обставинах церковної діяльності, згадав подробиці з життя та діяльності
церковних активістів. Наприкінці слідства він написав великі за обсягом (62
аркуші) зведені свідчення про контрреволюційну організацію та діяльність
«СВУ» і його участь від 29 грудня 1929 р., а також в січні 1930 р. розповів
навіть про свою причетність до масонських організацій Одеси та Києва.
Перебуваючи з 1933 р. на Соловках, він переслав кілька листів до
дружини О. Чехівської, в яких розповідав про своє життя, оскільки відомостей
іншого змісту відправляти на волю не дозволялось. Після останнього листа від
17 листопада 1937 р. від нього більше звісток не було. О. Чехівська на
еміграції передала ці листи Ф. Бульбенку, а після його смерті їх було передано
до архіву УВАН (Нью-Йорк, США) і опубліковано в «Мартирології…» [823, с.
503-528]. Таким чином, більшість документальних матеріалів з архівнокримінальних справ братів Миколи і Володимира Чехівських дають
можливість дослідити їхню діяльність в УАПЦ, але під тим кутом зору, який
вимагався в контексті підготовки і проведення процесу «СВУ».
Матеріали з фондів інших архівів також поступово залучаються до
наукового обігу у зв’язку з вивченням процесу ліквідації УАПЦ. Зокрема це
документи Державного архіву Харківської області, де виявлено архівнокримінальну справу голови ВПЦР у 1919–1924 рр. Михайла Мороза, матеріали
якої почасти опубліковано [833, с. 116-188]. Цю кримінальну справу заведено
у 1929 р. у контексті арешту головних звинувачених та виклику свідків на
процес «СВУ». Після 2 постанов про арешт від 10 жовтня 1929 р. та початку
провадження 11 жовтня, не виявлено інших складових кримінальної справи
(ордера на арешт, протоколу трусу та ін.) [833, с. 116-117].
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Матеріали архівно-кримінальної справи поділяються на протоколи
допиту від 10 жовтня до 11 грудня 1929 р. [833, с. 118-163] та відповіді на
запитання, які М. Мороз написав з 3 по 8 лютого 1930 р., сидячи в камері [833,
с. 163-182]. Слідчий передав папір і той писав свідчення, які перетворилися у
своєрідні спогади про УАПЦ. Напередодні відкриття процесу М. Мороза
відпущено з в’язниці під підписку про невиїзд від 9 лютого 1930 р. [833, с.
182-183]. Згодом він виступив свідком проти УАПЦ під час процесу «СВУ».
Кримінальну справу 1929 р. було закрито постановою про припинення
слідчої справи 20 червня 1931 р. Але виявлено листування за 1957 р., про
необхідність ознайомлення з цією справою. Можливо, це була невдала спроба
реабілітації, яку ініціювали родичі М. Мороза. У зв’язку з переглядом справи
з’явилася оглядова довідка за архівно-кримінальною справою за № 48812 на
М. Мороза від 2 липня 1957 р. Виявлений в архівно-кримінальній справі документ
свідчить про те, що через 8 років, 28 вересня 1938 р., Михайло Мороз був
розстріляний. Таким чином, його свідчення проти УАПЦ, сформульовані,
очевидно, під впливом особистої образи, не відвернули від нього вирок.
Довідку склав старший слідчий слідвідділу УКДБ при РМ УРСР по
Чернігівській області капітан Юренко [681, арк. 150-153; 833, с. 186-188]. У
ній є цікаві факти, які відсутні у виявлених документах. Йдеться про те, що
після залишення церковної роботи і служіння у 1924 р. М. Мороз проживав у
м. Харкові і працював в обласному земельному управлінні (ОблЗУ).
Він був арештований 4 відділком УНКВС Чернігівської області 15 квітня
1938 р. 29 серпня 1938 р. рішенням Трійки при Київському обласному управлінні
НКВС УРСР М. Мороза засудили до вищої міри покарання – розстрілу з
конфіскацією майна. Вирок виконано 2 вересня 1938 р. [833, с. 186]. Підставою
для арешту стала довідка оперуповноваженого 4 відділу УДБ УНКВС
Прохоренком, в якій йшлося про те, що він був «одним з керівників
антирадянської націоналістичної організації на Україні» [833, с. 186]. З тексту
довідки 1957 р. видно, що у цій справі є один протокол допиту від 2 червня
1938 р., щоправда, на 45-ти сторінках і підписаний заарештованим.
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За свідченнями М. Мороза, він в уряді гетьмана П. Скоропадського
виконував обов’язки члена виборчої комісії у виборах до Установчих зборів, а
в уряді С. Петлюри був міністром ісповідань. У 1919 р. на нараді колишніх
членів уряду Директорії та УНР М. Мороз нібито отримав вказівки від самого
С. Петлюри щодо «активізації контр- революційної повстанської діяльності» і
взяв на себе обов’язки утворити на території України «антирадянську
націоналістичну організацію» [833, с. 187].
М. Морозу було приписано участь у Всеукраїнському повстанкомі разом
з митрополитом УАПЦ Василем Липківським, зв’язок із «закордонным
эмиссаром украинской эмиграции Гордовским, от которого принял задание по
проведению подрывной и диверсионной деятельности в момент войны
агрессивных государств с Советским Союзом» [833, с. 188]. Цих звинувачень,
очевидно, вистачило для формулювання розстрільного висновку у вересні
1938 р. Його донька Т. Стрілець-Мороз у своїх спогадах про батька написала
дуже мало. Очевидно, що, проживши страдницьке життя як донька і дружина
«ворогів народу», вона не наважилась на більше [885].
У 1930 р., коли в Харкові вже почався процес «СВУ», 24 березня 1930 р.
в Києві було заарештовано Миколу Борецького – другого митрополита
Київського і всієї України УАПЦ у 1927–1930 рр., обраного на Другому
Всеукраїнському Соборі УАПЦ 17–30 жовтня 1927 р. замість Василя
Липківського. 28–29 січня 1930 р. як голова «Надзвичайного» Собору, він
підписав акт «самоліквідації» УАПЦ.
М. Борецький був звинувачений за ст. 54-10 КК УРСР, постанову про
арешт було підготовлено уповноваженим 3-го відділку Секретного відділу
ДПУ УССР Бусселом [673, арк. 1]. Але подальший блок документів,
пов’язаний з процедурою затримання, обшуку та арешту, починається з 36-го
аркуша. Постанову про обшук і арешт підписано уповноваженим 3-ої групи
СВ КОО ДПУ УСРР Свириденком, який розглянув матеріали слідчої справи
на «гр. Борецкаго Николая Николаевича, по обвинению его в контрреволюционных деяниях» [673, арк. 36].
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Ордер на арешт М. Борецького датовано 24 березня 1930 р. і виданий він
був помічнику уповноваженого Київського округового відділу ДПУ Тесленку
[673, арк. 37]. Присутньою під час обшуку була Борецька Леоніла Петрівна. У
протоколі сказано про вилучення листування та фотокарток, однак в архівнокримінальній справі їх не виявлено [673, арк. 38]. Далі підшито бланк
постанови щодо початку провадження кримінальної справи від 24 березня
1930 р. уповноваженим 3-го відділку СВ Відділу ДПУ УСРР у Харкові
Бусселом, який «Постановив: розпочати у вказаній справі провадження
дознання за ознаками злочинів, що передбачені ст. 54-10 КК. Обрати
утримання під вартою в спецкорпусі ДОПР’у № 1-й 28 камера» [673, арк. 39].
На початку справи слідчий підшив протоколи допитів М. Борецького,
складені в січні 1930 р. уповноваженим Київського відділу ДПУ УСРР
Сазоновим [673, арк. 3-6]. Напередодні «Надзвичайного» Собору УАПЦ і
процесу «СВУ», слідчого чомусь цікавили тільки тексти промов митрополита
УАПЦ у Києво-Михайлівському соборі, зокрема проповіді на свята
Архістратига Михаїла 21 листопада та св. Великомучениці Варвари 17 грудня
1929 р., які є храмовими святами. Почасти ці матеріали вже опрацьовані і
опубліковані [1369; 1371]. 3 січня 1930 р. М. Борецький дав підписку про
невиїзд і зобов’язався проживати у м. Києві на Лук’янівці по Федорівському
провулку, буд. 12, кв. 2 [673, арк. 7].
В архівно-кримінальній справі уміщено велику кількість витягів з
протоколів допитів різних осіб, які згадували М. Борецького. Умовно цей вид
документів можна поділити на кілька груп:
1) протоколи допитів самого митрополита УАПЦ Миколи Борецького,
який можна поділити на 2 блоки. Перший складається з долучених до справи у
березні 1930 р. січневих протоколів, де викладено зміст його проповідей: а) від
21 січня 1930 р., про використання під час проповіді у Софії Київській твору
письменника В. Винниченка «Сонячна машина», зокрема листа Сюзанни [673,
арк. 32-32 зв.], б) від 25 січня 1930 р. – конспективний виклад промови на
Різдво 1930 р. у соборі Софії Київській [673, арк. 33-33 зв.].
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Другий блок протоколів допитів включає в себе протоколи, складені в
процесі

слідства

весною–літом

1930

р.

Перший

протокол

допиту

М. Борецького датовано 21 березня 1930 р., хоча постанову про арешт
підписано чомусь 24 березня 1930 р. Допитував уповноважений ДПУ Буссел.
На допиті М. Борецький пригадав свою проповідь на Тарасове свято 1930 р. в
Софійському соборі, де цитував твори О. Олеся, Л. Андреєва, Книгу пророка
Даниїла і, звичайно, Т. Шевченка. Сам допитуваний нічого антирадянського в
цій промові не бачив [673, арк. 46-48].
Наступний протокол допиту митрополита УАПЦ від 27 березня 1930 р. –
це написані його рукою біографічні спогади про життя, потім виклад
політичного кредо. Очевидно, слідчий Буссел, який проводив допит, передав
йому бланк протоколу, і М. Борецький сам це написав [673, арк. 49-58].
У протоколі допиту від 2 квітня 1930 р. слідчий Буссел, склавши
свідчення

інших

осіб

і

конспекти

проповідей,

поставив

запитання

арештованому про використання ним церковної кафедри для антирадянських
промов. М. Борецький відповів запереченням наявності в його проповідях і
промовах антирадянського змісту і просив його вибачити, якщо там «були
ненормальні виявлення мого свідомого духу» [673, арк. 60-62].
29 травня 1930 р. М. Борецького випущено з в’язниці, але він опинився в
гіршому стані, ніж був до того. У протоколі допиту від 20 червня 1930 р.
слідчому Бусселу митрополит розповів про те, що сталося і зробив висновок:
«Я хворий, я остаточно хворий. Не гнівайтесь на мене… Я не злочинець, але я
люблю свою Батьківщину й свою рідну Церкву» [673, арк. 77-78].
2) Витяги з протоколів допитів звинувачених на процесі «СВУ».
Зазначені документи становлять собою щільно передруковані копії на
цигарковому папері, в яких згадується прізвище М. Борецького. Це витяги зі
свідчення В. Дурдуківського від 7 вересня 1929 р. про «автокефальну групу
“СВУ”» [673, арк. 8-10], В. Чехівського від 12 та 30 вересня і 10 жовтня 1929 р.
[673, арк. 11, 19 23], М. Павлушкова від 30 липня та 29 серпня 1929 р. [673,
арк. 15-16, 20-22], О. Гребенецького від 3 листопада 1929 р. [673, арк. 15-16].
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3) Протоколи допитів свідків у кримінальній справі М. Борецького
містять свідчення діячів УАПЦ, викликаних, як свідків. Так О. Коляда 10 січня
1930 р. дав опис промов митрополита УАПЦ на храмові свята у Софійському
та в Михайлівському соборах, назвавши його «провокатором», оскільки
проповіді могли стати приводом для подальших репресій проти УАПЦ [673,
арк. 29-29 зв.]. Свідок К. Кремез, якого 11 січня 1930 р. допитував
уповноважений Київського відділу ДПУ УСРР Сазонов, пригадав: «21
листопада 1929 г., в день храмового свята в Михайлівському соборі,
митрополит Борецький, виступаючи з проповіддю і взявши темою для
проповіді святковий прокимен […] Промова була настільки антирадянською,
що всі присутні здивувались і перелякались за те, що можуть бути погані
наслідки» [673, арк. 30-30 зв.].
Наступні протоколи допитів свідків у цій справі містять значно менше
матеріалів. Зокрема голова президії ВПЦР Л. Юнаков 18 січня 1930 р. [673,
арк. 31], К. Бутвиненко від 30 січня 1930 р. [673, арк. 34-34 зв.], М. Кобзар від
26 січня 1930 р. [673, арк. 35-35 зв.] пригадали приблизно одне й те саме щодо
змісту промов і дали їм негативну характеристику. І. Гаращенко 30 березня
1930 р. як свідок повідомив уповноваженому ДПУ Бусселу про свої враження,
але нічого особливого у його виступах не помітив [673, арк. 69-70 зв.].
Витяги з документів структурних підрозділів органів УАПЦ, зокрема
протоколи засідання ради уповноважених Михайлівської парафії та Президії
ВПЦР. До справи підшито «Протокол № 8 засідання Ради Уповноважених
Київської Михайлівської парафії від 14 грудня 1929 р.» [673, арк. 24], який
демонструє ступінь керованості з боку чекістів церковних осередків УАПЦ
після проведеної у 1929 р. чистки від осіб, причетних до процесу «СВУ». До
архівно-кримінальної справи підшито протокол № 103 засідання Президії
ВПЦР від 20 грудня 1929 р. [673, арк. 25-26 зв.], на якому слухали протокол
Київської ОЦР № 26 від 3 грудня 1929 р. Сюди долучено протокол № 105
засідання президії ВПЦР від 26 грудня 1929 р., де було заслухано відповідь
митрополита про його промову на храмове свято Варвари [673, арк. 27-28].
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Очевидно, слідчі запропонували М. Борецькому написати власноруч
тексти своїх проповідей. В архівно-кримінальній справі збереглися рукописи
проповідей митрополита Миколи Борецького за 1930 р.: відозва до всіх
парафій УАПЦ м. Києва про закінчення діяльності УАПЦ [673, арк. 40-40 зв.],
промова в неділю Страшного Суду за літургією [673, арк. 41-41 зв.], Тарасове
свято (панахида) [673, арк. 42], промова перед чином Православія в першу
Неділю Великого Посту [673, арк. 43], промова на 1-й пасії на слова Св.
Євангелії «Сумна душа моя до смерті, забудьте за мною», промова в суботу
Сиропусну на слова «На ріках вавилонських» [673, арк. 44-44 зв.].
У протоколі допиту М. Борецького від 2 квітня 1930 р. слідчий ставив
запитання про використання ним церковної кафедри для антирадянських
промов. У той же день уповноважений 3-го відділку Секретного відділу ДПУ
УСРР Буссел сформулював звинувачення у тім, що Борецький у 1929 і на
початку 1930 р. проводив антирадянську роботу, що полягала в систематичних
виступах його з церковної катедри Софіївської церкви Києва з «контрреволюційними промовами» [673, арк. 59-59 зв.]. Таким чином було вирішено
інкримінувати митрополитові УАПЦ тільки зміст його проповідей. Постанову
підписали Буссел, Карін-Даниленко і Козельський.
Виявлено також обвинувальний висновок по справі № 9515 щодо
звинувачення М. Борецького, який утримувався під вартою в спецкорпусі БУПР
№ 1, по ст. 54-10 КК УРСР [673, арк. 71-72]. Загальний зміст цього документа
ґрунтувався на обвинувальному висновку з процесу «СВУ» в частині, яка
стосувалася митрополита УАПЦ Миколая Борецького. Тому справу було
передано на розгляд Судової Трійки при Колегії ДПУ УРСР з клопотанням про
направлення його до табору терміном на 5 (виправлено від руки на 10) років. Але
з невідомих причин цього не було зроблено й іншою постановою 29 травня 1930 р.
М. Борецького відпущено під підписку про невиїзд з м. Києва [673, арк. 73].
Зберігся навіть талон до ордера № 1020, де написано, що «БУПР повідомляє, що
заарештованого М. Борецького від ув’язнення звільнено під підписку про невиїзд з м.
Киева. Ордер виписаний 30 травня 1930 року» [673, арк. 74].
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18 червня 1930 р. слідчий Буссел знову підписав постанову про арешт
М. Борецького, де вказано підписку про невиїзд замінити на утримання під
вартою в спецкорпусі ДОПР № 1 [673, арк. 75]. 17 червня 1930 р.,
співробітнику Щербині виписано ордер № 369 для проведення трусу у гр.
М. Борецького [673, арк. 79], під час якого вилучили лист німецькою мовою
(10 арк.), лист від 16 червня (1 арк.) і лист від сестри (1 арк.).
У зв’язку з хворобливим станом арештованого, було зроблено запит
щодо застосування проти нього адмінвисилки. У відповіді, адресованій СВ
ДПУ УСРР, написано, що за постановою комісії санчастини від 23 червня
1930 р. «з боку стану здоровля гр. М. Борецького нема ніяких протипоказань
до адмінвисилки» [673, арк. 76]. 4 липня 1930 р. з’явився витяг з протоколу №
138 засідання Судової Трійки при Колегії ГПУ УСРР за підписом секретаря
Трійки Бровера, за яким М. Борецького ухвалено ув’язнити до концтабору
терміном на 8 років, вказуючи термін з 24 березня 1930 р. [673, арк. 81].
Але

подальші

документи

свідчать

про

те,

що

стан

здоров’я

М. Борецького був поганий, оскільки до справи підшито листування з приводу
етапування його спецконвоєм, причому з проханням направити для цього «2-х
стрелков толковых» для інструктажу, а потім конвоювання до Москви [673,
арк. 84]. Поки що не віднайдено інформацій, окрім вже згаданого сюжету у
життєписі о. інфулата Теофіла Скальського, про зустріч з Миколаєм
Борецьким у Ярославському політізоляторі в листопаді 1929 р. [984].
У 1934 р. були звернення до Колегії ОДПУ з проханням переглянути цю
кримінальну справу. Уповноважений при Колегії ДПУ УСРР Рубінштейн та
старший інспектор Ештейн склали висновок у справі М. Борецького, який
закінчувався словами: «Пересмотр дела считаем нецелесообразным». Дата
резолюції на тексті – 1 січня 1934 р. [673, арк. 45]. У діаспорних виданнях
місце і дату смерті М. Борецького вказано різні. У «Мартирології…» вказано,
що він був у Ярославському політізоляторі і помер у 1934 р. в психіатричній
тюрмі у Ленінграді [823, с. 943]. За свідченнями Д. Ходзицького, він помер у
таборі в 1937 р. від нервового розладу та обмороження.

169
383

На 1937 рік припадає пік розгортання репресій проти всіх «антирадянських
елементів». Про те, що це вже була справжня війна всередині країни, яку вели
широким фронтом проти громадян УРСР карні органи влади, свідчать
різноманітні документи. Наприклад, у доповіді начальника управління НКВС
Київської області Шарова на ІІІ-й Київській обласній конференції КП(б)У від 19
травня 1937 р. йшлося про те, що «вороги партії і агенти фашизму» провадять
підривну роботу в партійних органах і господарчих організаціях [831, с. 329-330].
Церковні діячі, які зреклися віри і церкви наприкінці 1920-их рр. через
зовнішній тиск і унеможливлення існування їхні родин, тепер працювали у
народному господарстві. Про це свідчать їхні посади під час арешту –
бухгалтери, комірники, редактори та ін. Але ця та інші постанови автоматично
відносили їх, як «колишніх» членів УАПЦ (за чекістською термінологією
«української контр-революційної націоналістичної фашистської організації
церковників») саме до категорії «неразоблаченных врагов народа».
Тому у 1937 – 1938 рр. всіх колишніх діячів УАПЦ було виявлено і
майже всіх ліквідовано. Особливої уваги заслуговує документ авторства
наркома внутрішніх справ СРСР М. Єжова, де наголошувалось, що раніше
репресовані церковники і сектанти, які повтікали з таборів та місць заслання,
тепер переховуються в селах, працюють на підприємствах тощо [831, с. 333].
Архієпископа УАПЦ Йосипа Федоровича Оксіюка заарештували у
зв’язку з постановою від 2 березня 1937 р. щодо групової справи з 12 осіб.
Йому інкриміновано «активну участь в організації контреволюційної
націоналістичної групи» в м. Нова Баварія серед працівників канатного заводу,
які здійснювали «шкідницькі підривні» дії на виробництві під впливом
«організаторів-троцькістів». За висновком слідчого Павлюка, організатором
був архієпископ Харківський УАПЦ О. Ярещенко, але завербовані ним
«учасники контрреволюційної групи» продовжили діяльність і після його
заслання у 1926 р. Окрім постанови про затримання від 2 березня 1937 р., у
справі виявлено ордер, виданий Полтавським міським відділком НКВС УСРР
на обшук і арешт Й. Оксіюка від 2 березня 1937 р. [702, арк. 4].
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Там також були постанова за підписом заступника обласного прокурора
про затримання Й. Оксіюка від 3 березня 1937 р. [702, арк. 2], ордер № 198,
виданий ХОУ НКВС УСРР на обшук і арешт від 3 березня 1937 р. [702, арк. 5].
Й. Оксіюка арештували в Полтаві, де він працював рахівником артілі
«Коопвзутремонт». Після заповнення анкети арештованого від 3 березня
1937 р. [702, арк. 8-8 зв.], слідчий повідомив, що «знає все» про його активну
участь в «контрреволюційній націоналістичній організації». Просидівши
кілька тижнів у Харківській в’язниці, Й. Оксіюк заперечував будь-яку провину
перед радянською владою, але потім зробив заяву про те, що хоче остаточно
позбутися зв’язків з «контрреволюційним націоналістичним оточенням».
Він повідомив, що зрікся єпископського сану ще у 1930 р., бо хотів
«вирватися з атмосфери антирадянської націоналістичної контрреволюції», але
з окремими представниками УАПЦ відносин не перервав. Через кілька тижнів
після арешту документи і частину матеріалів слідства перевели в окреме
провадження постановою від 12 травня 1937 р. [702, арк. 9].
Копії протоколів допитів учасників нібито створеної Олександром Ярещенком
«контрреволюційної групи» містять згадки про те, що вони у 1920-ті рр. спілкувалися,
відвідували богослужіння в Харківському кафедральному соборі УАПЦ. Так само
розповіли і про зустрічі з архієпископом УАПЦ Йосипом Оксіюком. На допиті
17 травня 1937 р. Й. Оксіюк розказав про своє знайомство з О. Ярещенком у
1923 р., коли залишив Кам’янець-Подільський за вироком суду, переїхав до
Харкова і оселився у нього в квартирі. Потім став архієпископом Полтавським
УАПЦ і з 1924 р. оселився в Полтаві.
Оскільки арештований не зізнавався у «скоєних» злочинах, то було
долучено до справи постанову про продовження терміну перебування
Й. Оксіюка у Харківській в’язниці від 27 травня 1937 р. за підписом
начальника 8-го відділку ІІІ відділу УДБ ХОУ НКВС лейтенанта держбезпеки
Айзенберга [702, арк. 10]. Впродовж допитів у червні 1937 р. кожний протокол
закінчувався категоричним твердженням арештованого про те, що він не брав
участі ні в якій «контрреволюційній діяльності» [702, арк. 49].
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25 червня 1937 р. слідство закінчилось і, незважаючи на відсутність речових
доказів, Й. Оксіюка визнали «соціально-небезпечним елементом», але попри
відсутність доказів, його справу було направлено на розгляд особливої наради при
НКВС СРСР. [702, арк. 58]. В обвинувальному висновку зазначалося, що його
треба доправити до концтабору терміном на 5 років [702, арк. 59-60].
У постанові помічника прокурора Харківського обласного управління НКВС
Липського від 28 червня 1937 р. Й. Оксіюку інкримінували зв’язки з діячами,
причетними до процесу «СВУ». Оскільки доказів провини не було, а сам він
заперечував участь у контрреволюційній діяльності, чекісти вдалися до
перевіреного прийому – ухвалили передати матеріали його справи до Особливої
наради НКВС СРСР у Москві. У середині липня 1937 р. засудженого етапували до
Москви, де цією нарадою прийняте рішення щодо ув’язнення на 8 років таборів. 31
серпня 1937 р. до 8 відділу УГБ НКВД УССР у м. Києві направлено витяг з
постанови Особливої наради НКВС СРСР про те, що Й. Оксіюка відправлено
етапом до м. Владивостоку для доправлення на Колиму [702, арк. 65].
Йосип Оксіюк відбув повний термін ув’язнення у 1945 р., потім працював
до 1946 р. на Колимі в системі Дальбуду. Його рідний брат, на той час
архієпископ Львівський і Тернопільський РПЦ Макарій (Оксіюк), викликав його
до себе і прилаштував у Львові секретарем часопису «Православного вісника».
Його намагалися заарештувати у 1948 р., але з якихось міркувань залишили на
волі. Тільки після смерті Й. Сталіна і настання політичної «відлиги» справу
офіційно закрили за відсутністю складу злочину. Й. Оксіюк боровся за зняття
судимості і у вересні 1960 р. за протестом прокурора Полтавської області справу
було переглянуто, рішення 1937 р. скасовано в судовому порядку.
Таким чином, завдяки неймовірним зусиллям і боротьбі за чесне ім’я
колишній архієпископ УАПЦ Йосип Оксіюк, чи не єдиний з усіх засуджених
діячів УАПЦ, відсидівши 8 років у колимських таборах, добився скасування
судимості через суд і був офіційно реабілітований у 1960 р. Реабілітація інших
учасників тих подій затягнулася до 1989–1990 рр. Він дожив до часу масової
реабілітації репресованих діячів УАПЦ (УПЦ) і упокоївся у 1991 р. в Києві.
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Архівно-кримінальна справа першого митрополита УАПЦ Василя
Липківського хронологічно відноситься до 1937 р. і неодноразово згадувалась
у публікаціях українських істориків [941; 1065; 1071-1072; 1169; 1184; 1296;
1370 та ін.]. Незважаючи на неодноразові арешти, інших архівно-кримінальних
справ на нього знайти поки не вдалося. Повідомлення про поточні арешти
розкидано по різних джерелах і поки що цей перелік не складено.
Наприклад,

напередодні

вересневої

кризи

УАПЦ

1926 р.

було

заарештовано весь склад ВПЦР на чолі з митрополитом Василем Липківським.
У протоколі з’їзду парафій УАПЦ Чернігівської та Ніжинської округ у храмі
Св. Миколая м. Чернігова від 18 жовтня 1926 р. повідомлялося, що ці збори,
після заслухання доповіді Івана Павловського про унормування правного
стану УАПЦ і скликання Великих Покровських Зборів нового складу ВПЦР,
ухвалили

висловити

радість

з

приводу

визволення

Найпочеснішого

о. митрополита, заслухавши його відозву від 25 вересня 1926 р. [594. арк. 9].
Після періоду українського церковного відродження 1917–1921 рр. та
розбудови УАПЦ, коли митрополит Василь Липківський відвідав сотні
українізованих парафій, почався процес переслідування ієрархів, духовенства і
вірних УАПЦ. Останнє десятиліття його життя – від Другого Собору УАПЦ 17–
30 жовтня 1927 р. до 27 листопада 1937 р. – це період перебування під наглядом.
Митрополит УАПЦ неодноразово з гіркотою писав про виклики до
відповідних відділів ДПУ, а також подав зневажливі характеристики на
колишніх співробітників, яких вважав виконавцями замовлень карних органів
влади щодо розкладу церкви [773, с. 112 і далі]. Остання кримінальна справа.
заведена в жовтні 1937 р.. містить довідку про розстріл в Лук’янівській в’язниці
[833, с. 189-237] .Згадки про неї є в дослідженнях сучасних українських істориків
[947; 1065; 1365; 1372; 1382; 1385 та ін.]. Одним з головних звинувачень ДПУ
проти митрополита були свідчення про його зв’язки із закордонними
організаціями, бо він листувався з тими, хто опинився у Другій Речі Посполитій,
Європі, Америці, Канаді, намагаючись хоча б таким чином вплинути на
церковне життя православних українців діаспори [824].
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Останній раз Василя Липківського заарештували згідно з постановою про
арешт від 27 жовтня 1937 р. з формулюванням: був «активним учасником
антирадянської фашистської організації українських церковників» [833, с. 189].
Цей документ підписав оперуповноважений ІV відділу Управління державної
безпеки НКВС УРСР Гольдфарб. У тексті постанови про затримання
зазначалося. що скоєні «злочини» передбачені ст. 54-11 КК УРСР.
Санкцію на арешт дав 27 жовтня 1937 р. виконуючий обов’язки
начальника відділу спецсправ Прокуратури УРСР Аудрінг [833, с. 190]. У
постанові вказано, що Василя Липківського затримано на підставі свідчень вже
заарештованих єпископів та кліриків УАПЦ, що сиділи у Лук’янівській в’язниці.
Під час допитів оперуповноважений Гольдфарб формулював запитання таким
чином, що наявність «антирадянської організації церковників» вже повністю
доведено і від заарештованого треба тільки формальне підтвердження того, що вже
«довели» єпископи УАПЦ Володимир Самборський, Юрій Міхновський, Костянтин
Малюшкевич, Микола Карабіневич та інші ув’язнені ієрархи.
Василь Липківський під час допиту категорично відмовився від
висунутих звинувачень і відкинув усі спроби нав’язати йому керівництво
міфічною антирадянською організацією з метою приєднання України до
Німеччини і Польщі. Зазначив, що зачитані показання знайомих осіб не
підтверджує і в жодних антирадянських організаціях участі не брав [833, с.
191-196]. Митрополит також категорично відкинув зв’язок УАПЦ з «СВУ»,
сказавши, що Чехівського знав як церковного діяча. Проте слідчий
наполегливо підводив до тієї думки, що всі звинувачення проти нього
безглуздо заперечувати. Слідчі представили митрополитові свідчення проти
нього, які були вибиті з ув’язнених єпископів УАПЦ.
Наприкінці збірки копій протоколів допитів уміщено обвинувальний
вирок від 20 листопада 1937 р. у справі звинуваченого Липківського Василя
Костянтиновича за ст. 54-10, 54-11 КК УРСР [833, с. 234]. За вироком трійки
НКВС від 20 листопада 1937 р. митрополита Василя Липківського розстріляно
в Лук’янівській в’язниці 27 листопада 1937 р. [833, с. 235-236].

174
388

Матеріали з архівно-кримінальних справ діячів УАПЦ, які брали участь в її
розбудові, значно розширюють коло досліджуваних наукових проблем. Після
ліквідації карними органами керівників УАПЦ, упродовж 1937–1938 рр. ув’язнили
тих, хто залишався на парафіях. Священик УПЦ Костянтин Бутвиненко
арештований 1 грудня 1937 р. Очевидно, було прийняте рішення про остаточну
ліквідацію УПЦ, причому без спеціальних постанов, оскільки без керівництва і без причту
парафії були приречені. Цим можливо пояснюється формальний характер кримінальної
справи на о. Костянтина Бутвиненка, страченого 16 січня 1938 р. без юридичних підстав
[833, с. 238-295]. У його справі виявлено 2 постанови від 1 грудня 1937 р. про
затримання, запобіжні заходи та ордер на обшук і арешт [833, с. 238-240].
14 грудня 1937 р. проведено очну ставку між єпископом УПЦ
М. Карабіневичем та К. Бутвиненком [833, с. 261-264]. Після його допиту 31
грудня 1937 р. у той же день прийнято рішення про його страту [833, с. 264270], оскільки витяг з протоколу № 138 засідання Трійки при Київському
обласному управлінні НКВС УРСР про розстріл також датований цим числом
[833, с. 270]. 2 січня 1938 р. підписано винувальний висновок у кримінальній
справі К. Бутвиненка [833, с. 271-272]. Після цих документів до кримінальної
справи підшито протокол допиту С. Ковальського від 15 січня 1938 р. [833, с.
272-276], а наступного дня К. Бутвиненка страчено [833, с. 277]. У справі
К. Бутвиненка збереглася довідка для паспортного столу на дозвіл знищення
паспорта у зв’язку з винесенням вироку від 5 березня 1938 р. за підписом
начальника 8 відділку УДБ КОУ НКВС УСРР С. Альтзіцера [833, с. 277].
Після 1956 р. вдова страченого написала листа з проханням повідомити
про долю зниклого у 1937 р. чоловіка. У архівно-кримінальній справі
К. Бутвиненка

виявлено

лист

прокурора

Київської

області

Г. Малого

начальнику обласного управління КДБ при РМ УРСР по Київській області
полковнику С. Крикуну у справі К. Бутвиненка від 27 квітня 1957 р. [833, с.
278-279]. Після вивчення архівно-кримінальних справ на діячів УПЦ
А. Нестеренка, Г. Стороженка, О. Коляди та К. Бутвиненка у 1957 р. прийнято
постанову про відмову у перегляді від 10 липня 1958 р. [833, с. 292-294].
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Одного з останніх діячів українського руху, а потім священика УАПЦ
Харитона Гов’ядовського заарештовано 21 лютого 1938 р. Його кримінальна
справа має формальний характер [833, с. 296-310], оскільки, окрім
обов’язкових постанов щодо арешту і затримання, у цій справі практично
відсутні

докази.

Слідчому

для

визначення

провини

заарештованого

Х. Гов’ядовського вистачило одного (!) протоколу допиту від 15 березня
1938 р. [833, с. 301-305] та 2 копій витягів з протоколів допитів Анатолія
Нестеренка та Оверкія Коляди [833, с. 300-301], щоб вже 28 квітня 1938 р.
винести йому смертний вирок [833, с. 306-307], який було виконано 7 травня
[833, с. 292-294].
Зазначене свідчить про те, що рішення щодо останніх діячів УАПЦ були
прийняті заздалегідь і лишалися тільки формальності із заведенням справи та
оформленням смертного вироку «викритим ворогам». Після напрацювання
чекістами методик і формулювань, упродовж 1930 – 1937 рр. було вже
звичним звинувачення нечисленних священиків у членстві в «украинской
фашистской контрреволюционной организации церковников в соответствии с
этим проводили контрреволюционную работу против существующего строя»
[679, арк. 1]. Так само, як і попередників, їх допитували недовго, про
доведення провини не дбали і на підставі «зізнань» самих заарештованих
винесли постанову про страту «контр-революціонерів» у квітні 1938 р.
Усіх засудженихв цей період почали реабілітовувати посмертно,
починаючи з 1989 р. У 1950-их рр. реабілітація практично не торкнулася
більшості засуджених навіть після перегляду справ через 20 років і
відповідних змін в політиці, що свідчило про відсутність просувань у політиці
десталінізації, оскільки прокурорів та юристів абсолютно не цікавили
обставини заведення і провадження справ з кричущими процесуальними
порушеннями – вони все одно бачили «злочини» колишніх церковників так
само, як і у 1937 р. Тільки у 1989 – 1992 рр. зрушився процес реабілітації
жертв політичних репресій, але сам цей процес багато в чому має формальний
характер і не передбачає ніяких вибачень з боку держави.
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7.5. Реабілітаційні документи

Реабілітація юридична (від лат. – rehabilitate) – це відновлення в правах,
скасування необгрунтованого звинувачення невинної особи або групи осіб
через відсутність складу злочину. На відміну від амністії або помилування
реабілітація є повним відновленням прав і репутації, оскільки офіційно
визнається, що особу було звинувачено безпідставно. Процеси реабілітацій
відбуваються за відповідних політичних змін в суспільстві відносно осіб, які
зазнали необгрунтованих політичних або інших репресій, масового терору та
геноциду з боку держави, що виконувались як в судовому так і позасудовому
(адміністративному) порядку.
Перша хвиля реабілітації жертв політичних репресій відбулася в СРСР
за М. Хрущова і стосувалася сотень тисяч людей, які загинули або перебували
у сталінських таборах. У 1953–1954 рр. було офіційно скасовано акти про
виселення цілих народів, а також визнано незаконними рішення позасудових
органів ОДПУ–НКВС–МДБ, винесених у політичних справах. Але через
рецидиви тоталітарної політики у 1960-ті рр. кількість реабілітованих була
невеликою. Цей процес відновився наприкінці 1980-их рр. в ході перебудови.
Було прийнято постанову Політбюро ЦК КПРС від 11 липня 1988 р. «Про
додаткові заходи щодо завершення роботи, пов’язаної з реабілітацією незаконно
репресованих у [19]30–[19]40-ві рр. і на початку [19]50-х рр.», згідно з якою дано
доручення Прокуратурі СРСР та КДБ СРСР разом з місцевими органами влади
продовжити роботу з перегляду справ щодо осіб, репресованих у 1930 – 1940 рр.
Окремим наказом № 10036–ХІ Президії Верховної Ради СРСР «О
дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении
жертв репрессии, имевших место в период у [19]30–[19]40-х и начала [19]50-х
годов» від 16 січня 1989 р., за підписом голови президії Верховної Ради СРСР
М. Горбачова, скасовано позасудові рішення, які в свій час було ухвалено
позасудовими «трійками» НКВС–УНКВС, колегіями ОДПУ та «особливими
нарадами» НКВС–МДБ СРСР.
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В УРСР також було прийнято відповідний закон «Про реабілітацію
жертв політичних репресій на Україні» від 17 квітня 1991 р. [838, с. 416-412].
В українській редакції цього закону були певні відмінності порівняно із
загальносоюзним, зокрема хронологічні межі реабілітації розширено на весь
період після 1917 р., поширено його чинність на осіб переміщених за межі
СРСР

і

засуджених

військовими

трибуналами,

реабілітовано

осіб,

постраждалих внаслідок порушення законів про відокремлення церкви від
держави і школи від церкви [838, с. 407].
Реабілітаційні документи жертв політичних репресій, певну частину
яких складають матеріали на репресованих діячів УАПЦ 1920–1930-их рр.,
можна поділити на декілька груп з погляду спроб реабілітацій та їх
завершення. Перше послаблення репресій відбулося після усунення М. Єжова
від керівництва органами безпеки СРСР і тривало впродовж 1939–1940 рр.
Прикладом перегляду і скасування призначеного судом терміну
ув’язнення може бути кримінальна справа першого директора Софійського
державного заповідника Івана Михайловича Скуленка (1901–1990), який був
на посаді з 1934 р., прийнявши ключі від Софійського собору в останніх
представників Старокиївської парафії УПЦ, до свого арешту у 1937 р. [13511354]. 11 жовтня 1937 р. Київським обласним управлінням НКВС у слідчій
справі за № 613 по звичнуваченню Скуленка за ст. 54-10, 54-7 та 54-11 УПК
УРСР на 10 років виправно-трудових робіт в таборах Бурят-Монголії. Термін
відбування покарання записано з урахуванням початку слідчої справи і
перебування в київській тюрмі – з 2 червня 1937 р. [672, арк. 39] [979]. Але
наприкінці 1938 р. керівництво НКВС СРСР помінялося. Влітку 1939 р.
помічник прокурора Київської області вніс протест і І. Скуленка було
звільнено. У тексті службової записки слідчого слідчастини Управління НКВС
по Київській області від 26 вересня 1939 р. вказано, що «из материалов
архивно-следственного дела и допросом свидетелей, инкриминированное
обвинение не подтверждается и показаниями свидетелей не доказано». За
висновком слідчого справу треба припинити і здати до архіву.
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Але до цієї хвилі закриття кримінальних справ напередодні війни з
діячів УАПЦ майже ніхто не потрапив. По-перше, в цей час закінчувався
період загальної ліквідації церковних осередків у всеукраїнському масштабі,
до того більшість кримінальних справ закрито у зв’язку із стратою
звинувачених. По-друге, «злочини» представників церкви у поєднанні з
політичними

звинуваченнями,

згідно

з

марксистсько-ленінською

методологією, були набагато тяжчими, ніж у музейників чи інших
громадських діячів.
Серед виявлених в ГДА СБ України архівно-кримінальних справ є справа
священика УАПЦ Бутка Івана Омеляновича [713; 968, с. 24-25], який служив у
Переяславському районі на Київщині і був заарештований 1 квітня 1939 р. і
звинувачений за ст. 54-10 КК УРСР. 9 червня 1939 р. Київським обласним судом
його засуджено до 8 років позбавлення волі та 5 років позбавлення прав, але 13
червня 1939 р. він подав до Верховного Суду УРСР касаційну скаргу і 17
листопада 1939 р. рішенням Верховного Суду УРСР був виправданий.
За таким самим сценарієм 29 вересня 1939 р. був виправданий постановою
Цивільної колегії Верховного Суду УРСР Зінченко Іван Данилович, який
22 квітня 1939 р. постановою Чернігівського обласного суду був засуджений за
ст. 54-10, ч. 1 та ст. 29 КК УРСР до 5 років ув’язнення [711; 968, с. 40-41].
ХХ з’їзд КПРС 1956 р. викликав хвилю звернень родичів діячів УАПЦ,
таємно страчених у ході політичних репресій 1930-их рр. Ознайомлення з
текстами їхніх звернень дозволяє сформулювати деякі висновки. По-перше,
після 1930-их рр. і воєнного лихоліття, а також через об’єктивні обставини
кількість родичів репресованих зменшилася, отже не всі змогли дожити до часу
подання цих прохань. По-друге, незважаючи на проголошену десталінізацію
радянського устрою і вилучення творів і зображень Й. Сталіна, залишилась
система, яка в особі юристів знову підтвердила «злочини» діячів УАПЦ на
підставі цих же справ. По-третє, реабілітація 1950-их рр. більше торкнулась
інших категорій засуджених, оскільки антицерковна складова за М. Хрущова
знову почала негативно впливати на внутрішню політику в державі.
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Серед архівно-кримінальних справ діячів УАПЦ вирізняється ситуація з
архієпископом УАПЦ Йосифом Оксіюком, який у 1960 р. добився повної
реабілітації через суд. У його справі сказано, що він був засуджений 22 серпня
1937 р. відділом НКВС за ст. 54-10 ч. 1 на 8 років ув’язнення. Цю справу
припинено за відсутністю складу злочину Постановою Президії Полтавського
обласного суду від 7 вересня 1960 р. [690; 702].
Коли почалась робота щодо реабілітації жертв політичних репресій в
Україні, виявлено справу, заведену на Й. Оксіюка у 1922 р. у Кам’янціПодільському за № 84622 [671], але він домагався реабілітації тільки у справі,
за якою відсидів 8 років на Колимі. У справі за 1922 р. є документ, який
свідчить, що 23 травня 1955 р. архівно-кримінальну справу № 84622
переглянуто відповідно до наказу № 00511 і залишено для зберігання в архіві.
Документ підписали старший оперкартотетчик УАО КДБ Борзаковська та
заступник начальника УАО КДБ при РМ УРСР підполковник Дарабан [671,
арк. 28]. До цієї справи було підшито висновок про реабілітацію Оксіюка від
15 грудня 1994 р. [671, арк. 29].
Схожа ситуація з реабілітацією була в священика УАПЦ Геращенка
Федора Васильовича, засудженого двічі: 2 лютого 1930 р. судовою трійкою
при Колегії ДПУ УСРР до 8 років позбавлення волі і 23 квітня 1938 р.
особливою трійкою УНКВС по Полтавській області до розстрілу, виконаного
2 червня 1938 р. Ф. Геращенко реабілітований двічі: 2 листопада 1959 р. за
другою судимістю 1938 р., а 12 грудня 1996 р. – за першою 1930 р. [700; 705707; 968, с. 33-34]. Тут чекісти діяли за існуючими інструкціями по розшуку
«ворогів» серед «колишніх церковників і сектантів».
Священик УПЦ Петро Малиновський арештований у 1931 р. і
засуджений 28 – 29 квітня 1933 р. судовою трійкою при колегії ДПУ УСРР до
3 років позбавлення волі, потім як «повторник» засуджений до розстрілу 29
квітня 1938 р. особливою трійкою УНКВС по Полтавській області і страчений
3 червня 1938 р. За другою судимістю його реабілітовано 11 квітня 1958 р., а
за першою від 1933 р. – 10 березня 1992 р. [727; 968, с. 68-69].
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До «повторників» належать і архівно-кримінальні справи священика УАПЦ
Середи Якова Володимировича, який за першою судимістю за вироком судової
трійки при колегії ДПУ УСРР у Харкові отримав 5 років концтаборів, які відбув у
Потьмінських ВТТ, а за другою судимістю за вироком особливої трійки УНКВС
по Харківській області був засуджений 19 жовтня 1937 р. до 10 років позбавлення
волі, відбував покарання в Томськ-Асиновських ВТТ. За першою судимістю
реабілітований у 1992 р., а за другою – 28 грудня 1961 р. [727; 732; 968, с. 90-91].
Братам Слухаєвським, які після закінчення Полтавської духовної семінарії
трудилися на освітній ниві і служили священиками на парафіях УАПЦ, двічі було
інкриміновано «антирадянську діяльність», а також «шовіністично-петлюрівську
агітацію».
Священик УАПЦ Борис Слухаєвський був заарештований у 1929 р. і
засуджений 29 квітня 1930 р. особливою нарадою при колегії ОДПУ УСРР до 3
років концтаборів, потім був заарештований Полтавським УНКВС і засуджений до
розстрілу 23 квітня 1938 р. особливою трійкою УНКВС по Полтавській області,
страчений 2 червня 1938 р. За другою судимістю був реабілітований 2 грудня
1959 р., за першою – 30 січня 1990 р. [700; 705-707; 727; 733; 968, с. 92-93].
Священик УАПЦ Володимир Слухаєвський арештований у 1929 р. і
засуджений уперше 19 березня 1930 р. судовою трійкою при колегії ДПУ УСРР
до 10 років концтаборів, вдруге Полтавським УНКВС – до вищої міри покарання
17–19 листопада 1937 р. особливою трійкою УНКВС по Полтавській області і
страчений 23 листопада 1937 р. За першою судимістю його було реабілітовано
24 липня 1989 р., а за другою – 17 листопада 1989 р. [735-736; 968, с. 95-96].
Священик УАПЦ Микола Слухаєвський заарештований у 1929 р. і
засуджений 2 лютого 1930 р. судовою трійкою при колегії ДПУ УСРР до 5
років концтаборів, потім як «повторник» Полтавським УНКВС і засуджений
до розстрілу 17–19 листопада 1937 р. особливою трійкою УНКВС по
Полтавській області і страчений 23 листопада 1937 р. За першою судимістю
його реабілітовано 30 серпня 1989 р., а за другою – 17 листопада 1989 р. [734735; 968, с. 93-94].

181
395

Частину діячів УАПЦ (УПЦ), страчених у 1930-ті рр., реабілітовано
посмертно спочатку у 1950-их рр. Розстріляний 4 червня 1938 р. за вироком
трійки УНКВС по Полтавській області священик УАПЦ Вороненко Никифор
Романович був реабілітований 13 серпня 1958 р. [721; 727; 968, с. 30]. Така
сама доля спіткала священика УАПЦ Воскобойника Івана Івановича,
розстріляного 2 червня 1938 р. за вироком трійки УНКВС по Полтавській
області і реабілітовано 2 листопада 1959 р. [705-707; 968, с. 30-31].
Гармаша Григорія Даниловича, активіста у справі українізації парафії в
с. Великі Будища Диканського району, розстріляно 30 грудня 1937 р. за
вироком трійки УНКВС по Полтавській області. Навіть не будучи висвяченим
на священика він, був добрим провідником ідей УАПЦ, через що і постраждав.
Гармаш Г. Д. реабілітований 16 вересня 1959 р. [723; 968, с. 31-32].
2 листопада 1959 р. реабілітований священик УАПЦ Карпенко Григорій
Олексійович, засуджений до розстрілу 23 квітня 1938 р. особливою трійкою
УНКВС по Полтавській області [720; 968, с. 25].
У вересні 1937 р. засуджено 16 діячів УПЦ, в т. ч. священик Сава
Бідношия,

звинувачений

націоналістичної

у

фашистської

«приналежності
організації»

[675,

до
арк.

контрреволюційної
19].

Про

його

реабілітацію у 1960-их рр. свідчить довідка від 18 вересня 1968 р. про те, що
справу по звинуваченню Бідношиї С. А. переглянуто Президією Київського
Обласного Суду 12 квітня 1961 р. Постанову від 15 вересня 1937 р. відмінено і
справу закрито за відсутністю доказів звинувачення. Бідношия С. А. по цій
справі реабілітований» [675, арк. 131]. Документ засвідчений підписом
заступника голови Київського обласного суду В. Храмова. У цій справі є
довідка про те, що справу звинуваченого Горевого С. М. переглянуто 12 квітня
1961 р. і постанову від 15 вересня 1937 р. скасовано [676, арк. 77].
Передані архівно-кримінальні справи для використання дослідниками на
останній сторінці мають надруковані на машинці уніфіковані тексти
реабілітаційних висновків на друкарських бланках, виготовлених у 1989 р.
Загальна форма для всіх архівно-кримінальних справ є приблизно однаковою.

182
396

30 серпня 1989 р. реабілітовано групу з 4 осіб, заарештованих у 1932–
1933 рр.: ключаря великого Софійського собору, члена Старокиївської парафії
УАПЦ П. О. Ємця, К. Г. Глухенка, Н. І. Федченка та Н. Й. Семенюченка [677,
арк. 117-120; 1374]. До їхніх архівно-кримінальних справ долучено однакові за
формою висновки про реабілітацію з посиланням на наказ Президії Верховної
Ради СРСР «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в
отношении жертв репрессий…» від 16 січня 1989 р.
Висновок про реабілітацію другого митрополита УАПЦ М. Борецького
датований 16 листопада 1989 р. [673, арк. 87], який містить короткий висновок
за матеріалами кримінальної справи з вказівкою на її останній архівний номер,
об’єктивні дані про особу, відомості щодо місця проживання, роботи,
наявності родичів, дати арешту та статті звинувачення, короткий опис
викладеного в обвинувальному висновку провини засудженого: «Обьективных
доказательств его преступной деятельности в деле не имеется. По
постановлению Судебной Тройки при Коллегии ГПУ УССР от 4.07.1930 г.
Борецкий Николай Николаевич был заключен в концлагерь, сроком на 8 лет,
считая срок от 24.09.1930 г. Борецкий Н. Н. подпадает под действие ст. I Указа
Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

16

января

1989

г.

«О

дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении
жертв репрессии, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов» [673,
арк. 87; 968, с. 22-23]. Таким чином реабілітація звелася до визнання
державними органами відсутності слкаду злочину, отже вбивство невинної
людини, церковного ієрарха об’єктивно стало злочином держави.
В архівно-кримінальних справах інших діячів УАПЦ (УПЦ) також
віднайдено реабілітаційні документи, зокрема К. Бутвиненка від 19 червня
1989 р. затверджений заступником прокурора м. Києва, В. Шевченком. Окрім
блоку інформацій про реабілітованого, у цьому висновку чомусь не було
сказано про відсутність складу злочину, а написано, що «БУТВИНЕНКО
Константин Кондратьевич подпадает под действие ст. I Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г.» [681; 833, с. 294-295].
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Починаючи з 1989 р. реабілітовано багато діячів УАПЦ, репресованих у
1930-х рр. У 1989 р. були реабілітовані митрополит УАПЦ Василь Липківський
(23 травня) [684; 968, с. 64-66], священики УАПЦ (УПЦ) Аврамов Іван
Миколайович (14 листопада 1989 р.) [716; 968, с. 17], Артеменко Григорій
Юхимович (9 серпня) [717; 968, с. 17-18], Биковець Костянтин Петрович (19
червня) [718; 968, с. 18-19], Бодя Андрій Адамович (10 листопада) [703; 968, с.
21-22], Кодинець Михайло Антонович (30 листопада) [701; 968, с. 48-49],
Вакуленко Іван Маркович (31 жовтня) [720; 968, с. 25], Сутулинський Віталій
Іванович (18 серпня) [737; 968, с. 98], Стрижак Федір Дмитрович (18 серпня)
[730; 968, с. 96-97], Дзябенко Онисим Мусійович (22 серпня) [725; 968, с. 36],
Ілляшенко Аркадій Петрович (31 травня) [685; 968, с. 42-44], Різенко Олександр
Федорович (2 листопада) [731; 968, с. 86-87], Таран Іван Митрофанович (22
листопада) [730; 968, с. 98-100] диякони УАПЦ Ващенки Василь Семенович та
Іван Іванович (11 квітня) [722; 968, с. 26-27], та ін. У цілому, саме на 1989 р.
припадає велика кількість реабілітованих діячів УАПЦ (УПЦ).
Реабілітація жертв політичних репресій 1980 – 1990-х рр. була найбільш
повною і стосувалася більшості засуджених у радянський період. Заслуговує на
увагу реабілітація братів Чехівських – Володимира і Миколи 11 серпня 1989 р.
Слід зазначити, що В. Чехівського було реабілітовано за вироком 1937 р., а
священика УАПЦ Миколу Чехівського реабілітовано за судимістю від 19 квітня
1930 р. на процесі «СВУ», коли його було засуджено на 3 роки позбавлення волі
і 2 роки обмеження в правах, а 4 грудня 1937 р. за постановою трійки УНКВС по
Курській області Миколу Чехівського засуджено до розстрілу [688; 692-694; 695;
697; 968, с. 109-111]. Таким чином прослідковується дещо дивна невідповідність
кількості несправедливих засуджень до страти кількості реабілітаційних
висновків на одну й ту саму особу.
У наступні роки реабілітовані голова Нехворощанської парафіяльної
ради УАПЦ Жовницький Пилип Якович (24 січня 1990 р.) [726; 968, с. 39-40],
голова Менської парафіяльної ради УАПЦ Войцех Григорій Євтихійович (31
серпня 1992 р.) [712; 968, с. 29], архієпископ УАПЦ Ярещенко Олександр
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Григорович (20 жовтня 1999 р.) [682; 968, с. 114-117], священики УАПЦ
(УПЦ) Іценко Захар Якович (10 липня 1991 р.) [714; 968, с. 44-45], Кохно
Микита Прокопович (12 серпня 1991 р.) [709; 968, с. 53-55], Поцяпун Семен
Степанович (10 березня 1992 р.) [727; 968, с. 84], Карпенко Дмитро
Степанович (10 грудня 1992 р.) [715; 968, с. 45-46], Кордон Максим Маркович
(31 травня 1995 р.) [704; 968, с. 50-52], Білик Володимир Михайлович (27
червня 1995 р.) [719; 968, с. 19-20], мирянин Гордовський Порфирій Іванович
(8 червня 1993 р.) [699; 968, с. 34-36] та ін.
Деякі діячі УАПЦ (УПЦ) взагалі не були реабілітовані з різних причин.
Протодиякон Василь Потієнко, голова ВПЦР у 1924–1926 рр., не має записів
про вироки судових або позасудових органів через те, що був завербований
органами НКВС. Після закриття його кримінальної справи 7 грудня 1939 р.
кілька років використовувався «для розкриття контрреволюційного підпілля».
Для проведення оперативної комбінації виготовлено довідку про те, що нібито
В. Потієнко засуджений у жовтні 1938 р. особливою нарадою при НКВС СРСР
до 5 років позбавлення волі, але під час прямування до місця покарання тяжко
захворів і після повернення до Києва до 10 листопада 1939 р. лікувався в
тюремній лікарні [710; 968, с. 83]. Згодом він емігрував з України після
німецької окупації, але загинув у 1945 р. біля Ваймару, Німеччина.
Священик УАПЦ Митрофан Іванович Явдась, який також емігрував до
Німеччини, один з ініціаторів Ашаффенбурзького з’їзду 1947 р. і утворення
УАПЦ (Соборноправної), 11 вересня 1929 р. був заарештований Уманським
відділом ДПУ УСРР і 11 березня 1930 р. постановою судової трійки при
колегії ДПУ УСРР засуджений до 7 років концтаборів. Покарання відбував на
Далекому Сході, звільнився у 1941 р. Реабілітований 9 серпня 1989 р. [738;
968, с. 111-112].
У рідкісних випадках справу могли закрити за відсутністю складу злочину
іще під час ведення слідства. Очевидно, це могло залежати від місцевого складу
судово-слідчих органів, оскільки велика кількість засуджених в інших місцях
була приречена до вищої міри покарання і за менші провини.
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Наприклад, священик УАПЦ Ханко Максим Єлісейович арештований 16
вересня 1929 р. Кременчуцьким відділом ДПУ УСРР і обвинувачений в
антирадянській діяльності та пропагуванні ідей об’єднання українського народу
навколо УАПЦ. За вироком судової трійки при колегії ДПУ УСРР 15 лютого
1930 р. розстріляний, а реабілітований 31 жовтня 1989 р. [720; 968, с. 101].
Натомість, священик УАПЦ Тарасюк Адам Михайлович, висвячений у
священики УАПЦ у великому Софійському соборі у 1921 р., зрікся священства
наприкінці 1922 р. і працював вчителем. 16 квітня 1935 р. заарештований
Коростенським районним відділком НКВС УСРР, причому звинувачений за
тією самою ст. 54-10 КК УСРР, за якою інших вже було розстріляно. До того ж
йому інкримінували зв’язки з членами «СВУ». Але 22 вересня 1935 р.
постановою окружного відділу НКВС м. Коростеня несподівано справу було
закрито за недоведеністю складу злочину [708; 968, с. 100-101].
Так само священик УАПЦ Цибульський Петро Миколайович 26 січня 1930
р. заарештований Білоцерківським окружним відділом ДПУ УСРР, але 17 серпня
1930 р. постановою окружної прокуратури його справу закрито і обвинуваченого зпід варти звільнено. Тому реабілітація була непотрібна [683; 968, с. 103-104].
Деякі діячі УАПЦ взагалі не фігурують в архівно-кримінальних справах,
отже, і не згадуються серед реабілітованих. Це архієпископ Київщини,
заступник митрополита УАПЦ Василя Липківського Нестор Шараївський, на
якого не виявлено жодної архівно-кримінальної справи.
Архієпископ Балтський УАПЦ Антін Гриневич, заарештований у
1921 р., потім у 1922 р., коли просидів 5 місяців в одеській тюрмі, у 1931 р. був
арештований і знову просидів 9 місяців. Але, за деякими відомостями, останні
роки він проживав у м. Свято-Троїцьку, де і помер в лютому 1937 р.
Архієпископ Полтавський УАПЦ Костянтин Кротевич заарештований 8
жовтня 1929 р. Лубенським окружним відділом ДПУ УСРР і утримувався в
БУПР м. Лубни, але 14 листопада 1929 р. звільнений під підписку про невиїзд.
У червні 1931 р. за постановою СПВ ДПУ УСРР справу проти К. Кротевича
припинено [728; 968, с. 56-59].
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Єпископ Волинський УАПЦ Маляревський Михайло заарештований у
1936 р., але відбувши термін покарання у 1941 р., повернувся до Києва і
служив протоієреєм на парафії у м. Васильків на Київщині. Інших відомостей
про нього не віднайдено.
Цікаво склалася доля протоієрея УАПЦ, настоятеля собору Св. Софії
Київської у 1923 р., члена ВПЦР і співробітника редакції часопису УАПЦ
«Церква й Життя» Хомічевського Миколи, який до того ж був композитором і
поетом (літературний псевдонім Борис Тен). Він був арештований і
засуджений у 1929 р. на 10 років відбував покарання у далекосхідних таборах.
Після звільнення у вересні 1936 р. М. Хомичевський поселився у м. Калінін
(РРФСР) через заборону жити в Україні.
У

1937–1941

Калінінському

рр.

обласному

М. Хомичевський
будинку

народної

працював
творчості.

методистом
У

1941

в
р.

мобілізований до Червоної армії, потрапив у полон, перебував у концтаборі.
Після звільнення

у 1945 р. повернувся

до Житомира, де

завідував

літературною частиною обласного театру, заснував хор «Льонок», очолював
обласне літературне об’єднання [1408].
Частина репресованих діячів УАПЦ (УПЦ) з певних причин отримала
відносно малий термін ув’язнення (3-5 років). Не завжди вдається з’ясувати з
архівно-кримінальної справи, чи людина вижила після засудження і
відбування покарання, але всі вони на загальних підставах реабілітовані у 1980
– 1990-х рр. Наприклад, священик УАПЦ Ященко Трохим Дмитрович
арештований 13 березня 1933 р. Харківським обласним відділом ДПУ УСРР і
4 липня 1933 р. особливою нарадою при колегії ДПУ УСРР засуджений до 3
років заслання у Казахстан. Реабілітований 8 серпня 1989 р. [739; 968, с. 117].
Іноді присуд змінювали, наприклад, священика УАПЦ Хоця Мусія
Демидовича 19 лютого 1930 р. судовою трійкою при колегії ДПУ УСРР
засуджено до 10 років позбавлення волі, але 27 травня 1936 р. за рішенням
Президії ЦВК СРСР термін покарання зменшили до 8 років. Реабілітація Хоця
М. Д. відбулась 7 вересня 1989 р. [724; 968, с. 102-103].
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Окремою проблемою виявився пошук інформації про реабілітацію діячів
УАПЦ, які засуджені в УСРР, а покарання відбували в РСФРР. На відміну від
актів про засудження і страту, осіб ув’язнених у Соловецькому таборі, а також
репресованих, що повернулися в Україну в різний час, велика частина справ і
досі зберігається в архівах Російської Федерації.
Нащадки одного із засуджених і страчених в РРФСР єпископа
Проскурівського УАПЦ Максима Задвірняка тільки у 2011 р. отримали
відповідь на свої численні звернення з приводу його долі до архівних установ
органів безпеки [1390]. У лютому 2011 р. від Управління внутрішніх справ
МВС Росії по Хабаровському краю вони отримали архівну довідку за № 13/6/4
–З-3. У цій довідці повідомлялося: «Задверняк Максим Евменович, 1882 г. р.,
уроженец с. Тростянец Тростянецкого района Винницкой области УССР.
Осужден 07.08.1935 г. спец. коллегией Винницкого областного суда по ст. 5410 ч. 1 УК УССР на 5 лет ИТЛ. Начало срока – 03.07.1935 г. Осужден
вторично 05.04.1938 г. Тройкой УНКВД по ДВК по ст. за КРА, приговорен к
ВМН. Приговор приведен в исполнение 04.06.1938 г. Основание: архивно –
следственное дело № 106/Р-2094 с/о». Цей та інші документи нині
зберігаються в архіві родини Задвірняків-Красильничук.
Незважаючи на те, що єпископ Проскурівський Максим Задвірняк
страчений у Далекосхідних таборах, рішення про його реабілітацію було
прийняте в Україні на загальних підставах. У довідці про реабілітацію, яку
родичам загиблого надано 7 жовтня 2010 р. прокуратурою Хмельницької
області, зазначалося, що Задвірняк Максим Євменович засуджений 7 серпня
1935 р. спецколегією при Вінницькому обласному суді за ст. 54-10 КК УСРР
до 5 років позбавлення волі.
А далі, без зазначення обставин страти і місця перебування після 1935 р.,
було написано: «На основании ст. 1 Закона Украинской ССР от 17 апреля 1991
г. «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине» Задвирняк
Максим Евменович реабилитирован Генеральной прокуратурой Украины 15
января 1993 г.».
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Таким чином, дослідження показало, що у справі реабілітації жертв
політичних репресій 1930-их рр. можна виокремити 2 великих хвилі: перша
1950–1960-х рр., зумовлена ХХ зїздом КПРС, друга – 1989 р. і в подальші
роки, коли активізувались процеси реабілітації і подальшого розсекречення
архівів. Частину кримінальних справ діячів УАПЦ (УПЦ), які було відкрито у
1930-ті рр. у ході кампаній пошуку «ворогів народу» серед різних категорій
населення та в процесі виловлювання «колишніх» ворогів соціалістичного
суспільства, іноді траплялося так, що закривали іще наприкінці 1930-их рр.
Очевидно, проти цих заарештованих взагалі не було віднайдено доказів, окрім
їх приналежності до парафій УАПЦ (УПЦ).
Частина репресованих у 1930 рр. діячів УАПЦ відбула покарання в
місцях позбавлення волі, деколи навіть зі скороченням терміну покарання.
Наприкінці 1930-их рр. звільнені намагались повернутись в Україну.
Дослідження показало, що архівно-кримінальні справи усіх, хто відбув
покарання, можна поділити на 3 групи: 1) засуджених до вищої міри
покарання – розстрілу наприкінці 1930-их рр. як «повторників»; 2) засуджених
до нового терміну ув’язнення; 3) тих, хто уникнув повторного покарання.
Частина цих діячів була мобілізована під час війни і згодом проживала на
території УРСР (М. Хомичевський), навіть служили священиками РПЦ
(М. Маляревський, Д. Ходзицький).

Щоправда,

в діаспорних

виданнях

післявоєнної доби їм усім через відсутність інформації з СРСР приписали або
страту або загибель у таборах.
Велика хвиля реабілітації 1950–1960-их рр. спричинила до масового
перегляду справ і торкнулася певної частини репресованих діячів УАПЦ.
Дослідження архівно-кримінальних матеріалів показало, що їх також можна
умовно поділити на кілька груп: 1) справи, переглянуті уповноваженими
особами, з висновком про те, що вирок винесено правильно і справи перегляду
не підлягають; 2) незалежно від вироку (страта або тривалий термін ув’язнення)
деякі справи було закрито, а самих засуджених реабілітовано, часто посмертно.
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Характерною особливістю було те, що засуджених трійками і
особливими нарадами у 1937 р., як правило до розстрілу, мало реабілітовано у
1950-ті рр., натомість якщо судили обласним судом, то навіть є випадки
виправдання. Колишній архієпископ Лубенський УАПЦ Йосиф Оксіюк сам
добився повної реабілітації у 1960 р. Після 1989 р. і в подальші роки було
завершено процес реабілітації репресованих діячів УАПЦ, чиї архівнокримінальні справи збереглись в Україні. Натомість, отримання таких довідок
на засуджених українських діячів УАПЦ (УПЦ) з відповідних архівів
Російської Федерації, де власне і був побудований ГУЛАГ і відбувалися
остаточні засудження, відбування покарання і страти, надзвичайно важке.
Таким чином виявлені і проаналізовані реабілітаційні документи діячів
УАПЦ (УПЦ) дають можливість провести подальші дослідження з історії
радянської судової системи, причин і обставин виникнення кількох хвиль
реабілітацій засуджених за політичними статтями церковних діячів. Виявлені і
опубліковані матеріали дозволяють провести умовну класифікацію відкритих
проти діячів УАПЦ (УПЦ) кримінальних справ і відслідкувати долю
засуджених, в тому числі тих, хто уник засудження до вищої міри покарання.
Усі отримані відомості мають прислужитися подальшим просопографічним
дослідженням в Україні.
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ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення
наукової задачі щодо дослідження і класифікації комплексу джерел з історії
УАПЦ (УПЦ) 1917–1939 рр., встановлено їх збереженість, достовірність,
систему обліку і використання, особливоссті структури та інформаційного
потенціалу. За результатами дослідження автором сформульовані такі
найважливіші висновки.
1. З’ясовано, що стан збереженості джерел з історії УАПЦ (УПЦ) 1917–
1939 рр., попри великі втрати ХХ століття, є задовільним. Незважаючи на
режим надзвичайної секретності і відсутність доступу дослідників до архівних
матеріалів як самої УАПЦ (УПЦ), так і архівно-кримінальних справ
репресованих діячів цієї церкви, велика частина документальних джерел
збереглася, за винятком раніше вилучених або знищених матеріалів. Менша
частина оригінальних джерел була вивезена по закінченню Другої Світової
війни за кордон і поступово оприлюднена представниками української
церковної

діаспори

у

вигляді

археографічних

збірників,

окремих

документальних публікацій та періодичних видань.
Етапи дослідження і публікації джерел з історії УАПЦ (УПЦ) 1917–
1939 рр. у вітчизняній і зарубіжній історіографії суттєво відрізняються. Якщо в
закордонній історіографії інтерес до УАПЦ (УПЦ) був постійний і після
закінчення Другої Світової війни отримав розвиток процес подальших
досліджень завдяки вивезеним з України і опублікованим документальним
джерелам, то в радянській Україні історіографія не могла включати
дослідження церковних джерел, як ідеологічно шкідливих. До того ж додалися
проблеми з засекреченням архівів і відповідним розвитком виключно
агітаційно-пропагандистського напряму публікацій.
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Після 1991 р. в Україну потрапили опубліковані в післявоєнний період
джерела, а також почався складний процес повернення українських церков у
суспільне життя країни. Це стимулювало інтерес до пошуку і публікації
джерел з історії УАПЦ (УПЦ) 1917–1939 рр., актуалізувало цю тему в
українській історіографії з урахуванням нових підходів і методів дослідження.
При дослідженні особливостей розподілу архівних джерел з історії
УАПЦ (1921–1930) – УПЦ (1930–1939) серед матеріалів фондів організацій та
окремих осіб українських архівів виявилося, що через політичні репресії в
контексті розгортання арештів учасників процесу “СВУ” у 1929 р. було
вилучено канцелярський архів ВПЦР, який почасти був використаний для
утворення архівно-кримінальних справ, а потім зберігався у спецсховищі
ЦДАЖР, м. Харків (нині – ЦДАВО України). Інші архівні матеріали з історії
УАПЦ (УПЦ) частково представлені у фондах інших організацій і установ, а
також особових фондах церковних діячів, архівно-кримінальних справах у
фондах Служби безпеки України.
2. Структурно-джерелознавчий аналіз комплексу джерел з історії
автокефального руху 1917–1921 рр., УАПЦ (1921–1930) – УПЦ (1930–1939),
зокрема документів Першого і Другого Всеукраїнських православних
церковних Соборів УАПЦ 1921 р. і 1927 р., “надзвичайних” Соборів 1930 р.
УАПЦ і УПЦ в контексті підготовки та проведення процесу “СВУ”, соборних
діянь, ухвал та постанов, показав, що збереженість соборних документів є
різною. Стенограми і дотичні документи Першого і Другого Всеукраїнських
Соборів УАПЦ за 1921 та 1927 рр. збереглися майже повністю і можуть бути
класифіковані за критеріями церковних соборних документів.
Через втручання органів держбезпеки і запровадження режиму
секретності документи обох “надзвичайних” Соборів УАПЦ і УПЦ 1930 р.
майже відсутні і виявлені фрагменти соборних матеріалів у вигляді
епістолярних джерел, уривків з архівно-кримінальних справ діячів УАПЦ та
публікацій в агітаційно-пропагандистських радянських виданнях поки не
можуть бути класифіковані за попередньою схемою соборних документів.
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3. Виявлений комплекс діловодних матеріалів канцелярії ВПЦР як
керівного органу автокефального руху та УАПЦ з 1921 р., зокрема програмних
документів автокефального руху та УАПЦ, церковних статутів в контексті
боротьби за їх легалізацію радянською владою, основних видів діловодних
матеріалів канцелярії ВПЦР впродовж її діяльності у 1919–1929 рр.,
наративних джерел, зокрема нарисів історії православних парафій в Україні за
період українізації і приєднання до УАПЦ впродовж 1921–1926 рр.,
документів з організації духовної освіти класифікований за загальними
критеріями діловодних документів.
Дослідження показало, що тих програмних документів і варіантів
церковних статутів, які були створені в період автокефального руху до
встановлення радянської влади в Україні, в архівних справах фонду № 3984
ЦДАВО України майже не залишилося. Натомість, значно краще збереглися
документи, які було утворено на підставі радянського декрету про
відокремлення церкви від держави і школи від церкви, починаючи з 1919 р.
4. Вперше виявлено та введено до наукового обігу унікальні архівні
документи, які містять апологетичні праці провідних діячів УАПЦ,
богослужбові та гомілетичні твори, церковно-полемічні публікації ідеологів
УАПЦ та твори ідейних опонентів цієї церкви, які майже не збереглися у
вітчизняних архівах та за кордоном, з метою визначення ідеологічної основи
цієї церкви, причин внутрішньоцерковного протистояння православних
осередків в Україні 1920–1930-их рр. в Україні, а також, певною мірою,
походження складових частин звинувачення діячів УАПЦ (УПЦ) під час
репресій з боку комуністичної влади в період “великого терору”.
Джерелознавче дослідженя документів, які було опубліковано в Україні
та за кордоном в післявоєнний час, дозволяє стверджувати, що богословська
спадщина митрополита УАПЦ Василя Липківського (1921–1927) незрівнянно
більша ніж інших діячів цієї церкви, оскільки він навіть в період вимушеної
бездіяльності і відстороненості від церкви у 1927–1937 рр. працював над
апологетичними, богослужбовими, гомілетичними та перекладовими творами,
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писав і відправляв за кордон листи з проектами реформування церковного
життя православних українців в США і Канаді. Натомість інші діячі УАПЦ
(УПЦ), окрім В. Чехівського, майже не залишили по собі богословського,
публіцистичного та епістолярного доробку.
5. Джерела особового походження, зокрема особових справ діячів
УАПЦ, які відклалися в канцелярії ВПЦР до 1929 р., і складають окремий
структурний підрозділ фонду № 3984 ЦДАВО України. Цей комплекс джерел
містить величезний обсяг поки ще не залученої до наукового обігу інформації
в галузях біографістики (анкетні дані священо- і церковнослужителів УАПЦ та
членів їхніх родин), географії розповсюдження автокефального руху та
парафій УАПЦ, статистичних розвідок для подальших соціологічних
досліджень тощо.
Весь

виявлений

масив

спогадів,

епістолярію,

некрологів

та

зображальних джерел (одноосібні та групові світлини діячів УАПЦ) є
невеликим за обсягом, оскільки саме цей вид найбільше постраждав в період
“великого терору” через вилучення та знищення таких документів під час
арештів церковних діячів УАПЦ (УПЦ).
Ті нечисленні джерела, які були вивезені за кордон містять унікальну
просопографічну інформацію про особисте життя, церковне служіння,
зовнішній вигляд і обставини смерті діячів УАПЦ (УПЦ).
6. Інформаційний потенціал виявлених церковних періодичних видань
УАПЦ в Україні та за кордоном, зокрема церковної преси 1920-их рр. в УСРР,
періодичних видань УАПЦ (Соборноправної) в Німеччині 1950-их рр. та в
США до 1980-их рр. є досить великий, оскільки саме у цих періодичних
виданнях були опубліковані вивезені з України фотографії, біографічні
матеріали, епістолярій, спогади учасників подій, документи з історії УАПЦ та
інші матеріали.
Окрему частину оприлюднених на сторінках церковної періодики
матеріалів склали матеріали з особистого архіву Євгена Бачинського, який
отримав їх поштою від митрополита УАПЦ Василя Липківського та інших
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діячів УАПЦ як уповноважений УАПЦ в Західній Європі.
7. Стан збереження, обліку та використання джерел нецерковного походження, зокрема нормативно-розпорядчих документів радянських органів влади, оперативної діяльності, таємних інструкцій та зведень секретно-політичних підрозділів органів держбезпеки УРСР, документів процесу “СВУ” в
контексті УАПЦ (УПЦ), специфіку формування судово-слідчих справ діячів
УАПЦ (УПЦ), в тому числі інструкції по їх укладанню, і документів з питань
реабілітації

репресованих

є

задовільним

і

обумовлений

обставинами

збереження цих документів в ГДА СБ України.
Після археографічного опрацювання документи і матеріали були
оприлюднені в кількох збірниках.
Вищезгадані

джерела

нецерковного

походження

мають

великий

інформаційни потенціал у справі подальших досліджень засобів і механізму
знищення церковного життя в УСРР, методів роботи чекістів, здійснених
таємних акцій проти УАПЦ (УПЦ), залежності процесу оформлення
кримінальних справ проти церковних діячів від документів процесу “СВУ”.
Одним з найбільших досягнень у справі дослідження реабілітаційних
документів є отримання достовірних свідчень про останні роки життя,
засудження та точну дату смерті більшості церковних діячів.
Отже, дослідження джерел з історії УАПЦ (УПЦ) 1917 – 1939 рр. і поява
археографічних збірників та історико-джерелознавчих досліджень з цієї
тематики актуалізували багато нових тем для дослідження, поповнили сучасні
історіографічні студії в Україні, викликали суспільний інтерес до результатів
архівних пошуків, зокрема щодо персоналій церковних діячів та їх біографій в
контексті багатолітньої відсутності просопографічної інформації.
Тому на часі є створення загальноукраїнського електронного каталогу
архівних фондів і справ, а також окремого каталогу персоналій церковних
діячів УАПЦ (УПЦ) 1917–1939 рр. для загального доступу тих, хто цікавиться
долею своїх загиблих родичів зі складу українського духовенства зазначеного
періоду, фахівців з гуманітарних наук тощо.
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Проведене дослідження показало, що необхідно переформатувати на
підставі отриманої в результаті джерелознавчого дослідження інформації
відносно того складу архівних фондів державних архівів України, який
залишився у спадок від радянських часів.
Йдеться про те, що документи “клерикально-буржуазних організацій”
було віднесено в кінець архівних фондів. До того ж упорядкування документів
в межах одного фонду було здійснено недбало, з численними порушеннями
при укладанні архівних справ, навіть з віднесенням копій одного і того ж
документу до справ в різних описах.
Було з’ясовано, що особові матеріали протоієрея УАПЦ Кирила
Стеценка нині знаходяться у двох державних архівах та Інституті рукопису
НБУ ім. В. Вернадського.
У справі продовження процесу пошуку відомостей про діячів УАПЦ
(УПЦ) 1917–1939 рр. необхідно залучити інші державні інституції та
організації, зокрема Інститут національної пам’яті та Національний заповідник
“Биківнянські могили” з метою вивчення інформації про поховання страчених
у Лук’янівській тюрмі, де також є нагальна потреба встановлення пам’ятного
знаку на вшанування пам’яті розстріляних там усіх церковних діячів та
встановлення пам’ятної дошки з іменами страчених.
Окремого обговорення і вирішення вимагає проблема дослідження усіх
масових поховань на території України з метою ідентифікації закатованих і
розстріляних

комуністичною

владою

українських

громадян,

зокрема

церковних діячів. Очевидно, що кількість виявлених в архівах розстрільних
справ не співпадає з кількістю реально знищених людей
Необхідно залучити матеріали з архівних фондів РФ, які стосуються
української складової усіх репресованих у ГУЛАГ’у. Це ж саме стосується
архівних матеріалів, які акумульовано у архіві церкви-памятника Св. Андрія
Первозванного в Сауд-Бавнд-Бруці (Н. Дж., США), а також інших церковних і
приватних архівів емігрантів з України.
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Проведене джерелознавче дослідження джерел з історії УАПЦ (УПЦ)
1917–1939 рр. може зацікавити представників різних напрямів гуманітарної
науки в Україні та за її межами, зокрема релігієзнавців, у справі проведення
історичної екпертизи відомостей сучасних православних церков в Україні.
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
І. ДЖЕРЕЛА
Центральний державний архів вищих органів влади
та управління України
(ЦДАВО України, м. Київ)
Фонд Р-5. Народний комісаріат внутрішніх справ УРСР (НКВС)
Опис 1.
1. Справа № 2189. Центральное Административно-Организационное
Управление Отделение по отделению церкви от государства. Материалы о
деятельности ликвидационных комиссий по отделению церкви от государства
при отделах управления Киевского губернского и окружных исполкомов. 26
января – 27 ноября 1923 г.
Опис 2.
2. Справа № 252. Сведения, списки и заявления священнослужителей,
отрекшихся от сана. 20 апреля 1924 г. – Январь 1929 г.
3. Справа № 2178. Устав Всеукраинского обьединения религиозных
общин украинской автокефальной православной церкви и переписка с
админотделом Киевского Окрисполкома о разрешении общинам проведения
собраний. 1926 – 1927 гг.
Опис 3.
4. Справа № 1135. Переписка с админотделом Киевского Окрисполкома
о передаче малого Софиевского собора религиозной общине для открытия в
нем богословской школы. Начато 21 января 1928 г. Окончено 10 мая 1928 г.
5. Справа № 1962. Переписка по рассмотрению заявлений религиозных
общин о разрешении выполнять обряды. Удостоверения и регистрационные
карточки служителей культа. Нач. 13 января 1930 г. Оконч. 29 декабря 1930 г.
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Фонд 3696. Міністерство Закордонних Справ УНР. Департамент
Чужоземних Зносин. Дипломатичний відділ
Опис 2.
6. Справа № 419. Листування з Міністром віроісповідань УНР про
визнання автокефальної церкви державами Европи та значення церковної
справи в переведенні політики уряду. 6 листопада 1920 – 27 грудня 1921 р.

Фонд 3984. Українська Автокефальна Церква. Відділ Керівничий
Опис 1.
7. Справа № 1. Листування [представників церкви] з урядом про
відділення Церкви від держави. 1920 р.
8. Справа № 2. Статут і протоколи Живої Церкви на Україні про
заснування парафій. 1920 р.
9. Справа № 3. Статут Української [Автокефальної] Православної
Церкви. 1920 р.
10. Справа № 4. Статути українських автокефальних парафій. 1920 р.
11. Справа № 5. Листування Всеукраїнської православної церковної ради
з свіцькою владою [Київським губернським революційним комітетом і
Київським губернським виконкомом ради робітничих та селянських депутатів
про повернення будівель зайнятих раніше денікінцями та проведення
церковних служб українською мовою]. 1920 р.
12. Справа № 6. Листування Антонія з Всеукраїнською православною
церковною радою в справах автокефальної церкви. 1920 р.
13. Справа № 7. Листування з Всеукраїнської православної церковної
ради з Київською Губерніяльною Церковною Радою про стан парахвій. 1920 р.
14. Справа № 8. Протоколи засідання Президії Київської Губерніяльної
Церковної Ради. 1920 р.
15. Справа № 9. Протоколи засідань Київської Губерніяльної Церковної
Ради Всеукраїнської спілки православних парафій. 1920 р.
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16. Справа № 10. Листування по справах призначення Головноуповноважених
і Уповноважених по справах заснування Українських Православних Парафій
і організації церковних відправ на Українській мові. 20 грудня 1920 р.
17. Справа № 11. [Листування з різними особами] Про утворення Спілки
Українських Парахвій. 1920 – 1922 рр.
18. Справа

№

12.

Листування

з

парафіянами

Всеукраїнської

Православної Церковної Ради в справі Українізації [про проведення церковних
служб українською мовою]. 1920 р.
19. Справа № 13. Інформація про Радянське законодавство що
торкається релігії і церкви. 12 грудня 1920 р. – 15 грудня 1921 р.
20. Справа № 14. Інформації інструкторів в справі організації
Українських Православних парафій. 1920 р.
21. Справа

№

15.

Оголошення

Всеукраїнської

Церковної

Ради

інформаційного характеру. 1920 р.
22. Справа № 16. Список віруючих релігійної громади Православної
Української Автокефальної Церкви [с. Максимівка]. 1920 р.
23. Справа № 17. Обіжники до парафій Спілки [Циркуляри до парафій спілки про
святкування роковин смерті Т. Г. Шевченка православними парафіянами, відправлення
церковних служб, здійснення в життя постанов Собору та з інших питань]. 1920 р.
24. Справа № 18. Доклади та посвідчення інструкторів в справах заснування
Українських Православних парахвій і організації церковних відправ. 1920 р.
25. Справа № 19. Інструкція виборчо-підготовчих зібрань представників
духівництва. 1920 р.
26. Справа № 20. Поради в справі [заснування православних українських
парафій]. 1920 р.
27. Справа № 22. Заява Всеукраїнської Православної Церковної Ради до
НКВС УСРР про дозвіл скликання зборів церковної ради. 1920 р. [Протокол
засідання президії Церковної Ради Київщини. 2 вересня 1920 р.].
28. Справа № 24. Листування з єпископом Грузії про відокремлення
української автокефальної церкви. 1920 р.
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29. Справа № 25. Реєстр крайових уповноважених в справі української
церкви. 1920 р.
30. Справа № 26. Відозва Всеукраїнської церковної ради до населення
від 5 травня 1920 р.
31. Справа № 28. Листування Всеукраїнської церковної ради з
повітовими церковними радами про призначення завгосподарством та
ін. справами. 1920р.
32. Справа № 29. Листування з Полтавським братством про заснування
українських православних парафій. 1920 р.
33. Справа № 30. Листування з радою при архієпископі Парфенії в
справі українізації парахвій. 1920 р.
34. Справа № 31. Листування Полтавського архієпископа з Київським
про проведення обрядів і українізацію парафій. 1920 р.
35. Справа № 32. Звернення про приєднання до спілки Всеукраїнської
православної церкви Полтавської парафії. 1920 р.
36. Справа № 33. Протоколи загальних зборів членів парафії про
приєднання до спілки православних парафій с. Бережівка Прилуцького повіту
на Полтавщині та листування з цього питання. 1920 р.
37. Справа № 34. Протоколи загальних зборів членів парафії про
приєднання до спілки православних парафій с. Баришівка Прилуцького повіту
на Полтавщині та листування з цього питання. 1920 р.
38. Справа № 35. Протоколи загальних зборів членів парафії про приєднання
до спілки православних парафій м. Одеси та листування з цього питання. 1920 р.
39. Справа № 37. Листування з Одеською губернською церковною
радою про приєднання до спілки Всеукраїнської автокефальної церкви. 1920 р.
40. Справа № 38. Листування з Подільською губернською церковною
радою про приєднання парафій Подільської губернії до спілки Всеукраїнської
автокефальної церкви. 1920 р.
41. Справа № 39. Листування з керуючим Херсонською парафією про
церковний православний рух на Україні. 1920 р.
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42. Справа № 40. Листування Всеукраїнської Православної Ради з
Печерською Українською Православною Парахвією про церковні справи.
1920 – 1924 рр.
43. Справа № 41. Протоколи засідання організаційно-керівничої секції
Всеукраїнської Православної Церковної Ради. 1920 р.
44. Справа № 42. Заява від Кирилівської парафіяльної ради Троїцької церкви
м. Києва про приєднання до спілки українських православних парафій. 1920 р.
45. Справа № 43. Заява від Подільської парафіяльної ради при
Андріївському соборі м. Києва про приєднання до спілки українських
православних парафій та статут парафії. 1920 р. [Справа про заснування
Андріївської парафії міста Київа. 1919 – 1924 рр.].
46. Справа № 44. Заява від Подільської парафіяльної ради ПетроПавлівської церкви м. Києва про приєднання до спілки українських
православних парафій. 1920 р.
47. Справа № 46. Протоколи загальних зборів членів парафій Київщини про
приєднання до спілки українських парафій та листування з цього питання. 1920 р.
48. Справа № 50. Доповідь попа Грушевського президії Всеукраїнської
православної церковної ради Канівського повіту. 1920 р.
49. Справа № 51. Протоколи загальних зборів українських православних
громадян Київської губернії про приєднання до спілки українських парафій. 1920 р.
50. Справа № 52. Листування [про організацію церковних парафій],
обрання кандидатів на єпископів, повернення знятих Денікіним священиків та ін.
1920 р.
51. Справа № 53. Листування з автокефальної церквою Грузії про
відродження української автокефальної церкви та з проханням висвячення
єпископів для української церкви. 1921 р. [Справа про відродження
Автокефальної церкви в Грузії].
52. Справа № 54. Накази та розпорядження радянського уряду про
відокремлення церкви від держави, декрет про звільнення від військової служби
за релігійними переконаннями та про трудову повинність віруючих. 1921 р.
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53. Справа

№

55.

Листування

про

скликання

Всеукраїнського

церковного собору. 1921 р.
54. Справа № 56. Листування про скликання передвиборних зборів. 1921 р.
55. Справа № 57. Собор Всеукраїнської Православної Церкви [доповіді
та виступи делегатів на засіданні 14 жовтня]. 1921 р.
56. Справа № 58. Засідання Всеукраїнського Православного Собору 15
жовтня [16 жовтня]. 1921 р.
57. Справа № 59. Засідання Всеукраїнського Православного Собору
[17 жовтня]. 1921 р.
58. Справа № 62. Засідання Всеукраїнського Православного Церковного
Собору [20 жовтня]. 1921 р.
59. Справа № 63. Засідання Всеукраїнського Православного Церковного
Собору [21 жовтня 1921 р.]. 1921 р.
60. Справа № 64. Документи парафіяльних рад про скликання Першого
Всеукраїнського православного церковно-визвольного собору. 14 жовтня
1921 р.
61. Справа

№

65.

Листування

про

підготовку

Всеукраїнського

церковного православного Собору. 1921 р.
62. Справа № 66. Ухвали Всеукраїнського Церковного Собору [14
жовтня 1921 р].
63. Справа № 67. Доповіді священнослужителів на Соборі про діяльність
української церкви, стан духовенства та з інших питань. 1921 р.
64. Справа № 68. Інструкції по скликанню Всеукраїнського церковного
собору та інструкція волосним церковним радам. 1921 р.
65. Справа № 69. Документи (протоколи, реєстр членів та ін.)
передсоборного з’їзду представників парафій Київського повіту. 1921 р.
66. Справа № 70. Ухвали передсоборного з’їзду представників парафій
волостей Київської округи.
67. Справа № 71. Доповіді представників від різних парахвій про стан
церковних справ. 1921 р.
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68. Справа № 72. Посвідчення, автобіографії та інші документи делегатів
Всеукраїнського православного церковного собору, відряджених на окружні
церковні з’їзди. 1921 р.
69. Справа № 73. Привітання вихованців духовних семінарій Першому
Всеукраїнському собору. 1921 р.
70. Справа № 74. Реєстри членів церковного собору Київщини від
22 травня 1921 р.
71. Справа № 75. Реєстри делегатів від різних повітів на церковний з’їзд
Київщини від 22 – 26 травня 1921 р.
72. Справа № 76.Ухвала Першого українського церковного собору від
22 – 26 травня 1921 р.
73. Справа № 77. Запрошення на церковний з’їзд представників
Київщини. 1921 р.
74. Справа № 78. Запрошення на церковний з’їзд представників
Київщини. 1921 р.
75. Справа № 79. Запрошення на церковний з’їзд представників
Київщини. 1921 р.
76. Справа № 80. Запрошення на церковний з’їзд представників
Київщини. 1921 р.
77. Справа № 88. Листування про заснування українських парафій на
Київщині та організацію церковних відправ українською мовою. 1921 р.
78. Справа № 89. Листування Всеукраїнської церковної ради з
парафіяльними церковними радами про використання коштів парафій та про
внески до скарбниці Всеукраїнської церковної ради. 1921 р.
79. Справа № 90. Організаційне листування [Всеукраїнської церковної
ради] з парафіяльними церковними радами. 1921 р.
80. Справа № 91. Доповіді представників парафій Всеукраїнській
церковній раді. 1921 р.
81. Справа № 92. Інформації інструкторів про українізацію на місцях.
1921 р.
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82. Справа № 93. Відозва єпископа Назарія [Блінова] до громадян, що
визнають автокефальну церкву. 1921 р.
83. Справа № 94. Листування з різними парафіями про приєднання до
автокефальної церкви. 1921 р.
84. Справа № 95. Протоколи засідань Київської міської церковної ради.
1921 р.
85. Справа № 96. Посвідчення попам про обрання до складу Київської
міської [церковної] ради. 1921 р.
86. Справа № 98. Протоколи засідання Малої ради від 28 листопада 1921 р.
87. Справа № 99. Листування з Малою радою про українізацію. 1921 р.
88. Справа № 100. Прохання та заяви громадян до Всеукраїнської
церковної ради про вступ до братства «Жива Церква», надання матеріальної
допомоги та ін. 1921 р.
89. Справа № 101. Листування про призначення головноуповноважених і
уповноважених Всеукраїнської церковної ради для українізації парафій на
місцях. 1921 р.
90. Справа № 102. Листування з єпископами про організацію церковного
життя. 1921 р.
91. Справа № 103.Листування з єпископом Антоніком у справі переїзду
на Україну. 1921 р.
92. Справа № 104. Листування з єпископами про українізацію церкви. 1921 р.
93. Справа № 105. Офіційна довідка Київської єпархіальної канцелярії
про проведення церковних служб українською мовою. 1921 р.
94. Справа

№

106.

Заяви

духовенства

про

церковні

відправи,

призначення попів та ін. 1921 р.
95. Справа № 107. Протокол засідання Київської ради та листування про
відкликання попів. 1921 р.
96. Справа № 108. Протоколи засідань Старокиївської церковної ради
при соборі св. Софії. 1921 р.
97. Справа № 110. Протоколи передсоборного з’їзду Київщини. 1921 р.
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98. Справа № 111. Документи (протоколи загальних парафіяльних
зборів, анкетні листки та ін.) про приєднання парафій Богуславського повіту
до Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
99. Справа № 115. Листування з окружною церковною радою
Канівського повіту про церковний з’їзд Канівщини та з ін. питань. 1921 р.
100. Справа № 116. Заяви та посвідчення уповноважених в справі
українізації церкви по Канівського повіту. 1921 р.
101. Справа № 117. Протоколи засідань Канівського повітового
церковного зїзду та Богуславського повітового церковного собору; листування
з повітовими церковними радами про церковно-визвольний рух. 1921 р.
102. Справа № 118. Документи (протоколи загальних зборів, прохання
та ін.) про приєднання парафій Канівського повіту до Всеукраїнської спілки
православних парафій. 1921 р.
103. Справа № 122. Листування з окружними церковними радами
Канівського повіту про церковні відправи. 1921 р.
104. Справа № 123. Протокол зборів окружної церковної ради
Канівського повіту. 1921 р.
105. Справа

№

124.

Документи

(протоколи

загальних

зборів,

листування) про приєднання парафій Сквирського повіту Київської губернії до
Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
106. Справа № 125. Листування про заснування українських парафій у
Сквирському повіті; посвідчення уповноважених в справі українізації церкви
по Сквирському повіту. 1921 р.
107. Справа

№

126.

Документи

(протоколи

загальних

зборів,

листування) про приєднання парафій Сквирського повіту Київської губернії до
Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
108. Справа

№

130.

Листування

про

українізацію

парафій

представників

парафій

Звенигородського повіту Київської губернії. 1921 р.
109. Справа

№

131.

Звенигородського повіту. 1921 р.

Протокол

з’їзду
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110. Справа № 132. Документи (протоколи загальних зборів, листування
та ін.) про приєднання парафій Звенигородського повіту до Всеукраїнської
спілки православних парафій. 1921 р.
111. Справа № 139. Документи (протоколи загальних зборів, листування
та ін.) про приєднання парафій Чорнобильського повіту Київської губернії до
Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
112. Справа № 140. Листування з Білоцерківською церковною радою про
стан парафій повіту. 1921 р.
113. Справа № 142. Документи (посвідчення, заяви) уповноважених в
справі українізації парафій Білоцерківського повіту. 1921 р.
114. Справа
листування)

про

№

143.

Документи

приєднання

(протоколи

парафій

загальних

Білоцерківського

зборів,

повіту

до

Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
115. Справа

№

149.

Посвідчення,

мандати

та

інші

документи

уповноважених в справах заснування українських парафій в Радомишльському
повіті Київської губернії. 1921 р.
116. Справа

№

150.

Листування

з

Радомишльською

окружною

церковною радою про українізацію церкви. 1921 р.
117. Справа
листування)

про

№

151.

Документи

приєднання

парафій

(протоколи

загальних

Радомишльського

зборів,

повіту

до

Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
118. Справа № 154. Документи (протоколи, списки представників)
передвиборчих зборів волостей Ржищівського повіту Київської губернії. 1921 р.
119. Справа № 155. Листування про приєднання парафій Уманського
повіту до Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
120. Справа № 156. Листування з Уманською окружною церковною
радою про українізацію парафій. 1921 р.
121. Справа

№

157.

Документи

(протоколи

загальних

зборів,

листування) про приєднання парафій Уманського повіту Київської губернії до
Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
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122. Справа № 159. Листування з Бердичівською повітовою церковною
радою про скликання повітового церковного з’їзду та з ін. питань. 1921 р.
123. Справа

№

161.

Документи

(протоколи

загальних

зборів,

листування) про приєднання парафій Бердичівського повіту Київської губернії
до Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
124. Справа № 165. Листування з Уманською повітовою церковною
радою про діяльність автокефальних парафій повіту. 1921 р.
125. Справа № 166. Листування про організацію церковних відправ
українською мовою в Липовецькому повіті Київської губернії. 1921 р.
126. Справа № 167. Листування з Липовецькою церковною радою про
організацію парафій в Липовецькому повіті. 1921 р.
127. Справа

№

168.

Документи

(протоколи

загальних

зборів,

листування) про приєднання парафій Липовецького повіту до Всеукраїнської
спілки православних парафій. 1921 р.
128. Справа № 171. Листування з Таращанською церковною радою про
українізацію парафій. 1921 р.
129. Справа

№

172.

Документи

(протоколи

загальних

зборів,

листування) про приєднання парафій Таращанського повіту Київської губернії
до Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
130. Справа

№

177.

Документи

(протоколи

загальних

зборів,

листування) про приєднання парафій міст Тараща, Ставище Таращанського
повіту Київської губернії до Всеукраїнської спілки православних парафій.
1921 р.
131. Справа № 178. Листування з Волинською губернською церковною
радою про українізацію парафій губернії. 1921 р.
132. Справа № 179. Посвідчення уповноважених Старо-Костянтинівського
повіту Волинської губернії в справах українізації парафій. 1921 р.
133. Справа

№

180.

Документи

(протоколи

загальних

зборів,

листування) про приєднання парафій Старо-Костянтинівського повіту до
Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.

208
422

134. Справа № 182. Заяви громадян про українізацію церкви в
с. Карабіївці Старо-Костянтинівського повіту. 1921 р.
135. Справа № 183. Листування з уповноваженими про український
церковно-визвольний рух в Житомирському повіті Волинської губернії. 1921р.
136. Справа № 184. Листування з Житомирською парафіяльною церковною
радою про скликання церковного з’їзду в м. Житомирі та з ін. питань. 1921 р.
137. Справа № 185. Заява та прохання про приєднання ВеликоКаленицької

парафії

Заславського

повіту

Волинської

губернії

до

Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
138. Справа № 187. Заяви, посвідчення уповноважених різних повітів
Подільської губернії в справах українізації парафій. 1921 р.
139. Справа № 188. Листування з Подільською губернською церковною
радою про церковно-визвольний рух парафій. 1921 р.
140. Справа № 189. Листування з Камянець-Подільською церковною
радою з різних питань. 1921 р.
141. Справа № 190. Листування з Могилів-Подільською церковною
радою про українізацію церкви. 1921 р.
142. Справа

№

191.

Документи

(протоколи

загальних

зборів,

листування) про приєднання парафій Могилівського повіту до Всеукраїнської
спілки православних парафій. 1921 р.
143. Справа № 192. Листування з парафіяльною радою Літинського
повіту Подільської губернії про українізацію парафій. 1921 р.
144. Справа

№

193.

Документи

(протоколи

загальних

зборів,

листування) про приєднання парафій Ямпільського повіту Подільської
губернії до Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
145. Справа № 194. Листування з Подільською губернською церковною
радою про з’їзд представників парафій Вінницької округи, обрання делегатів
на Всеукраїнський собор та з інших питань. 1921 р.
146. Справа № 195. Листування про організацію церковної парафії в с. Жабелівці,
Брацлавського повіту Подільської губернії та про українізацію парафій губернії. 1921 р.
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147. Справа № 196. Посвідчення уповноважених Чернігівської губернії в
справах організації церковних служб українською мовою. 1921 р.
148. Справа № 197. Листування з Чернігівською краєвою церковною
радою про призначення єпископів, українізацію та з ін. питань. 1921 р.
149. Справа

№

198.

Документи

(протоколи

загальних

зборів,

листування) про приєднання парафій Козелецького повіту Чернігівської
губернії до Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
150. Справа № 201. Листування з Ніжинською церковною радою про
церковні служби, з’їзд та інші церковні справи. 1921 р.
151. Справа № 202. Листування про приєднання парафій Ніжинського
повіту до Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
152. Справа № 203. Протокол засідання Ніжинської повітової церковної
ради. 1921 р.
153. Справа № 204. Протоколи з’їздів Ніжинської церковної округи. 1921 р.
154. Справа № 205. Листування з Ніжинським єпископом про стан
парафій. 1921 р.
155. Справа

№

206.

Документи

(протоколи

загальних

зборів,

листування) про приєднання парафій Сосницького повіту Чернігівської
губернії до Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
156. Справа № 209. Листування про підготовку виборчих зборів в
Конотопському повіті Чернігівської губернії. 1921 р.
157. Справа № 210. Документи (протоколи загальних зборів, статут,
листування) про утворення першої української Конотопської парафії та
приєднання її до Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
158. Справа

№

211.

Листування

про

приєднання

с.

Гайворон

Конотопського повіту Чернігівської губернії до Всеукраїнської спілки
православних парафій. 1921 р.
159. Справа

№

212.

Документи

(протоколи

загальних

зборів,

листування) про приєднання парафій Остерського повіту Чернігівської
губернії до Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.

210
424

160. Справа № 213. Документи (протоколи загальних зборів, листування)
про приєднання парафій Остерської церковної ради Остерського повіту
Чернігівської губернії до Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
161. Справа № 214. Витяги з протоколів засідання Полтавської
церковної ради. 1921 р.
162. Справа № 215. Листування про з Полтавською церковною радою
про українізацію парафій. 1921 р.
163. Справа № 216. Листування про з архієпископом Парфенієм
[Левицьким] про організацію автокефальної церкви на Полтавщині. 1921 р.
164. Справа № 217. Посвідчення уповноважених Полтавської губернії в
справах

українізації

парафій

та

скликання

першого

Всеукраїнського

православного з’їзду в м. Києві. 1921 р.
165. Справа № 218. Листування з єпископом м. Полтави про проїздку до
Києва, промову в церкві та з інших питань. 1921 р.
166. Справа

№

219.

Документи

(протоколи

загальних

зборів,

листування) про приєднання парафій Лубенського повіту Полтавської губернії
до Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
167. Справа № 220. Циркуляр парафіяльним радам і священикам
Лубенської округи Полтавської губернії. 1921 р.
168. Справа № 221. Список членів Лубенської повітової церковної ради.
1921 р.
169. Справа № 222. Листування з Лубенською церковною радою про
церковні справи. 1921 р.
170. Справа № 223. Листування з єпископами Лубенського повіту про
стан парафій.1921 р.
171. Справа № 226. Листування з повітовими церковними радами та
окремими особами Полтавської губернії про українізацію церкви та стан
парафій. 1921 – 1923 рр.
172. Справа № 227. Відомості про парафії Переяславського повіту
Полтавської губернії. 1921 р.
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173. Справа

№

229.

Документи

(протоколи

загальних

зборів,

листування) про приєднання парафій Переяславського повіту Полтавської
губернії до Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
174. Справа № 234. Протокол загальних зборів громадян м. Борисполя про
приєднання парафії до Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
175. Справа № 234. Протокол загальних зборів Бориспольської окружної
церковної

ради

про

приєднання

парафії

до

Всеукраїнської

спілки

православних парафій. 1921 р.
176. Справа

№

236.

Документи

(протоколи

загальних

зборів,

листування) про приєднання парафій Прилуцького повіту Полтавської губернії
до Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
177. Справа
листування)

про

№

237.

Документи

приєднання

парафії

(протоколи
с. Глинськ

загальних

зборів,

Роменського

повіту

Полтавської губернії до Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
178. Справа

№

242.

Протоколи

окружного

церковного

собору

представників автокефальних парафій Черкаського повіту. 1921 р.
179. Справа

№

243.

Листування

про

заснування

українських

православних парафій і українською мовою в Черкаському повіті. 1921 р.
180. Справа № 244. Протоколи загальних зборів православних християн
м. Черкаси та листування про утворення української парафії в м. Черкасах. 1921 р.
181. Справа № 245. Документи (протоколи засідань, листування) про
заснування Городищенської церковної ради Черкаського повіту та приєднання
парафій Городищенської волості до Всеукраїнської спілки православних
парафій. 1921 р.
182. Справа

№

246.

Документи

(протоколи

загальних

зборів,

листування) про приєднання парафій Городищенської волості Черкаського
повіту до Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
183. Справа № 247. Документи (протоколи засідань, листування) про
заснування української парафії м. Орловець Черкаського повіту та приєднання
її до Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
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184. Справа № 249. Протоколи загальних зборів членів парафій
Черкаського повіту про приєднання до Всеукраїнської спілки православних
парафій. 1921р.
185. Справа № 250. Документи (протоколи засідань, листування) про
приєднання

парафій

Чигиринського

повіту

до

Всеукраїнської

спілки

православних парафій. 1921 р.
186. Справа № 251. Документи (протоколи засідань, листування) про
приєднання

парафій

Чернігівського

повіту

до

Всеукраїнської

спілки

православних парафій. 1921 р.
187. Справа № 253. Документи (протоколи засідань, листування) про
приєднання

парафій

Золотоніського

повіту

до

Всеукраїнської

спілки

православних парафій. 1921 р.
188. Справа № 255. Документи (протоколи засідань, листування) про
приєднання

парафій

Херсонського

повіту

до

Всеукраїнської

спілки

православних парафій. 1921 р.
189. Справа № 256. Листування з Херсонською губернською церковною
радою про церковний рух. 1921 р.
190. Справа № 257. Документи (протоколи засідань, листування) про
приєднання парафій Миколаївщини і Херсонщини до Всеукраїнської спілки
православних парафій. 1921 р.
191. Справа № 259. Посвідчення уповноважених в справах українізації
церкви на Харківщині. 1921 р.
192. Справа № 260. Листування про приєднання парафій м. Харкова до
Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
193. Справа

№

261.

Документи

(листування,

посвідчення

уповноважених) про організацію церковних відправ українською мовою на
Катеринославщині. 1921 р.
194. Справа

№

262.

Документи

(листування,

посвідчення

уповноважених) про організацію церковних відправ українською мовою на
Одещині. 1921 р.
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195. Справа № 269. Документи (витяг з протоколу загальних зборів,
листування) про приєднання парафії при церкві св. Єлізавети на Трухановому
острові м. Києва до Всеукраїнської спілки православних парафій. 1921 р.
196. Справа № 274. Статистичні відомості про діяльність українських
православних парафій. 1922 р.
197. Справа № 275. Інструкції і правила роботи церковних рад. 1922 р.
198. Справа № 276. Документи (протоколи засідань, відозви та ін.)
комісії по допомозі голодуючим. 1922 р.
199. Справа № 277. Документи про порядок святкування роковин смерті
Тараса Шевченка. 1922 р.
200. Справа № 278. Листування представників різних парафій з
Всеукраїнською радою про церковні справи. 1922 р.
201. Справа № 279. Заяви та посвідчення уповноважених в справі
організації та українізації автокефальних парафій на Україні. 1922 р.
202. Справа № 281. Листування Всеукраїнської церковної ради з
радянськими органами влади з різних питань. 1922 р.
203. Справа № 282 Листування Всеукраїнської церковної ради з
радянськими органами влади про розподіл церковного майна між релігійними
общинами. 1922 р.
204. Справа № 283. Листування Всеукраїнської церковної ради з різними
парафіями про церковні справи. 1922 р.
205. Справа № 284. [Лист в комісію по обміркуванню питання] про
ліквідацію роз’єднання в православній церкві на Україні. 1922 р.
206. Справа № 286. Протоколи засідань та статут української
православної парафії при храмі св. Миколая Покровського жіночого
монастиря. 1922 р.
207. Справа № 287. Інформація про незаконне призначення Київським
митрополитом Василя Липківського. 1922 р.
208. Справа № 288. Протоколи засідань Великих Покровських зборів
Всеукраїнської православної церковної ради, що відбулися 22 жовтня 1922 р.
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209. Справа № 289. Повідомлення з місць про стан церковної справи.
1922 р.
210. Справа № 291. Протоколи засідання Великих Покровських зборів
від 08.06.1922 р.
211. Справа № 292. Протоколи засідання Великих Покровських зборів
від 08 – 11.06.1922 р.
212. Справа № 293. Протоколи засідання Великих Покровських зборів
від 08 – 11.06.1922 р.
213. Справа № 294. Протоколи засідань Малої Всеукраїнської церковної
ради з 01.01. по 07.02.1922 р.
214. Справа № 295. Протоколи засідань Малої Всеукраїнської церковної
ради з 07.02. по 20.03.1922 р.
215. Справа № 296. Протоколи засідань Малої Всеукраїнської церковної
ради з 21.03. по 12.05.1922 р.
216. Справа № 297. Протоколи засідань Малої Всеукраїнської церковної
ради з 16.03. по 10.06.1922 р.
217. Справа № 298. Протоколи засідань Малої Всеукраїнської церковної
ради з 04.07. по 07.09.1922 р.
218. Справа № 299. Протоколи засідань Малої Всеукраїнської церковної
ради з 08.09. по 16.10.1922 р.
219. Справа № 301. Протокол засідання Печерської парафіяльної ради
при соборі св. Миколая м. Києва. 1922 р.
220. Справа № 304. Реєстри автокефальних парафій Полтавської округи.
1922 р.
221. Справа № 307. Про визнання Українського Церковного братства на
Полтавщині Української Автокефальної Церкви. 1922 р.
222. Справа № 310. Реєстри автокефальних парафій Лубенського повіту.
1922 р.
223. Справа № 316. Реєстр автокефальних парафій Золотоніського
повіту. 1922 р.
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224. Справа № 317. Реєстр автокефальних парафій Лохвицького повіту
Полтавської округи. 1922 р.
225. Справа № 318. Інформація уповноваженого Лохвицького повіту про
повітовий церковний з’їзд в м. Чернухи і обрання повітової церковної ради. 1922 р.
226. Справа № 325. Повідомлення про українізацію парафій в
Миргородському повіті Полтавської округи. 1922 р.
227. Справа № 326. Документи (протокол зборів, повідомлення) про
приєднання церкви св. Троїці м. Багачка Миргородського повіту до
Всеукраїнської спілки православних парафій. 1922 р.
228. Справа № 327. Документи (протокол зборів, повідомлення) про
приєднання церкви м. Миргород до Всеукраїнської спілки православних
парафій. 1922 р.
229. Справа № 332. Доповідні записки Кременчуцької округової
церковної ради про українізацію парафій. 1922 р.
230. Справа № 333. Документи (протоколи зборів, листування) про
приєднання

парафій

Чернігівського

повіту

Кременчуцької

округи

до

Всеукраїнської спілки православних парафій. 1922 р.
231. Справа № 335. Звіт митрополита Бутвинського про стан парафій в
Чернігівській окрузі. 1922 р.
232. Справа № 351. Заява української общини в місті Конотопі про
передачу їм соборної церкви для служіння на українській мові Чернігівської
округи. 1922 р.
233. Справа № 355. Документи (статут, заява, проповіді) церковного
братства «Жива церква». 1922 р.
234. Справа № 361. Протоколи засідання губерніальної церковної ради
на Поділлі. 1922 р.
235. Справа № 362. Доповідні записки про стан церкви на Поділлі. 16
жовтня 1922 р.
236. Справа № 366. Протоколи засідань Брацлавської повітової
церковної ради на Поділлі. 1922 р.
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237. Справа № 370. Документи (протоколи засідань та виписки з них,
доповідні записки) про приєднання парафій м. Одеси до Всеукраїнської спілки
православних парафій. 1922 р.
238. Справа № 371. Документи (протоколи засідань та виписки з них,
доповідні записки) про приєднання парафій Першотравневого повіту Одеської
округи до Всеукраїнської спілки православних парафій. 1922 р.
239. Справа № 375. Доповідь уповноваженого про утворення української
церкви на Запоріжжі. 1922 р.
240. Справа № 376. Документи (протокол загальних зборів, заява,
повідомлення) про приєднання парафій Гуляй-Польського повіту на Запоріжжі
до Всеукраїнської спілки православних парафій. 1922 р.
241. Справа № 377. Документи (протокол загальних зборів, заява,
повідомлення) про приєднання парафій Полонського повіту на Волині до
Всеукраїнської спілки православних парафій. 1922 р.
242. Справа № 387. Документи (протокол загальних зборів, статути,
повідомлення) про приєднання парафії м. Луганська Донецької губернії до
Всеукраїнської спілки православних парафій. 1922 р.
243. Справа № 391. Листування з Харківською церковною радою про
церковні справи. 1922 р.
244. Справа № 392. Листування з Харківською церковною радою про
надсилку делегатів на з’їзд в м. Києві. 1922 р.
245. Справа № 393. Листування з єпископами Харківської округи про
українізацію церкви та інші справи. 1922 р.
246. Справа № 395. Документи (протокол зборів, листування) про
приєднання

парафій

Харківського

повіту

до

Всеукраїнської

спілки

православних парафій. 1922 р.
247. Справа № 396. Документи (протокол зборів, листування) про
приєднання

парафій

Змієвського

православних парафій. 1922 р.

повіту

до

Всеукраїнської

спілки
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248. Справа № 397. Документи (протокол зборів, листування) про
приєднання парафій Богодухівського повіту до Всеукраїнської спілки
православних парафій. 1922 р.
249. Справа № 398. Звернення Всеукраїнської церковної ради до
віруючих українців Америки. 1922 р.
250. Справа № 399. Листування з різними парафіями про урочисті
відправи та інші справи. 1922 р.
251. Справа № 400. Протоколи засідань Малої ради Всеукраїнської
церковної ради №№ 1–20 від 10.10. [по] 06.12.1922 р.
252. Справа № 401. Протоколи засідань Малої ради Всеукраїнської
церковної ради №№ 22–31.1922 р.
253. Справа № 403. Статут Всеукраїнської спілки православних парафій. 1922 р.
254. Справа № 404. Статути волосних і повітових спілок українських
парафій. 1922 р.
255. Справа № 405. Статути Всеукраїнської православної церковної ради
Української автокефальної церкви, Київської крайової церковної ради,
українських православно-парафіяльних братств. 1922 р.
256. Справа № 408. Листування з Київським губернським і окружним
виконавчим комітетом про звільнення приміщення по вул. Короленка [24],
проведення пленумів та засідань церковної ради та з ін. питань. 1923 р.
257. Справа № 409. Листування з губернським ліквідаційним комітетом
про затвердження статуту, скликання з’їзду та з ін. питань. 1923 р.
258. Справа № 410. Листування з Центральним виконавчим комітетом
про звільнення священнослужителів від податків і ін. 1923 р.
259. Справа № 411. Списки членів українських общин. 1923 р.
260. Справа № 412. Протоколи розширених засідань Малої ради ВПЦР. 1923 р.
261. Справа № 413. Протоколи чергових засідань Малої ради ВПЦР.
1923 р.
262. Справа № 415. Протоколи засідання Малої ради з 03.01. по
13.02.1923 р.
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263. Справа № 416. Протоколи засідання Малої ради з 13.02. по
13.03.1923 р.

264. Справа № 417. Протоколи засідання Малої ради з 14.03. по
16.05.1923 р.

265. Справа № 418. Протоколи засідання Малої ради з 18.05. по
18.06.1923 р.

266. Справа № 419. Протоколи засідання Малої ради з 18.06. по
30.07.1923 р.

267. Справа № 420. Протоколи засідання Малої ради з 01.08. по
12.11.1923 р.

268. Справа № 421. Протоколи засідання Малої ради з 16.11. по
31.12.1923 р.

269. Справа № 423. Порядок денний Великих Покровських зборів
Всеукраїнської православної церковної ради, що відбудуться 21 жовтня 1923 р.
270. Справа № 424. Протоколи і порядок денний Великих Микільських зборів
Всеукраїнської православної церковної ради, що відбулися 22 жовтня 1923 р.
271. Справа № 425. Постанова зібрання комісії, вироблення правил
діяння церковних рад і єпископів від 1 січня 1923 р.
272. Справа № 429. Листування з Полтавською окружною церковною
радою про церковні справи. 1923 р.
273. Справа № 432. Реєстр українських автокефальних парафій
Лубенської округи на Полтавщині. 1923 р.
274. Справа № 434. Листування та акти Переяславської церковної ради
про адміністративний розподіл території УСРР на округи. 1923 р.
275. Справа № 438. Листування з Одеською церковною радою про
церковні справи. 1923 р.
276. Справа
визначення

№

441.

належності

Документи
парафій

(протокол,

повідомлення)

Новомиргородської

про

волості

Єлісаветградського повіту Одеської губернії до Всеукраїнської спілки
православних парафій. 1923 р.
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277. Справа № 443. Листування з Волинською церковною радою про
церковні справи. 1923 р.
278. Справа № 452. Листування Вінницької повітової та Подільської
крайової

церковної

ради

з

губернським

виконавчим

комітетом

про

контрреволюційні дії церкви. 1923 р.
279. Справа № 457. Листування з Запорізько-Катеринославською
церковною радою про церковні справи. 1923 р.
280. Справа № 458. Реєстри українських парафій на Катеринославщині. 1923 р.
281. Справа № 461. Листування Катеринославської церковної ради про
церковні справи. 1923 р.
282. Справа № 488. Листування з з єпископами з різних питань. 1923 р.
283. Справа № 489. Листування з різними парафіями про надсилку
протоколів до ВПЦР. 1923 р.
284. Справа № 493. Листування з різними парафіями про українізацію
парафій. 1923 р.
285. Справа № 494. Листування з Покровським братством на Далекому
Сході про організацію автокефальної церкви. 1923 р.
286. Справа № 495. Листування з державним прокурором Київщини в
справі арешту попів. 1923 р.
287. Справа № 503. Доповідна записка Подільської церковної ради до
Подільського губернського прокурора та до парафій Вінницького повіту про
завдання української церкви, непорозуміння між церквою та радянською
владою та ін. 1923 р.
Опис 2.
288. Справа № 27, індекс 92-б. Болсуновский Василий Прокофьевич,
поп. 1921 г.
289. Справа № 96. Босович [Босовол] Сергей Владимирович, поп. 1922 г.
290. Справа № 114. Быковец Константин Петрович, поп. 1927 г.
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291. Справа № 185. Вишневский П.О., протоиерей
292. Справа № 225, індекс 19-г. Гея Иван Федорович, протоиерей. 1924г.
293. Справа № 352. Доманицкий Федор Васильевич, псаломщик. 1921 г.
294. Справа № 372. Дросенко Павел Степанович, поп. 1921 г.
295. Справа № 417. Задвирняк Василий Евменович, поп. 1923 г.
296. Справа № 489. Кавунский Епифан Иванович, протоиерей. 1923 г.
297. Справа № 1030. Погорилко Павел, поп.
298. Справа № 1140. Самборский Владимир Ильич, епископ.
299. Справа № 1206. Слухаевский Николай Петрович, поп.
300. Справа № 1207. Слухаевский Борис Петрович, поп.
301. Справа № 1208. Слухаевский Петр Кириллович, поп.
302. Справа № 1247. Стеценко Кирилл Григорьевич, протоиерей.
303. Справа № 1269. Таран Иван Митрофанович, поп.
304. Справа № 1436. Чулаевский Яков, епископ.
305. Справа № 1481. Шпаченко Федор Иванович, поп.
306. Справа № 1509. Явдась Митрофан Иванович, поп.
Опис 3.
307. Справа № 22. Відозви патріарха Тихона, митрополитів єпископів,
благочинних та священиків славянської орієнтації до віруючих. 1918–1921 рр.
308. Справа № 28. Статут Української Автокефальної Православної
Церкви. 1919 р.
309. Справа № 29. Статут Всеукраїнської спілки православних парафій. 1919 р.
310. Справа № 30. Протоколи засідань Софіївської церковної ради
м. Києва, 29 червня – 5 серпня 1919 р.
311. Справа № 31. Протоколи засідань комісії по перекладу релігійних
книжок на українську мову за 1919 рік.
312. Справа № 32. Звіти фінансової секції Всеукраїнської православної
церковної ради за 1919 – 1920 рр.
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313. Справа № 33. Звітні доповіді музично-хорової комісії за 1919 – 1920 рр.
314. Справа № 34. Листування з Софіївською церковною радою про
призначення священників і дяків в парафії, про дозвіл вести релігійну службу
на українській мові 1919 – 1920 рр.
315. Справа № 35. Інвентарна опис Софіївського собору 1919 р.
316. Справа № 36. Статут церкви св. Петра і Павла м. Києва. 27 липня
1920 р. – 21 листопада 1923 р.
317. Справа № 37. Протокол наради Всеукраїнської православної
церковної ради. 30 червня 1920 р.
318. Справа № 38. Проект організації секретаріату Всеукраїнської
православної церковної ради. 30 червня 1920 р.
319. Справа № 39. Особиста справа священика Тичини Евгена
Григоровича. 1920 р.
320. Справа № 40. Спогади священиків про архієпископа Парфенія
Левицького (рукописи). 1920 р.
321. Справа № 41. Списки єпископів, членів і службовців Всеукраїнської
православної церковної ради. 1920 – 1922 рр.
322. Справа № 42. Справи про призначення священиків, дияконів і дяків
в парафіяльні церкви. 1920 – 1921 рр.
323. Справа № 43. Заяви священиків, дияконів і дяків про надання
відпусток, призначення на посади, звільнення і переводи в другі парафії. 1920 р.
324. Справа № 44. Листування з парафіяльними радами про призначення
священиків, дияконів і дяків. 1920 р.
325. Справа № 46. Повідомлення парафіяльним радам Київського повіту
про призначення священиків, дияконів і дяків в церкви і посвідчення видані
священикам. 1920 – 1921 рр.
326. Справа № 48. Справа про організацію об’єднаної хорової капели
Старо-Київської, Андріївської, Петро-Павлівської парафій м. Києва. 1920 р.
327. Справа № 49. Особисті посвідчення, видані священикам і їх
дружинам. 1920 р.
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328. Справа № 50. Листування з радянськими установами про дозвіл на
продаж релігійної літератури. 1920 р.
329. Справа № 51. Листування з парафіяльними церковними радами про
купівлю і продажу релігійної літератури. 21 липня 1920 р. – 22 вересня 1922 р.
330. Справа № 52. Справа про одержання релігійної літератури з
бібліотек, шкіл і бувших духовних семінарій. 1920 р.
331. Справа № 53. Звітні доповіді лекційної, церковно-професійної та
пресово-інформаційної секцій за 1920 рік.
332. Справа № 54. Справа про роботу музикальної секції [ВПЦР]. 1920 р.
333. Справа № 56. Листування Старокиївської парафіяльної церковної
ради про перерегістрацію парафій і передачу їй губернською церковною
радою митрополитського саду при Софійському соборі. 1920 р.
334. Справа № 58. Справа про розторгнення церковного шлюбу
Заболотних Семена Михайловича і Ольги Кіндратівни. 1920 р.
335. Справа № 59. Справа про розторгнення церковного шлюбу
Зубкович І. Я. і М. А. 1920 р.
336. Справа

№

60.

Справа

про

дозвіл

на

церковний

шлюб

неповнолітньому Калечке Федору. 1920 р.
337. Справа

№ 61.Справа

про

розторгнення

церковного

шлюбу

Каменевих М. С. і І. В. 1920 р.
338. Справа № 62. Справа про розторгнення церковного шлюбу
Кованчукових П. М. і М. С. 1920 р.
339. Справа № 63. Справа про розторгнення церковного шлюбу Корбут
Ф. А. і М. Д. 1920 р.
340. Справа № 64. Справа про розторгнення церковного шлюбу
Крупенко К. Г. і А. С. 1920 р.
341. Справа № 65. Справа про розторгнення церковного шлюбу
Латрових А. У. і П. А.1920 р.
342. Справа № 66. Справа про розторгнення церковного шлюбу
Линиченко П. К. і В. К. 1920 р.
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343. Справа № 67. Справа про розторгнення церковного шлюбу
Левченко Г. М. і В. Г. 1920 р.
344. Справа № 68. Справа про розторгнення церковного шлюбу Лисих
Ю. С. і Н. Д. 1920 р.
345. Справа № 69. Справа про розторгнення церковного шлюбу
Марченко Е. Я. і М. К. 1920 р.
346. Справа № 70. Справа про розторгнення церковного шлюбу
Остапець А. А. і Н. Ф. 1920 р.
347. Справа № 71. Справа про розторгнення церковного шлюбу Лисенко
Ф. і О. А. 1920 р.
348. Справа № 72. Справа про розторгнення церковного шлюбу
Остафьєвих-Бончук І. Н. і Е. Н. 1920 р.
349. Справа № 73. Справа про розторгнення церковного шлюбу
Парамонових Ю. А. і М. Н. 1920 р.
350. Справа № 70. Справа про розторгнення церковного шлюбу
Остапець А. А. і Н. Ф. 1920 р.
351. Справа № 74. Справа про розторгнення церковного шлюбу
Полторак П. Н. і П. Г. 1920 р.
352. Справа № 75. Справа про дозвіл на церковний шлюб вдруге
Потебелька Х. К.
353. Справа № 80. Справа про дозвіл на церковний шлюб вдруге Сукач Х. А.
354. Справа № 81. Справа про дозвіл на церковний шлюб вдруге Сороці П. Т.
355. Справа № 102. Листування з округовими церковними радами про
скликання і проведення церковного собору 14 жовтня 1921 р. 6 липня – 23
жовтня 1921 р.
356. Справа № 103. Рішення церковного собору Київщини 22 – 26 травня 1921 р.
357. Справа

№

104.

Стенограми

засідань

Всеукраїнського

Православного Церковного Собору. Ч[астина] І. 1921 р.
358. Справа № 105. Стенограми засідань Всеукраїнського православного
церковного Собору. Частина ІІ. 13 – 14 жовтня 1921 р. [так у назві справи].
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359. Справа № 106. Списки делегатів Всеукраїнського православного
церковного собору 13 – 14 жовтня 1921 рік [так у назві справи].
360. Справа № 108. Протоколи засідань Софіївської церковної ради м.
Києва. 16 вересня 1921 р. – 20 березня 1922 р.
361. Справа № 109. Протоколи засідань Софіївської церковної ради м.
Києва. 2 – 7 жовтня 1922 р.
362. Справа № 111. Відозва Московського патріарха Тихона до
віруючих. 1921 р.
363. Справа № 112. Реєстри автокефальних парафій Київського округу. 1921 р.
364. Справа № 113. Справа про особовий склад єпископів та священиків
Української автокефальної православної церкви. 1921 р.
365. Справа № 114. Реєстр священиків, дияконів і дяків Української
автокефальної православної церкви. 1921 – 1924 рр.
366. Справа № 115. Справа про призначення, звільнення та переводи
священиків, дияконів, дяків і паламарів. Частина І. 1921 р.
367. Справа № 116. Справа про призначення, звільнення та переводи
священиків, дияконів, дяків і паламарів. Частина ІІ. 1921 р.
368. Справа № 117. Справа про призначення, звільнення та переводи
священиків, дияконів, дяків і паламарів. Частина ІІІ. 1921 р.
369. Справа № 118. Листування з повітовими церковними радами про
призначення священиків, дияконів і дяків. 1921 р.
370. Справа № 119. Листування з Лободовським М. Ф. про переклади
ним релігійної літератури на українську мову. 1921 р.
371. Справа № 120. «Вісті Всеукраїнської православної церковної ради»
за 1921 – 1922 – 1923 рр.» (Машинопис).
372. Справа № 121. Письмові роботи слухачів українських пасторських курсів
на тему: «Мій погляд на сучасне громадське релігійне життя». 20 липня 1921 р.
373. Справа № 122. Листування з повітовими церковними радами про
пожертвування грошових сум для Всеукраїнської православної церковної
ради. Частина І. 1921 р.
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374. Справа № 123. Листування з повітовими церковними радами про
пожертвування грошових сум для Всеукраїнської православної церковної
ради. Частина ІІ. 1921 р.
375. Справа № 124. Листування з Київським губревкомом про передачу
єпархіального свічного заводу губернській церковній раді. Частина І. 1921 р.
376. Справа № 125. Листування з Київським губревкомом про передачу
єпархіального свічного заводу губернській церковній раді. Частина ІІ. 1921 р.
377. Справа № 127. Дозволи Всеукраїнської православної церковної
ради громадянам на церковні шлюби. 1921 – 1926 рр.
378. Справа № 128. Справа про розторгнення церковних шлюбів.
Частина І. 1921 р.
379. Справа № 129. Справа про розторгнення церковних шлюбів.
Частина ІІ. 1921 р.
380. Справа № 132. Протоколи наради Всеукраїнської православної
церковної ради. 28 червня 1922 р.
381. Справа № 133. Протокол засідання фінансово-господарчої комісії
Всеукраїнської православної церковної ради. 14 червня 1922 р.
382. Справа № 134. Витяги з протоколів засідань Малої ради
Всеукраїнської православної церковної ради про постачання парафій
релігійною літературою. 29 листопада 1922 р.
383. Справа № 135. Циркуляри Всеукраїнської православної церковної
ради. 26 вересня 1922 р. – 17 березня 1923 р.
384. Справа

№ 136. Реєстр членів Всеукраїнської православної

церковної ради. 4 жовтня 1922 р.
385. Справа № 138. Листування з крайовими і повітовими церковними
радами про заснування єпископських катедр і про обрання кандидатів на
посади єпископів. 1922 – 1923 рр.
386. Справа № 141. Програми вступних іспитів Київської пастирської
школи. 1922 р.
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387. Справа № 146. Листування з крайовими і повітовими церковними
радами про пожертвування грошових сум на утримання митрополіта. 1922 р.
388. Справа № 151. Листування з Київським губвиконкомом про
перерегістрацію статутів церковних парафій. 1923 р.
389. Справа № 156. Листування з повітовими церковними радами про
затвердження

постанов

рад, про

призначення

єпископів,

протоієреїв,

священиків. 1923 р.
390. Справа № 159. Листування з Катеринославською церковною радою
про становище автокефальної церкви на Катеринославщині. 1923 р.
391. Справа № 161. Листування з протоієреєм Юрієм Красицьким про
проект нової форми церковного одягу. 1923 р.
392. Справа № 167. Листування з Київським губернським комунальним
відділом про уплату аренди за приміщення. 1923 р.
393. Справа № 168. Статут релігійного братства «Діяльна христова
церква». 1924 – 1925 рр.
394. Справа № 169. Листування з Народним Комісаріатом Внутрішніх
Справ про затвердження статуту автокефальної церкви. 1924 р.
395. Справа № 170. Листування з Київським губернським виконкомом
про перерегістрацію статуту Української автокефальної православної церкви, з
Сумським єпископом Петром Ромодановим про скликання Микільських зборів
і Ніжинським єпископом Ширяєм про становище автокефальної церкви в
Ніжинському окрузі. 1924 р.
396. Справа № 171. Листування з Подільською крайовою радою про
скликання малих Микільських зборів. 1 березня – 28 листопада 1924 р.
397. Справа № 172. Тези до великих Микільських зборів. 25 травня
1924 р.
398. Справа № 173. Протокол засідання великих Микільських зборів 25
травня 1924 р.
399. Справа № 174. Списки і регістраційні картки делегатів великих
Микільських зборів 1924 р.
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400. Справа № 176. Листування з Слобожанською крайовою церковною
радою про скликання крайового з’їзду. 1924 р.
401. Справа № 177. Листування з Білоцерківською окружною церковною
радою про скликання 2-го церковного собору Української автокефальної
православної церкви. 1924 р.
402. Справа № 178. Листування з Київським губернським виконкомом
про дозвіл на скликання 2-го церковного собору Української автокефальної
православної церкви. 1924 р.
403. Справа № 179. Протоколи засідань організаційної комісії 2-го
церковного собору Української автокефальної православної церкви. 1-й
екземпляр. 2 серпня 1924 р. – 2 січня 1926 р.
404. Справа № 180. Протоколи засідань організаційної комісії 2-го
церковного собору Української автокефальної православної церкви. 2-й
екземпляр. 2 серпня 1924 р. – 2 січня 1926 р.
405. Справа № 182. Листування з Київським адміністративним відділом Київського
губернського виконавчого комітету про дозвіл на скликання зборів малої ради
Всеукраїнської православної церковної ради. 19 травня 1924 р. – 10 лютого 1925 р.
406. Справа № 183. Листування з Київським губвиконкомом про дозвіл
на скликання Малої ради і великих Покрівських зборів. 19 жовтня 1924 р. і
реєстр делегатів.
407. Справа № 184. Реєстр складу президії Малої Ради Всеукраїнської
православної церковної ради. Частина І. 1924 р.
408. Справа № 185. Реєстр складу президії Малої Ради Всеукраїнської
православної церковної ради. Частина ІІ. 1924 р.
409. Справа № 186. Протоколи засідань Малої Ради Всеукраїнської
православної церковної ради. 1924 р.
410. Справа № 187. Протоколи засідань Малої Ради Всеукраїнської
православної церковної ради. 29 лютого – 18 вересня 1924 р.
411. Справа № 188. Протоколи засідань Малої Ради Всеукраїнської
православної церковної ради. 9 травня – 26 липня 1924 р.
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412. Справа № 189. Протоколи засідань Малої Ради Всеукраїнської
православної церковної ради. 19 вересня – 29 листопада 1924 р.
413. Справа № 217. Протоколи засідань видавничої при Всеукраїнській
православній церковній раді. 1924 р.
414. Справа № 219. Протоколи засідань комісії по відзначенні пятиріччя
заснування Всеукраїнської православної церковної ради. 1924 р.
415. Справа № 222. Відозва членів братств «Діяльна христова церква» до
віруючих. 1924 – 1925 рр.
416. Справа № 223. Проект адміністративно-територіального поділу
автокефальної церкви. 1924 р.
417. Справа № 224. Листування з Київським губвиконкомом про
передачу автокефальній церкві Успенського собору Києво-Печерської лаври і
про дозвіл на скликання зборів. 1924 р.
418. Справа № 229. Листування з Київським губвиконкомом про передачу
автокефальній церкві церкви на Приорці м. Києва. 4 квітня – 30 травня 1924 р.
419. Справа

№

234.

Листування

з

архієпископом

Української

православної церкви США про приєднання американських православних
парафій до Всеукраїнської автокефальної православної церкви. 1924 р.
420. Справа № 235. Листування з братством «Діяльна христова церква»
про об’єднання з автокефальною церквою. Частина І. 1924 р.
421. Справа № 236. Листування з братством «Діяльна христова церква»
про об’єднання з автокефальною церквою. Частина ІІ. 10 вересня 1924 р. – 1
грудня 1925 р.
422. Справа

№

237.

Реєстр

парафій

Української

автокефальної

православної церкви. 1924 р.
423. Справа № 239. Посвідчення членів Всеукраїнської православної
церковної ради.1924 р.
424. Справа № 253. Листування з Черкаською окружною церковною радою
про конфлікт з старослов’янськими церковними громадами і протоколи засідань
Черкаської окружної церковної ради. 30 грудня 1024 р. – 17 травня 1926 р.
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425. Справа № 255. Справа про сварки між протоієреєм Михайлом
Морозом, митрополитом Ліпковським і Володимиром Чехівським. 1924 р.
426. Справа № 257. Доповідь єпіскопа Погорілко про становище
автокефальної церкви Вінницького округу. 1924 р.
427. Справа № 270. Статут Української автокефальної православної
церкви. 1925 р.
428. Справа № 271. Листування з окружними церковними радами про
одержання статуту, про перевірку парафій. 1925 р.
429. Справа № 272. Листування з урядом УСРР про дозвіл на скликання
пленуму Всеукраїнської православної церковної ради та призначення і
звільнення священиків. 1925 р.
430. Справа № 273. Листування з окружними церковними радами про
скликання

пленуму

Всеукраїнської

православної

церковної

ради

та

призначення і звільнення священиків. 1925 р.
431. Справа № 274 Протокол пленуму Малої Ради Всеукраїнської
православної церковної ради. 11 лютого 1925 р.
432. Справа № 277. Листування з Подільською крайовою церковною
радою про скликання крайового церковного собору. 1925 р.
433. Справа № 284. Протоколи засідань Подільської крайової церковної
ради. 16 січня – 16 березня 1925 р.
434. Справа № 310. Циркуляри Всеукраїнської православної церковної
ради. 12 грудня 1924 р. – 9 червня 1925 р.
435. Справа № 311. Відозва Всеукраїнської православної церковної ради
до Семиріченської обласної церковної ради. 1925 р.
436. Справа № 312. Відозва Всеукраїнської православної церковної ради
до автокефальних церковних рад Кубані. 1925 р.
437. Справа № 313. Відозва Київського митрополита до віруючих. 1925р.
438. Справа № 344. Справа про звільнення з посади білоцерківського
єпіскопа В. Бжосновського за зв’язок з «тихонівцями». 1925 р.
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439. Справа № 345. Листування з Липовецькою округовою церковною
радою про взаємні сварки священників. 1925 р.
440. Справа № 352. Листування з Прилуцькою окружною церковною радою
про посилення релігійної агітації в селах про боротьбу з «Діяльно-Христовою
церквою» і призначення священників в парафії. 1925 р.
441. Справа № 354. Машинописні і рукописні тексти статей жерналу
«Церква і Життя». 1925 – 1928 рр.
442. Справа № 356. Історична записка уповноваженого Української
автокефальної

православної

церкви

за

кордоном

Шелухіна С.

про

взаємовідносини автокефальної і російської православної церков і виклад ним
контр-революційних націоналістичних поглядів на історію українського і
російського народів. Копія. Машинопис. 1925 р.
443. Справа № 357. Матеріяли до історичного нарису «Існування
Української автокефальної православної церкви за п’ятиріччя 1919 – 1924 рр.
по Переяславському округу. 1925 р.
444. Справа № 358. Матеріяли до історичного нарису «Існування
Української автокефальної православної церкви за п’ятиріччя 1919 – 1924 рр.
по Чернігівщині. 1925 р.
445. Справа № 400. Протоколи засідання Великих Покрівських зборів
УАПЦ. 25 – 30 жовтня 1926 р.
446. Справа № 409. Протоколи засідань Полтавської крайової церковної
ради. 27 листопада 1926 р. – 3 жовтня 1927 р.
447. Справа № 453. Листування з урядом УРСР і окружними радами про
відкриття духовних шкіл, видання і розповсюдження релігійної літератури. 2
листопада 1926 р. – 16 грудня 1927 р.
448. Справа № 456. [Справа] про видання журналу «Церква і Життя». 27
листопада 1926 р. – 7 грудня 1927 р.
449. Справа № 459. Доповідна записка про становище автокефальної
церкви на Україні (автор не встановлений). 1926 р.
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450. Справа № 468. Листування з Ніжинською радою про перевірку
становища автокефальної церкви, про призначення священників в парафії. 1926 р.
451. Справа № 474. Протоколи засідань президії ВПЦР. 1 листопада
1927 р. – 14 березня 1929 р.
452. Справа № 512. Відозва Київського митрополита до віруючих. 30
жовтня 1927 р.
453. Справа № 513. Інформація президії Всеукраїнської православної
церковної ради про становище УАПЦ. 1927 р.
454. Справа № 561. Машинописні і рукописні тексти статей журналу
«Церква і Життя», частина І за 1927 рік.
455. Справа № 562. Машинописні і рукописні тексти статей журналу
«Церква і Життя», частина ІІ за 1927 рік.
456. Справа № 563. Машинописні і рукописні тексти статей журналу
«Церква і Життя», частина ІІІ за 1927 рік.
457. Справа № 674. Заяви жінок парафіян Лубенської церкви про
скасування церковних канонів, забороняючих вхід до вівтаря. 1928 – 1929 рр.
458. Справа № 705. Машинописні і рукописні тексти статей журналу
«Церква і Життя», частина І за 1928 рік.
459. Справа № 706. Машинописні і рукописні тексти статей журналу
«Церква і Життя», частина ІІ за 1928 рік.
460. Справа № 707. Машинописні і рукописні тексти статей журналу
«Церква і Життя», частина ІІІ за 1928 рік.
461. Справа № 708. Машинописні і рукописні тексти статей журналу
«Церква і Життя», частина ІV за 1928 рік.
462. Справа № 709. Машинописні і рукописні тексти статей журналу
«Церква і Життя», частина V за 1928 рік.
463. Справа № 710. Машинописні і рукописні тексти статей журналу
«Церква і Життя», частина VІ за 1928 рік.
464. Справа № Спр. 749. Протоколи засідань президії Всеукраїнської
православної церковної ради. 2 січня – 29 травня 1929 р.
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465. Справа № 782. Листування з Кам’янець-Подільською окружною
церковною радою про зречення священників і про становище автокефальної
церкви в Кам’янець-Подільському окрузі. 1929 р.
466. Справа № 783. Відомості перевірочної комісії священнодіячів на
Шевченківщині. 1929 р.
Опис 4.
467. Справа № 10. Звернення Комітету Російської православної церкви
до Всеукраїнського церковного з’їзду. 1918 р.
468. Справа № 11-а. Меморандум «Союза приходских советов церквей г.
Киева» і «Союза пастырей» [гетьману Павлу] Скоропадскому. 1918 р.
469. Справа № 12. Меморандум протоієрея Тітова і інших священників
про шовіністичну політику групи українського духівництва, очолюваного
Миколою Безсоновим, колишнім Єнісейським єпископом Ніконом. 1918 р.
470. Справа № 13. Витяги з протоколів засідання президії Губвиконкому
про передачу церковного майна Київським церквам. 1919 р.
471. Справа № 14. Відозви управляючого Київської єпархії до єпископів
слов’янської орієнтації до віруючих. 1919 р.
472. Справа № 15. Командировочні посвідчення видані уповноваженим
Всеукраїнської православної церковної ради. Копії. 1919 р.
473. Справа № 16. Протоколи засідання перекладової секції. 1920 р.
474. Справа № 17. Довідка народного Комісаріату Внутрішніх справ про
заборону скликання пленуму Всеукраїнської православної церковної ради. 1920 р.
475. Справа № 18. Інструкція про ведення діловодства Всеукраїнської
[православної церковної] ради. 27 грудня 1920 р.
476. Справа № 19. Справа про організацію і роботу секції церковнопрофесійної освіти. 1920 р.
477. Справа № 20. Заява Полтавського церковного братства про
допомогу відкрити Пастирські курси. Учбовий план курсів. 1920 р.
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478. Справа № 21. Командировочні посвідчення видані уповноваженим
Всеукраїнської православної церковної ради. 1920 р.
479. Справа № 24. «Краткая записка об украинском движении в Киеве в
1917 – 1920 гг.». Стаття невідомого автора. 1920 р.
480. Справа № 25. Лист священика с. Мартук Актюбинської губ. Про
висилку релігійної літератури на українській мові. 1920 р.
481. Справа № 26. Листи Київської єпархіальної ради про заборону
священикам нести службу в автокефальних церквах [1920 – 1921 рр.].
482. Справа № 28. Справа про розторгнення церковного шлюбу
Могилянських П. М. і Н. О. 1920 р.
483. Справа № 29. Справа про розторгнення церковного шлюбу Цюцюри
Н. О. і С. Я. 1920 р.
484. Справа № 30. Стенограми промов делегатів Всеукраїнського
православного собору. 21 жовтня 1921 р.
485. Справа

№

31.

Листування

з

делегатами

Всеукраїнського

православного собору про скликання підготовчої наради і собору. 1921 р.
486. Справа № 32. Посвідчення, видані делегатам Всеукраїнського
церковного собору. 1921 р.
487. Справа № 33. Листування з повітовими ревкомами про дозвіл на
скликання церковних зборів. 1921 р.
488. Справа № 34. Листування з волосними церковними радами про
відрядження делегатів на засідання Київської повітової церковної ради. 1921 р.
489. Справа № 35. Листування з делегатами повітової церковної ради
про скликання засідання Київської повітової церковної ради. 1921 р.
490. Справа № 36. Протоколи засідань Київської повітової церковної
ради. 1921 р.
491. Справа № 37. Протокол зборів українських Пастирських курсів. 5
липня 1921 р.
492. Справа № 38. Протокол засідання президії викладачів Пастирських
курсів. 13 липня 1921 р.
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493. Справа № 39. Протоколи засідань викладачів Пастирських курсів.
21 червня, 7 листопада 1921 р.
494. Справа № 40. Витяг з протоколу засідання Малої Ради про правила
підпису документів Всеукраїнської православної церковної ради. 1921 р.
495. Справа № 41. Витяги з протоколів засідань парафіяльних рад.
1921 р.
496. Справа № 42. Витяг з постанови Київського єпархіального
церковного собору про затвердження Всеукраїнської православної церковної
ради. 1921 р.
497. Справа № 43. Відозви Всеукраїнської православної церковної ради
до віруючих православної церкви. 1921 р.
498. Справа № 44. Справа про приєднання парафій Київського повіту до
автокефальної церкви. 1921 р.
499. Справа № 45. Листування з священиками про приєднання парафій
до автокефальної церкви. 1921 р.
500. Справа № 47. Повідомлення уповноваженого Всеукраїнської
православної

церковної

ради

про

організацію

автокефальної

церкви

Київському повіті. 1921 р.
501. Справа № 47-а. Доповідь священика Грушевського про становище
автокефальної церкви в с. Волошинівка Переяславського повіту. 1921 р.
502. Справа № 48. Командировочні посвідчення видані уповноваженим
Всеукраїнської православної церковної ради. Копії. 1921 р.
503. Справа № 50. Заяви священиків і дяків про призначення їх на
посади. 1921 р.
504. Справа

№

51. План

роботи церковно-просвітнього

відділу

Всеукраїнської православної церковної ради. 1921 р.
505. Справа № 52. Акти передачі релігійної літератури Всеукраїнської
православної церковної ради Тарасенком Пивоварову. 1921 р.
506. Справа № 53. Заява до Київського губернського відділу Народної
освіти про дозвіл на улаштування богословської бібліотеки. 1921 р.
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507. Справа № 54. Проект організації «художньої капели» при
Всеукраїнській православній церковній раді. 1921 р.
508. Справа № 55. Список слухачів Пастирських курсів. 1921 р.
509. Справа № 56. Заяви з копіями документів вступників на Пастирські
курси. Ч. 1. 1921 р.
510. Справа № 57. Заяви з копіями документів вступників на Пастирські
курси. Ч. 2. 1921 р.
511. Справа № 58. Заяви з копіями документів вступників на Пастирські
курси. Ч. 3. 1921 р.
512. Справа № 59. Заяви з копіями документів вступників на Пастирські
курси. Ч. 4. 1921 р.
513. Справа № 60. Заяви з копіями документів вступників на Пастирські
курси. Ч. 5. 1921 р.
514. Справа № 61. Заяви з копіями документів вступників на Пастирські
курси. Ч. 6. 1921 р.
515. Справа № 62. Заяви з копіями документів вступників на Пастирські
курси. Ч. 7. 1921 р.
516. Справа № 63. Заяви з копіями документів вступників на Пастирські
курси. Ч. 8. 1921 р.
517. Справа № 64. Письмові роботи слухачів Пастирських курсів на
тему: «Підвалини устрою Української церкви». 1921 р.
518. Справа № 66. Статут української богословської школи. 1922 р.
519. Справа № 67. Протоколи засідань Малої Ради Всеукраїнської
православної церковної ради. 1922 р.
520. Справа № 68. Протокол Київських повітових церковних зборів. 13
вересня 1922 р.
521. Справа № 69. Протоколи засідань парафіяльних рад. 1922 р.
522. Справа № 70. Протоколи засідань іспитової комісії Пастирських
курсів. 1922 р.
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523. Справа № 71. Протоколи засідань викладачів пастирських курсів
ІІІ-ої черги. 1922 р.
524. Справа № 72. Протокол зборів учнів богословської школи. 14
грудня 1922 р.
525. Справа № 73. Протоколи зборів курсантів Пастирських курсів. 5
травня – 3 червня 1922 р.
526. Справа № 74. Реєстр осіб, витримавших іспити на священиків і
дяків за 1922 р.
527. Справа № 75. Реєстр автокефальних парафій м. Київ за 1919 – 1922 рр.
528. Справа № 76. Розподіл території Подільської єпархії для заснування
автокефальних церковних рад. 1922 р.
529. Справа № 77. Посвідчення видані уповноваженим Всеукраїнської
православної церковної ради. 1922 р.
530. Справа № 78. Лист парафіяльної ради Миколаївського собору до
Київського митрополита Михайла про занепад авторитету священиків
старослов'янської орієнтації в м. Радомишль. 1922 р.
531. Справа № 79. Заяви священиків і дяків про призначення їх на
посади. 1922 р.
532. Справа № 80. Повідомлення Всеукраїнської православної церковної
ради про відкриття пастирських курсів. 1922 р.
533. Справа № 81. Списки і заяви з копіями документів вступників у
пасторську школу. 1922 р.
534. Справа № 82. Списки і заяви вступників на пастирські курси ІІІ-ої
черги. 1922 р.
535. Справа № 83. Список слухачів пасторських курсів ІІ-ої черги.
1922 р.
536. Справа № 84. Екзаменаційні списки слухачів пасторських курсів ІІої черги. 1922 р.
537. Справа № 85. Заяви з копіями документів вступників на Пастирські
курси. Ч. 1. 1922 – 1923 рр.
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538. Справа № 86. Заяви з копіями документів вступників на Пастирські
курси. Ч. 2. 1922 р.
539. Справа № 87. Заяви з копіями документів вступників на Пастирські
курси. Ч. 3. 1922 р.
540. Справа № 88. Заяви вступників на співочий відділ богословської
школи. 1922 р.
541. Справа № 89. Заяви слухачів пасторських курсів про відстрочку
плати за навчання. 1922 р.
542. Справа № 90. План викладання церковного красномовства на
пасторських курсах. 1922 р.
543. Справа № 91. Посвідчення про закінчення пасторських курсів.
Копії. 1922 р.
544. Справа № 93. Кошторис видатків на утримання Всеукраїнської
православної церковної ради. 1 жовтня 1922 р. – 1 січня 1923 р.
545. Справа № 94. Кошторис видатків на утримання богословської
школи. Чорновик. 1922 р.
546. Справа № 95. Касова книга української богословської школи за
жовтень 1922 р. – травень 1923 р.
547. Справа № 96. Підписні листи пожертв на утримання української
богословської школи. 1922 р.
548. Справа

№

97.

Відомість

виплати

зарплати

викладачам

богословської школи за 1922 – 1923 рр.
549. Справа № 98. Акт прийому ремонту приміщення Всеукраїнської
православної церковної ради. 1922 р.
550. Справа № 100. Протоколи і витяги з протоколів засідань
парафіяльних рад. 1923 р.
560. Справа № 101. Протокол засідання правління богословської школи.
15 березня 1923 р.
561. Справа № 102. Протоколи засідань викладачів богословської школи.
1923 р.
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562. Справа № 106. Листування з священиками про призначення їх в
автокефальні церкви. 1923 р.
563. Справа № 109. Реєстр заяв вступників в українську богословську
школу. 1923 р.
564. Справа № 110. Заяви з копіями документів вступників у
богословську школу. 1923 р.
565. Справа № 111. Заяви вступників на пасторські курси та про
звільнення від плати за навчання. 1923 р.
566. Справа № 112. Журнал богословської школи для обліку лекцій.
1923 р.
567. Справа № 113. Розклад лекцій в українській богословській школі.
1923 р.
568. Справа № 114. Посвідчення про закінчення богословської школи.
1923 р.
569. Справа № 115. Заява до відділу друку Київського губнаробразу про
дозвіл на видання релігійного журналу «Церковна правда». 1923 р.
570. Справа № 116-а. Залікова книжка студента богословської школи
Ковдій С. І. 1923 р.
571. Справа № 117. Листування з правлінням богословської школи про
збір пожертв на утримання школи. 1923 р.
572. Справа № 118. Статут релігійного братства «Діяльно-Христова
церква». 1924 р.
573. Справа № 118-а. Особиста справа диякона Килимника Михайла
Трофимовича. 1923 р.
574. Справа № 119. Проект статуту Черкаської округової церковної ради. 1924 р.
575. Справа № 120. Листування з священиками про права на
користування земельними участками та про скликання великих Микільських
зборів. 1924–1925 рр.
576. Справа № 121. Листування з церковними радами про скликання
церковних з’їздів, про призначення священиків і дяків і т. і. 1924 р.
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577. Справа № 122. Протокол засідання Всеукраїнської церковної ради.
Частина справи. 1924 р.
578. Справа № 125. Листування з священниками про приєднання
парафій до автокефальної церкви. 1924 р.
579. Справа № 126. Доповідь священика Фурси про становище
автокефальної церкви в м. Лубнах. 1924 р.
580. Справа № 130. Листування з Подільською церковною радою про
спростовання повідомлення в газетах «Радянська правда» та «Вісті ВУЦВК» про
зв’язки автокефальної церкви Поділля з петлюрівськими бандами, про
затвердження єпіскопа Костя Кротевича подільським архієпископом і др. 1924 р.
581. Справа

№

130.

Заява

до

редакції

газети

«Большевик»

і

«Пролетарская правда» про висловлення жалю з приводу смерті В. І. Леніна.
1924 р.
582. Справа № 134. Рахунки грошових видатків на ремонт КиївоМиколаївського собору. 1924 р.
583. Справа № 135. Статут Української автокефальної православної
церкви. 1925 р.
584. Справа № 136. Програма церковного з’їзду братства «ДіяльноХристова церква». 1925 р.
585. Справа № 137. Заяви до Народного Комісаріату Внутрішніх Справ
УРСР, Народного Комісаріату фінансів УРСР, до Київського губернського
відділу культів УРСР про зменшення оподаткування, про дозвіл на скликання
церковних з’їздів, про реєстр статутів релігійних громад і т.ін. Копії. 1925 –
1926 рр.
586. Справа № 138. Листування з Білоцерківською церковною радою про
скликання церковного собору. 1925 р.
587. Справа № 140. Протоколи і витяги з протоколів засідань
парафіяльних рад. 1925 р.
588. Справа № 141. Відозва Всеукраїнської православної церковної ради
до віруючих Туркменії про приєднання до автокефальної церкви. 1925 р.
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589. Справа № 142. Відозва архієпископа слов'янської орієнтації м.
Алма-Ати до духовенства і віруючих. 1925 р.
590. Справа № 143. Заява митрополита до Київського губернського
відділу культів про дозвіл священикам відправи молебнів у церквах інших
конфесій. 1925 р.
591. Справа № 146. Акт ревізії Печерської парафії. 1925 р.
592. Справа № 149. Статут Української автокефальної православної
церкви і заява до Народного Комісаріату Внутрішніх Справ про реєстрацію
статуту. 1926 р.
593. Справа № 149-а. Псалми та літургії автокефальної церкви. 1925 –
1927 рр.
594. Справа № 150. Протоколи засідань президії Всеукраїнської
православної церковної ради. 1926 р.
595. Справа № 151. Відозва Всеукраїнської православної церковної ради до
віруючих оренбургського округу про приєднання до автокефальної церкви. 1926 р.
596. Справа № 151-а. Список представників автокефальної церкви,
прибувших на нараду. 1926 р. [Привітальний лист Київського митрополита до
оренбургського і тургайського архієпископа з приводу приєднання до
автокефальної церкви. 1926. р. Петро-Павлівський собор м. Києва на Подолі.
Шлюбні акти за 1921 рік. 21 січня 1921 р. – 23 листопада 1921 р.].
597. Справа № 151-б. Список представників автокефальної церкви,
прибувших на нараду. 1926 р.
598. Справа

№

153.

Листування

з

оренбургським

священиком

Каракуніним про перехід до автокефальної церкви. 1926 р.
599. Справа № 155. Листування з церковними радами про призначення
священиків і дяків на посади. 1926 р.
600. Справа № 156. Лист голови Всеукраїнської православної церковної
ради до уряду України. 1926 р.
601. Справа № 157. Програма по курсу історії церкви в богословській
школі. 1926 р.
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602. Справа № 158. Машинописні тексти статей до редакції журналу
«Церква і Життя». 1926 р.
603. Справа № 159. Історична записка про утворення Української
автокефальної церкви: український. Російський, французький тексти. 1926 р.
604. Справа № 161. Доповідь голови прес-інформаційної секції про
необхідність

заснування

журналу

«Українська

церква»,

створення

інформаційного бюро і кошторис витрат на утримання секції. 1926 р.
605. Справа № 163. Акти церковної ради Миколаївської церкви про збір
пожертв. 1926 р.
606. Справа № 164. Грошові рахунки на ремонт Миколаївського собору.
1926 р.
607. Справа № 165. Відомості Київо-Софійського собору про виплату
грошей співакам церковного хору за лютий, липень і вересень. 1926 р.
608. Справа № 166. Статут «Богословника» (Богословської академії).
1927 р.
609. Справа № 167. Справа про підготовку до скликання ІІ-го
Всеукраїнського православного собору. 1927 р.
610. Справа

№

168.

Реєстр

делегатів

ІІ-го

Всеукраїнського

православного собору. 1927 р.
611. Справа № 169. Посвідчення делегатів ІІ-го Всеукраїнського
православного собору. Ч. 1. 1927 р.
612. Справа № 170. Посвідчення делегатів ІІ-го Всеукраїнського
православного собору. Ч. 2. 1927 р.
613. Справа № 171. Інформація Глухівського єпіскопа Володимира
Самборського про Конотопський округовий церковний собор. 1927 р.
614. Справа № 173. Листування з церковними радами про скликання
церковного з'їзду, про призначення священиків на посади, про пересилку
релігійної літератури. 1927 р.
615. Справа № 175. Протоколи ІІ-го Всеукраїнського православного
церковного собору. 17 – 20 жовтня 1927 р.
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616. Справа № 176. Протоколи ІІ-го Всеукраїнського православного
церковного собору. 20 – 21 жовтня 1927 р.
617. Справа № 177. Протоколи ІІ-го Всеукраїнського православного
церковного собору. 21 – 26 жовтня 1927 р.
618. Справа № 178. Протоколи ІІ-го Всеукраїнського православного
церковного собору. 27 – 29 жовтня 1927 р.
619. Справа № 179. Протоколи засідань президії Всеукраїнської
православної церковної ради. 21 лютого – 9 вересня 1927 р.
620. Справа № 180. Протокол засідання Волинської округової церковної
ради. 28 лютого 1927 р.
621. Справа № 181. Протоколи засідань Бердичівської округової
церковної ради. 1927 р.
622. Справа № 182. Протокол пленуму Конотопської округової
церковної ради. 1927 р.
623. Справа № 184. Протокол зборів парафіян Троїцького собору в
м. Глухові. 8 січня 1927 р.
624. Справа № 185. Протокол пастирської наради СлобожанськоДонецької церкви. 16 лютого 1927 р.
625. Справа № 186. Протоколи засідань парафіяльної ради Троїцького
собору в м. Києві. 1927 р.
626. Справа № 187. Протоколи засідань Києво-Приорської парафіяльної
церковної ради. 26 червня – 29 жовтня 1927 р.
627. Справа № 188. Протокол зборів Іллінської парафії м. Києва. 25
вересня 1927 р.
628. Справа

№

189.

Протоколи

загальних

зборів

віруючих

Солом’янської парафії м. Києва. 1927 р.
629. Справа № 190. Протоколи засідань рад уповноважених церковних
парафій м. Києва. 1927 р.
630. Справа № 191. Протокол засідань Петро-Павлівської парафіяльної
ради м. Києва. 1927 р.
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631. Справа № 192. Протоколи засідань уповноважених Труханівської
парафії. 1927 р.
632. Справа № 193. Протоколи засідань уповноважених Святошинської
парафії. Вересень 1927 р.
633. Справа № 194. Протоколи засідань парафіяльної ради Софіївського
собору. 1927 р.
634. Справа № 199. Персональні картки священиків Коростенського і
Чернігівського округів. 1927 – 1928 рр.
635. Справа № 200. Персональні картки священиків Семиріченського
округу. 1927 р.
636. Справа № 201. Персональні картки Переяславської округи. 1927 р.
637. Справа № 202. Лист настоятеля української православної парафії у
Хорватії (Югославія) священика Василя Стрільчика про стан автокефальної
церкви. 1927 р.
638. Справа № 207. Заявки до Народного Комісаріату Внутрішніх справ
про дозвіл на відкриття пасторських курсів. 1927 р.
639. Справа № 212. Запрошення Будаївською церковною радою
єпископа Грушевського на релігійне свято. 1927 р.
640. Справа № 213. Каталог книжок і нот Всеукраїнської православної
церковної ради. 1927 р.
641. Справа № 216. Звіт про ремонт Миколаївського собору у м. Києві. 1927 р.
642. Справа № 217. Акти передачі збору пожертв на ремонт
Миколаївського собору. 1927 р.
643. Справа № 218. Справа про збір пожертв на ремонт Миколаївської
церкви. 1927 р.
644. Справа № 222. Листування з церковними радами про скликання
великих Микільських Зборів, про призначення священиків на посади. 1928 р.
645. Справа № 223. Листування з округовими церковними радами про
скликання малих зборів і запрошення до єпископів взяти участь в релігійному
святі Софійського собору м. Києва. 1928 р.
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646. Справа № 224. Протоколи і витяги з протоколів засідання президії
Всеукраїнської православної церковної ради і парафіяльних рад. 1928 р.
647. Справа

№

225.

Протоколи

засідань

освітнього

відділу

Всеукраїнської православної церковної ради. 28 березня – 2 травня 1928 р.
648. Справа № 228. Витяги з протоколів засідань президії Всеукраїнської
православної церковної ради і парафіяльних рад. Грудень 1928 р.
649. Справа № 229. Списки священиків Київського округу. 1928 р.
650. Справа № 230. Списки священиків Харківського округу. 1928 р.
651. Справа № 232. Персональна картка священика Степанова П. Я.
Семиріченського церковного округу. 1928 р.
652. Справа № 233. Персональні картки священиків Шепетівського
округу. 1928 р.
653. Справа № 234. Парафіяльні картки Коростенського округу. 1928 р.
654. Справа № 241. Заява до Народного Комісаріату Внутрішніх Справ
про дозвіл на відкриття богословської школи і диригентських курсів. Статут і
учбові плани курсів. 1928 р.
655. Справа № 242. Учбові програми українських пастирських курсів. 1928 р.
656. Справа № 243. Учбові програми богословської школи. 1928 р.
657. Справа № 245. Листування з округовими церковними радами про
використання старовинних церковних співів. 1928 р.
658. Справа № 246. Листування з завідуючим Нельчинської залізничої
школи С. Потоцьким про повернення йому рукописів церковних пісень. 1928р.
659. Справа № 247. Заяви до Київського округового літературного
видавництва про дозвіл на друкування релігійної літератури. 1928 – 1929 рр.
660. Справа № 248. Заяви до Українського літературного видавництва
про дозвіл на друкування антимінсів. 1928 р.
661. Справа № 250. Підписний лист збору пожертв на ремонт
Миколаївського собору в м. Києві. 1928 р.
662. Справа № 255. Звіт освітньо-видавничого відділу Всеукраїнської
православної церковної ради. 1929 р.

245
459

663. Справа № 268. Положення про церковно-освітню організацію
Української автокефальної православної церкви. Б/д.
664. Справа № 269. Список членів Малої Ради Всеукраїнської
православної церковної ради. Б/д.
665. Справа № 270. Список складу комісій при Всеукраїнській
православній церковній раді. Б/д.
666. Справа № 272. Правила вступу на пастирські курси. Б/д.
667. Справа № 273. Стаття В. Чехівського «Життя в богослужінні». Б/д.
668. Справа № 274. Стаття Оп. Куниченка «Зовнішня організація
християнства в часи апостолів». Б/д.
669. Справа № 275. Промова невідомої особи на останньому засіданні
церковного собору Київщини. Б/д.
Фонд 4465. Документи і матеріали українських емігрантських установ,
організацій та різних осіб (колекція)
(1901 – 1989)
Опис 1.
670. Справа № 1029. Укрінпрес. 1921 р.
Центральний державний архів громадських об’єднань України
(ЦДАГО України, м. Київ)
Фонд 263. Колекція позасудових справ реабілітованих. 1919 – 1953 рр.
Опис 1.
671. Справа № 12270-ФП.
672. Справа № 32754-ФП.
673. Справа № 53280-ФП. – Т. 1.
674. Справа № 53679-ФП. – Т. 1.
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675. Справа № 53679-ФП. – Т. 2.
676. Справа № 53679-ФП. – Т. 5.
677. Справа № 56877-ФП. – Т. 1.
678. Справа № 60353-ФП
679. Справа № 61287-ФП.
680. Справа № 65685-ФП.
681. Справа № 65743-ФП
Галузевий державний архів Служби Безпеки України
(ГДА СБ України)
Фонд 6. Кримінальні справи на осіб, яких знято з оперативнодовідкового обліку в інформаційних центрах УВС-МВС України
Опис 1.
682. Справа № 36353-ФП.
683. Справа № 38153-ФП.
684. Справа № 65685-ФП.
685. Справа № 67093-ФП.
686. Справа № 67098-ФП. – Т. 2.
687. Справа № 67098-ФП. – Т. 3.
688. Справа № 67098-ФП. – Т. 4.
689. Справа № 67098-ФП. – Т. 45.
690. Справа № 67098-ФП. – Т. 46.
691. Справа № 67098-ФП. – Т. 47.
692. Справа № 67098-ФП. – Т. 129.
693. Справа № 67098-ФП. – Т. 130.
694. Справа № 67098-ФП. – Т. 131.
695. Справа № 67098-ФП. – Т. 176.
696. Справа № 67098-ФП. – Т. 208.

247
461

697. Справа № 67098-ФП. – Т. 244.
698. Справа № 69270-ФП. – Т. 9.
699. Справа № 71096-ФП.
700. Справа № 73377-ФП.
701. Справа № 75010-ФП.
702. Справа № 75523-ФП.
703. Справа № 75651-ФП.
704. Справа № 75664-ФП.
705. Справа № 75687-ФП. – Т. 1.
706. Справа № 75687-ФП. – Т. 2.
707. Справа № 75687-ФП. – Т. 3.
708. Справа № 75899-ФП.
709. Справа № 75972-ФП.
710. Справа № 75973-ФП.
711. Справа № 75979-ФП.
712. Справа № 75982-ФП.
713. Справа № 75983-ФП.
714. Справа № 75986-ФП.
715. Справа № 75990-ФП.
716. Справа № 75993-ФП.
717. Справа № 75995-ФП.
718. Справа № 75997-ФП.
719. Справа № 75998-ФП.
720. Справа № 75999-ФП.
721. Справа № 76000-ФП.
722. Справа № 76002-ФП.
723. Справа № 76004-ФП.
724. Справа № 76005-ФП.
725. Справа № 76006-ФП.
726. Справа № 76007-ФП.
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727. Справа № 76013-ФП.
728. Справа № 76014-ФП.
729. Справа № 76017-ФП.
730. Справа № 76022-ФП.
731. Справа № 76025-ФП.
732. Справа № 76028-ФП.
733. Справа № 76030-ФП.
734. Справа № 76031-ФП.
735. Справа № 76032-ФП.
736. Справа № 76033-ФП.
737. Справа № 76035-ФП.
738. Справа № 76037-ФП.
739. Справа № 76040-ФП.
Державний архів міста Києва (ДАМК)
Фонд 3. Киево-Софийский кафедральный Собор
Опис 2 (1783 – 1920 рр.).
740. Справа № 166. Квартирная ведомость причта Киево-Софийского
Кафедрального Собора. 1920 г.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
(ІР НБУ ім. В. Вернадського)
Фонд 160. Київська Духовна Академія. Збірник рукописів.

741. Дис. № 1665. Киевский Митрополит Гавриил Банулеско-Бодони
(1799 – 1803 гг.).
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II. ОПУБЛІКОВАНІ ДЖЕРЕЛА
а) офіційні документи державних установ, громадсько-політичних
об’єднань і організацій
742. Административный кодекс УССР. – Х.: Юрид. изд-во Наркомюста
УССР, 1928. – 192 с.
743. Адміністративний кодекс УСРР. Зі змінами та доповненнями на 1
листопада 1934 р. – К.: Радянське будівництво і право, 1934. – 168 с.
744. Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні: Закон
УРСР. 17 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 22. –
Ст. 262; Те саме // Голос України. – 1991. – 8 травня. – С. 3, 6.
745. Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»: Закон України...
15 травня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 32. –
С. 1077–1078; Те саме // Голос України. – 1992. – 6 червня – С. 11.
746. Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»: Закон України...
19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 2. –
Ст. 9. С. 28; Те саме // Голос України. – 1992. – 25 листопада. – С. 3.
747. Про додаткові заходи щодо увічнення пам’яті жертв політичних
репресій та Голодоморів в Україні: Указ Президента України № 1087/2005 від
11 липня 2005 р. // Урядовий кур’єр. – 2005. – 20 липня (№ 132). – Орієнтир. –
№ 26. – С. 9–10.
748. Про підготовку багатотомного науково-документального видання про
жертви репресій на Україні: Постанова Президії Верховної Ради України 6 квітня
1992 р. № 2256–ХІІ // Відомості Верховної Ради України.– 1992. – № 29. – Ст. 412.
749. Про порядок введення в дію Закону України «Про внесення змін і доповнень
до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”»: Постанова
Верхов. Ради України 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. –
№ 2. – Ст. 10; Те саме // Голос України. – 1992. – 25 листопада. – С. 3.
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750. Указ Президента України № 431/2007 «Про заходи у зв’язку з 70-ми
роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937 – 1938
років» від 21 травня 2007 р. // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. Науковий і
документальний журнал. – К., 2007. – № 1 (28). – С. 63–65.

б) окремі видання документів та матеріалів
751. Від Всеукраїнського Православного Церковного Собору. До братів і
сестер

вільної

всенародньо-соборноправної

автокефальної

православної

української живої Христоsвої Церкви // Церква й Життя. Орган Української
Автокефальної Православної Церкви. – Харків : Вид. Всеукраїнської
Православної Церковної Ради. – 1927. – Ч. І. – С. 124–125.
752. Галамай О. М. Листи В.Липківського до М.Борецького / Олена
Миколаївна Галамай // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної
конференції «Релігійне життя Поділля: минуле і сучасне». До 1020-ліття
хрещення Русі та 250-річчя Вінницького кафедрального Спасо-Преображенського
собору. – Вінниця, 2008. – С. 314–321.
753. Грамота № 322 Московського патріарха Тихона (Бєлавіна) про
надання автономії Церкві в Україні // Слово. – № 26. – 31 жовтня 1918.– С. 1.
754. Деяние Освященного Собора Украинской Православной Церкви 7 –
20 мая 1925 г. (о липковщине) // Український Православний Благовісник. –
Харків, 1925. – № 16 (15 августа). – С. 4.
755. Діяння Всеукраїнського Православного Церковного Церковного
Собору в м. Києві 14 – 30 жовтня н. с. 1921 р.; І. Канони Української
Автокефальної Православної Церкви. ІІ. Ухвали Собору в окремих питаннях
життя Української Церкви. – К.: Вид. В.П.Ц.Р., 1921. – 43 с.
756. Діяння Всеукраїнського Православного Церковного Церковного
Собору в м. Києві 14 – 30 жовтня н. с. 1921 р.; І. Канони Української
Автокефальної Православної Церкви. ІІ. Ухвали Собору в окремих питаннях
життя Української Церкви. – Франкфурт/Майн, 1946. – 32 с.
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757. Діяння Всеукраїнського Православного Церковного Церковного
Собору в м. Києві 14 – 30 жовтня н. с. 1921 р.; І. Канони Української
Автокефальної Православної Церкви. ІІ. Ухвали Собору в окремих питаннях
життя Української Церкви. – Новий Ульм: Вид. Українського Православного
Братства ім. Митрополита Василя Липківського, 1965. – 68 с.
758. Влада

і

Церква:

До

80-річчя

Другого

Всеукраїнського

Православного Церковного Собору 1927 року. Священики Української
Автокефальної Православної Церкви під репресивним тиском тоталітарного
режиму. (Публікація Д. Бойко, І. Бухарєвої, С. Кокіна, П. Кулаковського).
Документи з архівної кримінальної справи на Олександра Ярещенка. 1923 –
1926 рр. // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. Науковий і документальний
журнал. – К.: Сфера, 2007. – № 1 (28). – С. 11–34.
759. Влада

і

Церква:

До

80-річчя

Другого

Всеукраїнського

Православного Церковного Собору 1927 року. Священики Української
Автокефальної Православної Церкви під репресивним тиском тоталітарного
режиму. (Публікація Д. Бойко, І. Бухарєвої, С. Кокіна, П. Кулаковського).
Документи з архівної кримінальної справи на Павла Вишневського. 1926 –
1930 рр. // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. Науковий і документальний
журнал. – К.: Сфера, 2007. – № 1 (28). – С. 35–62.
760. З ласки Божої і волі Церкви. Архієпископ Василь Липківський
Мітрополіт Київський і всієї України. До всіх дітей вільної всенародньособорноправної автокефальної української православної Церкви // Церква й
Життя. Орган Української Автокефальної Православної Церкви. – Харків :
Вид. Всеукраїнської Православної Церковної Ради. – 1927. – Ч. І. – С. 125–126.
761. З церковного життя. Резолюція VІ-го Собору УПЦ в США в справі
об’єднання православних українців // Церква й Життя. – 1968. – № 1/64 за
січень-лютий. – Рік ХІІ. – С. 24–25.
762. Иваницкий Л. Е. Священному Собору Россійской Православной
Церкви... Доклад / Л. Е. Иваницкий. – Б. в., б. д. – 11 с.
763. Ільченко І., Пилявець Л., Преловська І. Три промови Василя
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