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І 
РІД ВЛАДИКИ. ПОЧАТКОВА ОСВІТА. У ВОЛИНСЬКІЙ 

ДУХОВНІЙ СЕМІНАРІЇ. ПРОФЕСОРИ УКРАЇНЦІ. 
УКРАЇНСЬКА fРОМАДА В СЕМІНАРІІ. СПІВПРАЦЯ 

З ТОВАРИСТВОМ ДОСЛІДНИКІВ ВОЛИНІ. 

На плоскій низині -:·ак званого Волинського Полісся, на пів

нічний захід від міста Ковля, при залізничному шляху Ковель

Берестя, серед чудової поліської природи, у тіні старих дерев 

з прадавніх часів існувало велике село МізовІ). 

у цьому селі 27 липня (за ст. стилем) 1883 р. в бідного 

дяка-вчителя Нікандра Федоровича Бурчака-Абрамовича й 

!"юго дружини Олени Миколаївни, з стародавньої духовної 

Церква в с. Мізові на Волині. 

І) В україі-rських часописах або журналах М•)жн;:, zнайтн 
також іншу назву цього села - Мизі в. Місцеве населення на
зивала його Мі з о в. Старовинна назва його була Нt.зово 
/'українська вимова - Нізово) .. Опісля буква »Н« перейшла в 
'М«, а буква »О« вкінці відпала. У ВПР Митрополита Ніканора 
::<беріrається ч<~ша з Мізозської церкви з написом "Pro sanctissimo 
Sacramento ecclesiae Nisoviensis. Anno Domini 1764". Найстарша 
вістка про це село походить з 1502 р. Перед другою світовою 
аійною дещо з історії цього села (»Церква в Мизvві«) писав в 
одному з краєзнавчих українських журналів у Львові інж. 
Леонід Маслов. r:· ... 
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родини Пинькевичів, народилася п'ята з черги дитина - СІі:-І 

(теперішній Митрополит Української Автокефальної Правс

славної Церкви на чужині), якого при хрищенні назваm1 

Ніканорам в честь св. Ап. з 70-ти Ніканора. Бурчаки-Абра;vІо

вичі були старовинним шляхетським родом і походили з Литш:. 

звідки дуже давно переселилися Шt Волинь, Київщину й 

Холмщину та зукраїнізувалися. Предки Митрополита Ніканор::t 

належали до духовного стану. Натомість батько, хоч J\IIOJ 

зак:нчену Волинську Духовну Семінарію і був навіть ко;vrандІr

рJваний до Київської Духовної Академії, в наслідок сюерт:r 

,~;;да Владики, а його батьк::t свящ. Федора, що втопився. 

j _пуючи потопаючу жінку, не м:г продовжувати науки і н,:: 

с юв священиком, бо одружився з вдовою. Родиш:t Нікандр:1 

Абрамовича була велика й складалася з 12 осіб, бо піс:Ія 

Ніканора були в нього ще діти о:а жили при ньому ще інші 

непрацездатні члени родини. На батьках лежав обов'нзu'' 

утримувати цю велику родину. У зв'язку з тим у родині 

панувала біда і часто доводилося їй голодувати. 

Ніканар Абрамович вчився спочатку в с'ільській церковн•.•
парафіяльній школі в Мізові у свого батька, а опісля ;:; 
Мілецькій Духовній школі (бурсі), що знсtходилася в Мсtційо;о;і 

б· ля Ковля. Наука йшла йому легко, але не раз докучсtла біда . 
Не зважаючи на все, ці часи перебування серед багатої при

роди Волинського Полісся залишили незатертий слід у душі 

молодого Ніканора. Згадуючи їх, Владика Митрополит Нікш-юр 

писав: »Того рідного Полісся з його І~есходимими лісами, недо
слідженими озерсtми-болотами, дивною рослинністю і звіриною, 

меланхолійними згуками сопілки в березині, клекотом х:>:доби 
в хащах, гудінням »гупала« в лісовому озері, вереском чап:rі. 

юилим туркотом горлиць та »райканням« жаб на погоду '.:!' 
т;1хий літній вечір - ніколи не забудеш ... «2). 

Рівнож глибоко пізнав, щиро полюбив і належно оціни-з 

се.-,янина-полішука, якого звичаї на думку ВПР Митрополит<> 

Ніканора >>носять ознаки високої своєрідної культури, як-:·· 

виробив нарід протягом довгих сто.rііть«''). 

Не можна не згадати про вплив на Ніканора його батьк<іІ., 

який в ті часи елабої національної свідомості більшости 

українців, був свідомим українцем і мав власну українські'· 

бібліотеку. Ці українські книжки він читав селянам. Тяжк-а 
праця й важка хвороба скоро зломили організм Нікандра 

Абрамовича й він вмер, коли його синові Ніканарові було лише 

15 років. Мати Владики Ніканора пережила свого чоловік& 

й померла нагло в Житомирі в 1918 р. на вістку про заморю·
r.зння большевиками в Бесарабії наймолодшого з її синів -

_ 2) Лист до відповідального Редактора >>Літопису Волині<< А. 
9. ІІ!умовського, »Літопис Волині« ч. 4, Вінніпе!', ·1958 р., ст. 6. 

:J) Там же, стор. 5. 
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Федорц, студента Харківського Ветеринарного Jнстит.утуJ). 

Не зважаючи на тяжке матеріяльне положення родини Абра

~rовичів, батьки за всяку ц'ну старалися, щоб їхні діти мали 

ві;jповідну освіту. Завдяки цьому вони майже всі здобу ли це 

ті:1ьки середню, але й вищу освіту. с•с 
З закінченням Духовної школи в М<:щійові й вссупом да 

Волинської Духовної Се;-.Іінарії в Житомирі в житті молодого 

Ніканора Абрамовича розпочинається: новий період. Жито ми;), 

у той час головне м'сто Волинської губернії, крім адміністра

тrшного осередку був одночасно центром волинсьІшго шкіль

ющтва. Було тут багато середньошкільної молоді. Тут власне 

з.:1обуває свою середн.ю духовну освіту майбутній первоієрарх 

УАПЦ, навчаючись в багасьох відомих викладачів-богословів. 

Навчання, як скрізь у ті часv. в Україні, відбувалося росій

ською мовою, але українська національна стихія була живучою 

й охоплювала не тільки учнів, але й часто викладачів. Серед 

них був ряд свідомих українців, шо своїми викладю.rи й осо

бнстими контактами з учнями, виховували їх на св· домих 

унраїнців. 

В першу чергу треба згадати Юліяна Тиховського, викладач:l 

:тітератури, що його за освідомлюючу українську працю серед 

учнів весною 1906 року було усунено з семінарії. Другий ви

к:шдач літератури Захар Курдиновський також був свідомим 

українцем. До свідомих українців належав і наступник Ю. 

Тнховського, Петро Нікандрович Абрамович, старший брат 

ВПР Митрополита Ніканора, який після закінчення Петер

бурзької Духовної Академії став внкладачем семінарії. Зг::~

;:rуючи П. Н. Абрамовича, один з учнів цієї семінарії пише: 

»Вирісши у самій гущі українського села, він та вся їх родина 

були переконані українці. Сам знав з дитинства біду, тому буЕ 

дуже скромний, працьовитий, сумлінний і до того кликав 

учнів. Дуже кохався в книжці, тому багато набував книжок 

;:r.'Ія: своєї власної бібліотеки, та й нас заохочував любитн 

книжку і вміти її використовувати«5). Цю характеристику 

~южна вповні віднести також і до його брата, теперішнього 

Митрополита Ніканора. Були ще в семінарії й інші свідомі 

українці-викладачі. Велику ралю в поширенні українськоі 

національної свідомості семінаристів і взагалі шкільної молоді 

У Житомирі відограв Орест Фотінський - викладач жіночої 
єnархіяльної школи. 

Коли ще Ніканар АбрСІмович був у молодших клясах ce;wi
н~<рії, постала в семші.!рії Українська Громада, що її заложив 

."') З ближчої родини \ВПР Ми:рополита Ніканора, згідно його 
nцрахунків, загинуло від большевиків 9 осіб, а з усієї ближчої 
й дальшої родини аж 28 ос·б. 

~) Андрій Холмський: · »Учительський персонал Волинської 
Духовної Семінарії в 1905-09 роках. >>Віра і Знання«, т. І., 
Нью-йорк, 1954 р., стор. 108. 
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тут учитель одюс1 з 111іських шкіл у )Кито:vшрі Лук;:, Гаськевис; 

Він же був і першим головою цісї Громади, з<~ймаючись орrе:

н:зацшними справами, освідомленням семіниристів і дост3рЧ3!-!

ням українських книжок, що особливо в ці часи перед ревс·

люцією 1905 року не було легкою справою, коли друк україн
ських книжок на території російської імперії був заборонениі:. 

Доводилося отже ці книжки часто перепачковувати з ГиличJ:

ни. }"~раїнська Громада особливо розрослася в часі революu:ї 

1905 року. До Громади втягалося учнів і інших середніх шк і:; 

у Житомирі. П'сля здушення революції й трагічної смерти ві;.; 

рук жандармів її основника учителя Л. Гаськевича, вон 1 

працювала більш конспіративно. З самих nочатків її і снуван

ня до неї належав Ніканар Абра!'.ювич, який був з Л. Гаське

ви:чем у постійному контакті й після нього став головою Гр> 

~шди, займаючи це становище якийсь час до моменту своr._, 

переходу з гуртожитку на nриватне помешкання свого брат:,, 

згаданого вище П. Абрамовича, викладача семінарії. Після Н. 

Абрамовича головою Громади став Борис Максимович Білеuь

кий. Громада видавала св'й орган на гектографі й редагув:<з 

його в часі перебування головою її Ніканар Абрамович, якн:: 

в часі своєї науки в семінарІЇ багате працюваn над ширення:.І 

н::щіональної свідомості серед молодших учнів семінарії. Зокр€

ма під впливом Ніканора Абрамовича став на український 

національний tрунт Арсен Річинський, пізніший лікар та 

церковно-громадський діяч на Володимирщині, який розпочи

нав свою науку в семінарії, коли Владика Ніканар кінчав ї:. 

Доводилося також Громаді вести ідеологічну боротьбу з ліво:с 

течією серед семінаристів. 

Для поборення Української Громади в семінарії й ширен;;:, 

r;усофільства Архиєпископ Антоній Храповицький заснував у 

сс:мінарн так зв. >>Релігіозно-нравствєнний кружок« н<1 чо.-;і 

Р:~сого став відомий пізніше прот. П. Та б ін ський. Нікано!J 

Абрамович, що був у той час головою Громади, разом з інши~::! 

членами Громади провадив з ним і членами цього кружка 

дискусії, які кінчалися завжди перемогою українців. Це1 

кружок був між ін. розв'язаний самим Архиєпископом Анто·

нієм, коли виявилося, що члени його порушують його реrу

лямін. Що ж до П. Табінського, то оnісля він став сам свід•>

мим українцем. Вже nісля закінчення семінарії Ніканоро~1 

Абрамовичем Українську Громаду розгромили жандарми з ш•

казу Архиєпископа Антонія6). 

В Житомирі, ще будучи вихованцем семінарн, Владика 

Ніканар став співробітником, а після закінчення семінарії -,
повноnравним членом »Товариства Дослідників Волині«, прJU:

маючи участь в наукових екскурсіях, розкопках і дослідч::ь 

6) Б. Лаврівський: Житомир nеред nершою світовою війною.: 
»Волинь« ч. 1, Нью-йорк, 1951 р., стор. 8. 
6: 



nраці його та співпрацюючи в його органі »Труди Общества 
J:зслєдователей Волині«. Це наукове товариство провадило все

::тороннє вивчення Волині. В його органі друкувалися цінні 
!!раці з історії, археології, географії, етнографії, rеології цього 

краю. , _. -;, 
_»_Замилування, до досліджування Во.ЇІині, залож:ене в мене 

Товариством, - писав ВПР Митрополит Ніканор, - не поки

дало мене на протязі всього мого життя. Багаті збірки волин

::ьких муЗейних експонатів п~д час ~першої світової війни 

:<НІ!Щила, разом з моїм мешканням не>. Володимирщині, пожежа. 

,;::(ещо побачило світ, як напр., розвідка »Про культ предків 

на Волині«, »Азалія понтіка на Волині« (ботанічний нарис) та 

:нше ... «7) . 

.J.ерманський Манастир. Місце заслання Владики Ніканора. 

Юнацькі роки, прожиті в Житомирі на початку ХХ століття, 

залишилися надовго в душі ВПР Митрополита Ніканора золо

тими спогадами. Пережите тоді та~1 було, за словами самого 

Владики, »світле, молоде, запашне ... «~). 

7) Лист до відп. Редактора »Літопису Волині« А. Ф. Шумов-
сь~о~~-м »~~~о~~Р ~~~ин і« ч. 4, стор. 4. 

7 



8 

Свящ. о. Нікапор Абрамович 
(1920 рр.) 
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ВИСВЯЧЕННЯ НА СВЯЩЕНИКА. ПЕРША ПАРАФІЯ. 

ЗДОБУТТЯ ВИЩОІ ОСВІТИ. ЕВАКУАЦІЯ. ПРИЗНАЧЕННЯ 
НА ОПІКУНА Б.ІЖЕНЦІВ. БРАТСТВО СВ. СПАСА. 

ПРИЗНА ЧЕННЯ НА ВОЛИНСЬКОГО ГУБЕРНІЯЛЬНОГО 

ІНСТРУКТОРА НАРОДНЬОІ ОСВІТИ. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ 
ПРАЦЯ. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

Родинні обставини примусили Ніканора Абрамовича після 

закінчення Волинської Духовної Семінарії піти на працю. 

Кілька літ він вчителює на Володимирщині в церковно-пара

фіяльній школі, а одночасно записується до Київського Ко

мерційного Інституту, три курси якого закінчує. В 1910 році 

одружується. Того ж 1910 року Єпископ Володимиро-Волин

ський Фадей, вікарій Волинської Єпархії, з наказу правлячого 

Архиєпископа Антонія Храповицького у Володимирському 

соборі 22 жовтня (ст. ст.) висвячує на диякона, а наступного 

дня 23 жовтня - на священика з тимчасовим призначенням 

до с. Білич у поміч свойому тестеві, де о. Ніканар одночасно 

вчителює в церковно-парафіяльній школі. 24 лютого 1912 року 
на власне бажання одержує призначення на відповідальну 

парафію в с. Тишкавичах на Володими:рщині. 

Тут у Тишковичах, r-Ie зважаючи на несприятливі у;vювишr, 

2ІІОлодий священик о. Ніканар скоро знаходить спільну мову 

з парафіянами і за короткий час здобуває в них повне довір'я 

і пошану. За час свого настоятельства в Тишкавичах у цьому 

селі разом з приписними парафіями до нього заснував чотири 

школи і побудував ще одну церкву та в одній з церков новий 

іконостас. 

Ставши священиком, о. Ніканар іде стежкою, що її накреслиn 
сам ще раніше. Пішов на сільську парафію, відкидаючи всякі 

запрошення на міські чи т. зв. кращі парафії. Мрією о. Н. 

Абрамовича було здобуття вищої богословської освіти, одно
часно виконуючи душпастирську працю серед рідного йому 

народу, його селянської верстви, яку він розумів, може, най

краще як хтось інший. В цій атмосфері українського села він 

почувався якнайкраще і його взаємовідносини з укр<Jїнськими 

селянами, його парафіянами, заnжди були добрими й сердеч

ними. Село любило свого отця й наділяла пошаною, а отець 

з своєї сторони завжди знаходив з селом спільну моnуЯ). 

9). А. Холмський: П'ятдесятилі'І'тя служення в свящєничому 
сащ Митрополита Ніканора. »Українське Православне Слово<< 
ч. 9 за 1960 рік, стор. 9. ' 
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Після кількох років священства, перебуваючи на селі, 

о. Ніканер записується в серпні місяці 1914 року до Київської 
Духовної Академії. Не зважаючи на цілий ряд перешкод, як 

війна, евакуація, несприятливі обставини для навчання, повний 

курс цієї Академії закінчує в 1918 р. ,- одначе без звання 

кандидата боrословjя, бо не встигши зда1:и ка~дидатської робо
ти, мусів рятуватися від'· комуністів і податиси на Володимир

щину, що її зайняли поляки, та сама Академія незабаро:-.1 

була замкнена. Коли вже мова про освіту Владики Митропо

лита, необхідно згадати ще, що в 1917 р. він записався на 

історично.:.філологічний факультет Університету св. Володи

мира в Києві, на якому два роки студіював Історію. 'Усього 

разом відбув 8 років студій на вищих школах Києва: Комер
ційному Інституті, Духовній Академії й 'Університеті св. Воло

димира. Іздив до Києва спочатку з Володимирщини, а опісл.1 

з Житомира. Так відбувалося не з-за браку грошей, а тому, 

що сам собі того священик-студеН'l' хотів1О). З Києва ж до 

села для праці серед українського народу привозив все потрібне 

для своєї там· >>Jj:.ябораторії«. Вже в перших роках cвoru 

священства мав бібліотеку, в якій можна ·було знайти повний 

комплект >>Архіву Юrо-Западной Росії«, Архіву >>Археографіч

ної Комісії« та ряд богословських праць та з історії Церкви. 

Ця бібліотека постійно поповнювалася новими виданнями. В 

ній були й такі праці як >>Історія України-Руси« проф. М. 

Грушевського, праці історика В . Антоновича, історія Церкви 

Митрополита Макарія, >>Православная Богословекал Енцикло

педія<<, Енциклопедія Брокгавза і Єфрона та інші. Було й ря::~ 

стародруків, між ними Служебник Митр. Петра Могили, >>Апо

кризіс«, словник Памви Беринди й іЕше. 

,;у цій »лябораторії« він і 

для сільського священика 

орієнтації в тих матеріялах, 

працював, а Київські вищі школи 

на Волині були помічними для 

що він- їх використовував. Засобів 

на те все, однаково як і на часті поїздки до Києва та сплатв 

університетські й інші потреби, з таким життям пов'язані. 

тод:шньому волинському священикові, що провадив скромн<: 

життя, - цілком вистачало« І!). 

На жаль, всі ці великі скарби З'1гинули: одні під час ПЕ'ршої 

світової війни, коли проходив фронт через ці rсла, де був 

настоятелем о. Ніканер Абрамович: другі Е часі другої світової 

війни, під ча'с відступу німців, коли в 1944 р. було спалене 
село Мізов. 

Нормальну працю молодого сnлщеника о. 
мовича, після кількох років душпастирства, 

перша світова війна. В наслІдок наближення 

Ніканора Абра

перервала була 

фронту о. Ніка-

10) Л. К.: Доповнення до життєпису ВПР Митрополита Ніка
нора. >>Укр. Прав. Слово«, ч. 10 за 1958 рік, стор. 15. 

11) Там же. 
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:нор змушений був в червні 1916 р. евакува~ися з Тишкович 
і переїхати до Житомира. Тимчасом у червю 1916 р. Волин
ський Архиепископ Євлогій переводить о. Н. Абрамовича з 
тишкович до Сельця на місце померлого там священика. 

Тому що ця місцевість опиняється в австрійсько-німецьких 

руках, не може зайняти цієї парафії. Залишається отже жити 

й надалі в Житомирі аж до 1!119 року. 

Бачучи дуже тяжке положення біженців евакуйованих з 

зайняти~ австрійцями теренів Волині й Галичини, розпочинас 

на власну руку акцію для поправи їхньої долі. А доля їхня 

-була дійсно дуже незавидна. В самому Житомирі було бигато 

інтеліtенції і священиків-біженців, якими ніхто не цікавивсн. 
а навіть більше, - місцеві уряди не хотіли їх приймати й не

прихильно ставилися до них. Ще гірше було положення на 

nровінції, де по кілька родин містилося в кол. господарствах 

німців-колоністів. В наслідок біди й невідповідних гігієнічних 

ум о вин серед біженців панували різні П()Шесні хвороби. Для 

дослідження їхнього життя, свящ. Ніканор Абрамович ви

їжджає на влас:nі кошти до повітіТJ Житом1;1рського. НоnС'гра;х

Волинського й" Овруцького. "У висліді своєї поїздки пише статті 

до житомирських часописів »Волинь« і >>Жізнь Волині« з ошІ

сом жахливих картин поневірянь біженців. Ці статті викли

кали негайно відповідну реакцію. Справою зацікавився губер

натор, який викликав до себе о. Н. Абрамовича, щоб перс

свідчитися в правдивості поданого опису, й після цього було 

доручено голові Земської Управи Б. Лелявському разом з 

о. Н. Абрамuвичем зайнятися покращанпп;v1 долі біженців. 

!-:Іегайно 6ул<:t пє:реведена реестрація всіх біженці!З, а о. Ніканора 

Абрамовича було призначено на опікуна біженців на Житомир і 

Житомирський повіт та уповноваженим ЗемськогС' Союзу для 

l)ОЗподілу допомоги біженцям. П1сля цього положення біженців 

стало зовсім іншим. Згід:nо з пл л нами о. Н. Абрс'мови•rа бу""ІО 

зорганізовано харчеві, саніт<Jрні й одягові пункти для біженців 

і розпочалася регулярна о'піка над ними. Стшювище Опікуна 
біженців займав о. Н. Абрамович до 1918 року. 

-Після революції 1917 р., коли розпочалися часи українських 
визвольних змагань, що захопили вон~; також і церковне 

життя, перед о. Ніканорам Абрамовичем відкрилася перспек

тива здійснити давні мрії його: стати до праці над nідновлен

ням старих українських церковних традицій, що їх послідоши 

усувала московська церковна влада. Для праці відкривастьсн 

широке поле. Свящ. Н. Абрамовича обирають делеrатом на 

Єпархіяльний З'їзд Волинського духовенства. 29 червнн 19lї 
року на цьому Волинському Єпархіяльному З'їзді духовенства 

і мирян у Житомирі він був обр:ший членом Володимирської 
Повітової Церковної Ра.ц;,с Згодом стає одним з членів~ 
е>~новників "Українського Братства Святого Спаса у Житомирі. 
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засновання якого n;дбулося 23 січня 1918 р. і до якого нале

жали визначні українські духовні й світські діячі. 

У своїх спогадах Н. Бурч<;к пише про це Братство: 

"загальна ціль Братства окреслена була в зверненні з прн

воду відкриття Братства: »По зnичаю ш1шому стародаю.;ьому, 

від дідів наших нам заповіданому, в ч<Jси страшного лихuліття, 

знущання над Церквою нашою Православною, !3 часи люд

ського недбальс: ва про »сдин~ на потребу« засновує~ю 

>>Братство Св. Сшtса аа Волині", на хвалу Бога, в Тройці 

Єдиного, і Пречистої його Матері, на славу Ц<?ркви нашої 
Святсї, - для з'єднання любов'ю духовною віруючих у Христа, 

:<ля спільної релігійної та культурно-просвітньої праці на рід

ній ниві ... « 

Головні завдання Братствv було установлено на першо~rу 

засіданні між іншими такі: оuорона Православної віри, як на

ціональної, споконвічної віри Українського народу; відроджеІr

ня форм і змісту давнього церковного життя; охорона старо

давніх українських церковних звичаїв; друкування церковних 

книг, а також інших книжок релігійного та просвітнього 

змісту; охорона церковної волюrської старовини й відроджеrшя 

українського церковного стилю; в.лаштовування бесід і читань 

для народу й шкільної молоді; запровадження до церковних 

відправ уrсраїнської мови та інше12). 

Члени Братства розпочали працю з ентузіязмом. Почалося 

відродження українських традицій у Церкві. На жаль, полі-

тичні події того часу ставали на перешкоді цій 

остаточне закр:плення большевиків у Жито~rирі 

працю Братства взагалі. 

праці, аж 

ПрИІІИНИЛ'J 

Одночасно з працею в Братстві свящ. Н. Абрамович порин::~є 

у вир української національної праці на культурно-освітньому 

полі. Вже незабаром після революції о. Н. Абрамович був 

обраний радником Товариства »Волинська Просвіта« r заступ
ником голови її, а згодом - секретарем. 24 березня 1918 р. був 
призначений волинським губерніяльним інструктором народ

ньої освіти. В часr існувс.ння в Житомирі української злади: 

о. Н. Абрамович розгортає широку культурно-осв'тню працю. 

Всього себе віддає :-ш службу свому народові, щоб піднести 

(юго освітній рівень. Працює невтомно і на церковному й rи 

громадському відтинках. Обдарований літературним талс:нто:vr. 

пише статті й опозідання в »Волинській Газеті«, якої бу;:: 

членом редакційної колегії. В 1918 році сам редагує в Житu

~rирі культурно-освітній журнал (місячник) »Світець«, якого 

вийшло три грубих числа (в тому одне подвійне). Співпра

цівниками в ньому були К. Черкаський (пізніший сенатор у 

12) Н. Бурчак: Початки українського церковного відроджен
ня на Волині. »Рідна Церква« ч. 44 за жовтень-грудень 1960 
рік, стор. 5. 
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польському сенаті), О. Фотінський, Петро Абрамович (брат 
о. Ніканора), Є. Нснадкевич, Михалевич і інші. В своїх спо
гадах Андрій Холмський пише прс цей журнал: >> ... »Світець«, 
що одно число його було ;vІені колись потрапило до рук і 

зробило на мене найкраще вражіння. Зміст його був признR

чений пізнанню Волині. Еін містив у соб1 статті з природи та 

історії краю, трохи тодішньої сучасности. Цікаво, чи зберігся 
хоч оди1-: примірник того гарного видання, що стояло на ви

сокому поземі ... «I'J). В 1919 р. о. Н. Абрамович редагував у 

Житомирі разом з Самійлом Підгірським і Костянтином Чер

кавським часопис >>Громадянин«. 

Свої знання й сюи досвід з ді.r;янки культурно-освітньої 

праці 0 . Н. Абрамович зібрав і описав у спеціяльному під

ручнику для працівників пазишкільної й дошкільної освіти 

п:д заголовка~! >>Просвіта на сс.пі«, що вийшов у поча':'ках 

;rипня 1919 р. у Житомирі окремою книжкою на 104 ст. 

Церковний хор в Киверцях з Настоятелем 
Прот. Ніканор!Jм. Абрамо:Qичем. 

Коли одного разу г.ісля двохмісячного перебування в коман
дировці о. Н. Абрамович повернувся до Житомира, застає 

там комуністичну владу, яка заарештовує його. Лише чудом 

врятувзвшись від розстрілу, літом 1919 р. вночі залишає Жи

томир і подається до своєї парафії в с. Сельце на Володимир

шині, яка в тому часі була зайнята поляками . 

.> 13) А. Холмський: Учит. персонал Вал. Дух. Семінарії. »Віра 
І Знання« т. І., стор. 108. Автор помилково подає, що >>Світець« 
виходив у 1917-1920 роках та видавцем його був Петро Абра
:vrович, викладач Духовної Семінарії. 
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ІІІ 

ПРИБУТТЯ ДО С. СЕЛЬЦЯ. ВОЛОДИМИРСЬКЕ ДУХОВНЕ 

ПРАВЛІННЯ. ВОЛИНСЬКИЙ ЄПАРХІЯЛЬНИЙ: З'ЇЗД 
у ПОЧАЄВІ В 1921 Р. ЦЕРКОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОТ. Н. 

АБРАМОВИЧА. СЛІДСТВА ПРОТИ о. Н. АБРАМОВИЧА. 
РОДИННА ТРАrЕДІЯ. 

Після прибуття до села Сельця біля Володимира в 1919 році, 

куди був призначений настоятелем ще в 1916 р., о. Н. 

Абрамович тут, у західній частині Волині, продовжує церковну 

.:~іяльність, яка виходить далеко поза рамки парафіяльного 

життя. Він у тих нових складних обставинах послідовно 

реалізує ті високі завдання, що їх поставило Братство Св. 

Спаса. Необхідно ствердити, що це були тяжкі повоєнні часи, 

коли доводилося провадити напівголодне життя, коли панували 

різні пошесні хвороби й о о Ніканору доводилося часто засту

пати хворих священиків і самому перенести тиф. В тих тяж

ких умовинах праці свящ. Но Абрамовичеві постійно й далі 

приевічував ідеал служіння рідній Церкві й рідному народові, 

визволення його з духових кайданів; що його заковано булСJ 

в часах довгої неволі. Правда й тепер знову була паневолено 

український нарід, але він вже пробудився зі сну та й запах 

волі, що нею хоч і недовго користався він, був ще сильний. 

Через зайняття Ееликої частини Воли!1і поляками, во1-ш була 

відділена кордоном від центральних українських земель, Щ.) 

опинилися під большевиками. Подібно, як і на інших україн

ських землях, продовжуються тут, у західній частині Волині, 

змагання за українізацію церковного життя, хоч події тут 

пішли іншим шляхом, як на центральних східніх україн

ських землях. 

Центром, де зосереджується український церковний рух в 

цій західній частині українських земель, в перші роки окупації 
її поляками стає місто Володимир о За згодою і порозумінням 

місцевого Єпископа Фадея в 1919 році було зорганізоване тут 
ВООІодимирське Церковне Правління, яке з моментом переїзду 

цього Єпископа з Володимира до Житомира, переймає на себе 

всі церковно-адміністративні функції, що належали до Єписко

па. Це Правління знаходилося в українських руках. Головою 

його став митр о прот. Арсеній Бордюговський - настоятель 

Володимирського собору, а секргтарем свящ о Ніканор, 

Абрс:мович, парафія якого - Сельце знаходилася лише в 6 клм о 
від міста Володимира. Діяльність Правління розпочинається: 
фактично з прибуттям о. Н. Абрамовича. Правління за корот

кий час вповні налагодило церковне життя в чотирьох повітах; 

Володимирському, Ковельському, Любомльському й Горохів-
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ському (два останні були виділені з великого розміром Воло

димирського повіту). 

На ці терени починає також простягати свою юрисдикцію 

Крем'янецький Єпископ Діонисій, хоч це була територія, яке. 

підлягала духовній владі Єпископа Фадея, який керував нею 

при допомозі Володимирського Церковного Правління, що 

одержало від нього великі повновласті. Не зважаючи на це, 

ЄпИскоп Діонисій починає призначати сюди священиків 1 

втручатися в інші церковно-адмініс:-ративні справи. Викликало 

це непорозуміння: між Володимирським Правлінням і Єписко

пом Діонисієм, яке посилювалосн ще й тим, що Володимир 

провадив українізацію церковного життя, а Крем'янець у той 

час мав русофільські тенденції. Для ліквідації цього непоро

зуміння Єпископ Діонисій у супроводі прот. ОлександрR Гро

мадського (пізнішого Митрополита Олексія) прибув до члена

секретаря Володимирського Церковного Правління о. Н. Абра

~·:свича де> с. Сельця і після довшої розмови було договорено 

про необхідніїсть скликання Волинського Єпархіяльного З'їзду, 

ііКИЙ мав би урегулювати всі церковні справи на Волині, що 

знайшлася в кордонах польської держави. 

Волинський Єпархіяльний З'їзд відбувся в початках жовтн;І 

J 921 року в ПочаївсьІ;ій Л<:шрі й на нього прибули обрані 

делеrати від духовенства і мирян. Свящ. Н. Абрамовича, що 

г. тих часах в українському церковному житті на Волині 

відогравав провідну ролю, було обрано діючим головою З'їзду. 

Почесним головою його був Єпископ Діонисій, а заступниками 

- прот. О. Громадський (пізніше Митр. Олексій) і архи

мандрит Дамаскин (пізніше Архиєпископ Подільський). 

На порядку денному З'їзду стояли важливі й зас<:~дничі пи

тання: а) Обрання на Волині правлячого Єпископа (обрано 

було Єпископа Діонисія), б) окреслення меж Волинської Єпар

хії, в) заложення Парафіяльних Рад по парафіях і Духовних 

Соборів по манастирях, г) відкриттп нової єпископської ка

тедри в Луцьку, д) місійна праця, е) правний стан духовенства 

та матеріяльне забезпечення його, с) українізація церковних 

в· дправ, проповідей, шкільних виюrадів, церковного листу

вання й метрикацн, ж) видавання спархіяльного органу Б 

українській мові (з 1 січня 1922 р. почав виходити в КреІ.І'янці 
церковний журнал »Православна Волинь<<) та інше14). 

По всіх цих питаннях було прийнято відповідні постанови, 

що схвалювалися одноголосно, хоч деякі питання викликалн 

живі дискусії. Одним з важливих питань на З'їзді була 

справа українізації Богослужень. На цю тему мав доповідь 

Щ Ширше про цей Волинський Єпархіяльний З'їзд 1921 р. 
подано в спогадах Н. Бурчака: Початки українського церков
ного відродження на Волині. >>Рідна Церква<< ч. 44, 1960 р., 
стор .. 4-т.-
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голова З'їзду о. Н. Абрамович. Щоб учасники Єпархіяльного 
З'їзду могли почути українську відправу, було постановлено 
відправити Службу Божу українською мовою в Почаєві. Від"'" 
правив її о. Н. Абрамович у сослуженні свого диякона Івана 
залуського в Свято-Троїцькому соборі Почаївської Лаври. 
Співав нашвидко . організований українсь~ий хор під керуван
нЯм о. миколи Квасниц~ого з Володимирщини. Тому що ті, 
що відправляли, не мали українського тексту, правили по 

слов'янському Служебнику, перекладаючи з місця текст на 
українську мову, що не робило їм жадних труднощів. Просто
рий собор був переповнений. Це була велика новина у той 

час, яку сприйняли українці з зацікавленням і радістю, але 

почаївські ченці підняли галас у церкві, коли о. Н. Абрамович, 

за своєю звичкою, не пом'янув Московського Патріярха. Опісля 

ввечорі того ж дня ченці намагалися зірвати З'їзд, <:ше поба

чивши, щJ члени його не тільки не підтримують їх, а й постСІ

вилися до їхніх промосковських виступів і до них особисто 

негативно, залишили залю нарад. З'їзд прийняв постанову про 

ступневу українізацію Богослужень, єпархіяльного діловодства 

і духовного шкільництва на Волині. Як цю, так і інші поста

нови цього Єпархіяльного З'їзду затвер,цив Єпископ Діописій. 

Це був перший Єп<,рхіяльний З'їзд на Волині, в тій її частІш.і, 

що опинилася під Польщею, і який Еіільно висловив волю 
українського населення цієї землі, її духовенства і вірних. Він 

дав напрямні для осягнення нормального церковного життя, 

коли духовенство й вірні мали становити одну цілість, посту

пово усуваючи все, що було чужим і противним духові нашого 

народу, для того, щоб Церква служила добру укрзінського на

роду, а не була знаряддям русифікації й панування в шй 

незнасшої горстки росіян гбо зрусифікованих українц;в. 

Делеrати Почаївського З'їз.~у 1921 р. з радіспо роз'їждж:.Jлисл 
по місцях з надією, що ці постанови будуть виконані й цер

ковне життя прийме нормальний хід, ставши українським по 

змісту й формі. При па рафіях почали поставати Параф[яльні 
Ради, вийшов друком переклад Божественної Літургії, зла
джений проф. І. Огієнком (тепер Митрополит Іл<~ріон), благо
словення НС' друк якої видав ще перед Почаївським З'їздом 

8 вересня 1921 року Єпископ Діонисій. З повним запало:-.1 
Валодимирське Церковне Цравління приступило до праці. Крі:\І 
секретарських обов'язків у Правлінні о. Н. Абрамович ще з 

жов:-ня 1919 р. займав становище благочинного, затверджений 
Єпископом Діонисієм у 1920 році і підтверджений вибором на 
це становище на Володимирському повітовому З'їзді духо

венства і мирян ЗО січня 1921 р. За його віддане й корисне 
служіння Православній Церкві Христовій серед українського 
народу Міністер І сповідань 'УНР nроф.· І. І. Огієнко висловив 
0 · Н · Абрамовичу офіційну листовнv подякv q пня 1 R квітня 
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1921 р., а в місяці лютому 1922 р. запропонував стати насто

ятелем української православної парафії у Варшаві. Свящ. Н. 

Абрамович не мав можливости залишити свою працю на Волині, 

а тому від цісї пропозиції змушений був відмовитися. В осені 

1922 р. з о. Н. Абрамовичем нав'язує контакт о. Петро Білон, 

редактор »Релігійно-Наукового Вісника<<, що виходив у 'l'аборі 

українських військово-полонених у Щепіорні і до якого о. Н. 

Абрамович надіслав свої цінні статті та проповіді, що були 

друковані в 1923 р. в .РНВіснику15) . 
На превеликий жаль, свята праця на церковній ниві над 

очищенням Церкви від чужих впливів зазнала перешкод від 

вищої церковної влади Православної Церкви в Польщі. То

дішній зверхник цісї Церкви - Митрополит Юрій не затвердив 

ухвал Волинського Єпархіяльного З'їзду в Почаєві, а саме 

Вuлuдимирс:ьке Духовне Правління закрив. Зорганізований 

тоді у Варшаві Синод зайняв рівнож неІ'ативне становище до 

українізації Церкви. Не змінилося положення на краще й 

після трагічної смерти Митрополита Юрія 8 лютого 1923 року. 
Правда ще 12 квітня 1924 року Митрополит Діонисій нагоро

див о. Н. Абрамовича саном протоєрея, але восені того ж року 

розпочалися над ниІІ,І.-різні слідства, що мали на меті знеславити 

його. У зв'язку з тИми слідствами не можна не згадати родип
ноУ трагедії прот. Н. Абрамовича. Родинне життя о. Ніканора 
не було легким. Зробив він помилку у виборі дружини. Вона, 

хоч і походила з українського духовного роду, але виховалася 

на завзяту російську патріотку. Надії о. Ніканора на пере

виховання її - завели. Вона залишилася російською патріот

кою до самої смерти. На цьому !'рунті виникали в родині супе

речки й незгоди, особливо ж, коли розходилося про виховання 

дитини, яку мати намагалася виховувати в російському дусі. 

Донька слухала її, поки не прийшла до розуму. Пізніш, скін

чивши вже гімназію, під впливом своїх подруг-українок стала 

свідомою українкою і прийшла до батька. При його допомпзі 

скінчила медичний факультет і здобула докторат. 

До української національної справи дружина ставилася дуже 

вороже і, оточивши себе ворогами української національної 

ідеї, перешкоджала о. Ніканарові де тільки могла. В наслідок 

цього стала вона послушним знаряддям в руках російських 

чорносотенних кіл, що провадили в надрах Варшавського 

Синоду протиукраїнську роботу. Не розбираючи в засобах, 

ці вороги, що згуртувалися біля дружини, засипали владу 

брутальними доносами на о. Н. Абрамовича, які часто були 

навіть підписувані його дружиною. Наслідком їх були безко

нечні доходження як духовної так і цивільної влади, поліційні 

труси, позбавлення польського громадянства та інше. Але ні 

одного разу не пощастило довести яку-будь вину о. Н. Абра-

15) Прот. П. Білон: »Спогади<<, ПітсбурІ', 1952 р., стор. 100-3. 
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мовича, бо провадив він зра~ково моральне, .~исоко побожне, 
чисте й бездоганне життя. Н1хто нічого злого не міг сказати 
про нього. На явні наклепи не знайшлося навіть куплених 

свідків. 
в цей час прот. Н. Абрамович, не зважаючи ні на що, й 

надалі в міру своїх сил і можливостей працює в напрямі 

українізації Церкви, співпрацює в часописі »На Варті«, що 

виходив у 1925-1926 роках у ВолодимИрі під редакцією учня 
й послідовника його д-ра Арсена Річинського. Співчуває й 
солідаризується з ~країнським Церковним З'їздом у Луцьку в 
1927 р., хоч на ньому не міг бути особисто через заборону 

вищої церковної влади приймати в ньому участь духовенству. 

Слідства над прот. Н. Абрамовичем на вимогу Синоду три

вали до 1927 року. Із усіх доходжень він вийшов чистим і 

бездоганним. Нарешті Митрополит Діонисій, втрутившись до 

цієї справи, наказав припинити ці слідства й винести вирок 

»виправдуючий його з усіх обвинувачень« (Резолюція Митро

полита Діонисія з 9 лютого 1927 р.). Слідом за цим і державиз 

влада рескриптом з 28 серпня 1927 р. повернула йому 

громадянство . 
Протиукраїнські кола, що вигадували наклепи на о. Н. 

Абрамовича й провадили сл;дства проти нього, на думку 

Владики Митрополита Ніканора, мали на меті морально зало

мити його й примусити покинути православ'я і піти в унію, 

щоб скомпромітуватися йому цим в очах загалу українського 

православного населення, що унії не хотіло й до неї не пішло б. 

Переслідування, наприклад, менш витривалого прот. Петра 

Табінського привели до переходу в унію і з того часу всяка 

роля його серед українського православного населення за

кінчилася. З прот. Н. Абрамовичем цього не сталося. Він не 
заламався. 

Що ж до родинного його життя, то перед ним став ьибір: 
або ціною зречення української роботи осягнути спок·йне 

життя в родині, або, зрікшись родини, віддатись праці для 

Української Церкви і ~країнського Народу. Він вибрав друге, 
і залишився самотнім ... І так життя родинне стало для о. Ні
канара тяжким хрестом, якого він ніс пок:рливо, пам'ятаючи 

заповіт Пастироначальника Христа: »Хто зречеться жони, або 
дітей ради імені Мойо!:'о, той у сто раз б"льше одержить, і 
життя вічне осягне<< . 

В часі слідств дружина, зі страху перед суворою поставою 
обурених парафіян, залишила о. Ніканора. Синод, з причини 
залишення дружиною свого чоловіка-священика, на підставі 
8 правила Неокесарійського Собору, ухвалою з 28 лютого 1928 
року шлюб розв'язав, висловивши співчуття о. Н. Абрамовичу 
з приводу змушеної самотности. Дружина ж, за дозволом 
духовної влади, вийшла заміж удруге за якогось кол. цар-
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ського російського офіцера, що був родом з-п ід Казані, а 

згодом померла. 

Звільнений від родинних тяжких л;;нЦюгів, прот. Н. Абрtі
мович всією істотою віддасться любій пастирській праці. 

Група парафіян с. Мізова з їх Настоятелем 
П!>GТ. о. Нікапором Абрамовичем, з приводу 
залеження у Мізові »Просвіти«. 17. 6. 1937. 

Але тут зайшЛи подн, що вже безпосереднього зв'яЗку з 
родинною трагеді€ю не ма.і!и; Несnодівано, в наслідок домагань 
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українських православних кіл про _висвл:ення прот. Н. 
Абрамовича на Єпископа, Синод не знаишов шшого виходу лк 

заточити його в бер~зні 1928 року до Дерм::.нського манастирл 
нібито за церковну несубординацію, бо продовжував . відправ
.> яти Служби Божі укр<:~їпською :vюаою і провадив д'1лі аю\ЇЮ 
за розмосковлення Церкви в напрямі її українізації. 

lV 
НА ЗАСЛАННІ В ДЕРМАНСЬКОМУ МАНАСТИРІ. 

ПРОПОЗИЦІЯ БУТИ НАСТОЯТЕЛЕМ У ПАРИЖІ. 

ПРИЗНАЧЕННЯ НА НАСТОЯТЕЛЯ ДО КИВЕРЕЦЬ. 

1\ІІСІЙНА ПРАЦЯ В КИВЕРЦЯХ. ПЕРЕНЕСЕННЯ ДО МІЗОВА 

й ДУШПАСТИРСЬКА ПРАЦЯ В РІДНОМУ СЕЛІ. 

Вістка про заточення прот. Н. Абрамовича до Дерманського 

~rанастирл глибоко схвилювала українців. Найперше і без

:-~осередньо відчула це парафіл Сельце, що полюбl<Л<.1 свого 

настоятеля і з ним зжилася. Ось свідоцтво одного з знайомих 

Владики Митрополита, що його подав прот. Ф. Л. у своїй 

статті з нагоди 50-ліття висвячення Владики на священика: 

'Одного разу ще дома зустрінув він у місті, де він служив, 

одну жінку з села Селець. Це буда парафілнка протоерен 

о. Ніканора Абра~.ювича. На його запит, як там живе Ваш 

настоятель о. Ніканор, седянка розпдакадась, як то кажуть. 

·ревними сдьозами« і, коли заспокоїлась трохи, сказала: »Нс

~ш!. . Забрали від нас нашого дорогого батюшку о. Ніканора! .. 
Все село плакало. . . Ой, не будемо ми мати більше такого 
священика«16). 

Рівнож був глибоко схвидьований загал українців. В часо

писі >>Українська Нива« в 1928 р. будо вміщене повідомJrення 

під загсдовком >>Українські пан-ОТJ:.Іі в манастирі«, яке зм<J.
:rьовуе тодішні настрої: >>Зо всіх сторін наступають до нас 

запити, де ділися українські пан-отці: архимандрит Полікарп 

5. нзстоятель Вододимирського собору і протоерей Н. Абра
~ювич з Володимирщини. Як відомо, цих пан-отців українське 

громадянство хотіло бачити, як архиєреїв на Волині ... КанДJ·І

датури вищезгаданих на правлячих архиєреїв. . . цідком при

ємливі, бо відповідають тjй кваліфікації, якій, згідно канонііl, 
вимагається від спископів. . . Отож з цідком приватних джерел 
довідуємося, що ці :<андидати на єпископів, розпорядженням 
церковної влади, заслані до манастирів: архимандри1· Полікарп 
перебуває десь на Віденщині, а прот. Ніканор Абрамович 

16) Прот- Ф. Л.: Знаменний ювідей. >>Рідна Церква<< ч. 44, 
1960 р., стор. 4. 
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у манастир і на Волині. Отак українське громадянство дочека

лося своїх архиєреїв«. 
Повних три роки перебував прот. Н. Абрамович у Дерман

ському манастир і. Сночатку якийсь час держано його було та~І 

у су.зорій ізоляції. Звільнено щойно в кінці березня 1931 року 
після того, як у манастирі піднісся рух за українізацію Вого

служення і населення стало вимагати Служби · Божої в рідній 
мові. Сиричинником цього церковна влада уважала прот. Н. 

Абрамовича17). 

В самому кінці 1930 р., коли прот. Н. Абрамович перебуваrз 

ще в Дерманському манастирі, одержав він запрошення від 

Об'еднання укрзїнських парафій у Франції стати настоятеле!\І 

у Парижі. Митрополит Діонисій поблагословив зайняти цю 

парафію й запевнив, що її настоятель буде одержувати п.т~атню 

від Православної Церкви в Польщі через польську амбасаду. 

Прот. Н. Абрамович П<Jгодився, але в міжчасі перестудився в 

манастирі й втратив на якийсь час голос і біля року мусіа 

лікуватися. Через це був змушений відмовитися від запропо

нованої парафії, хоч призначення туди прийшло в квітні 1931 
року від Архиепископа Іоана Теодоровича, якому підлягало 

в той час Об'еднання українських парафій у Франції18). 

З днем 1 квітня 1931 року прот. Н. Абрамович одержав 

призначення організувати православну парафію в осаді Ки

верці, що знаходилася навкод о станції тієї назви, в 13 клм. на 
піnніч від Луцька. Ця осада малn 5000 населення, переFажно 
подяків. Не було легкою справою в цій польській католицькій 

осаді заснувати православну парафію. Хто знає, чи саме 

призначення сюди прот. Н. Абрамовича не було розрахован·~ 

на його згубу19). І тут власне прот. Н. Абрамовичу вдається 

заснувати парафію, до якої зго.т~ошуеться біля 1500 осіб право

славних добрих парафіян, при допомозі яких за короткий ча.: 

було побудовано церкву, зорганізс.вано гарний церковний хор 

і наладнана нормальне церковне життя. Через побудову церкви 

в Киверцях прот. Н. Абрамович увшшов у конфлікт з 

воєводою Г. Юзефським, бо її було збудовано без його дозво

лу. Не можна сказати, щоб польське населення Киверець. 

що прибу.nо сюди з польських земель, було задоволене з орга

нізацн тут православної парафії. Зате між настоятелем 

парафіянами були дуже добрі відносини. 

Перебуваючи в Киверцях, недалеко Луцька, що в той чаr 

став осередком українського православного церковного життп 

на Волині й з весни 1932 р. тут мав свій осідок Єпискоіl 

Полікарп, прот. Н. Абр&.мович приймає активну участь u 

17) Високопреосвященніший Митрополит Ніканор. ,,Рідна 
Церква« ч. 1 (9) за січень-лютий 1954 р., стор. 5. 

18 Недавн<;> з'явилася в одному журналі неправдива відомістh 
про цю подІю. Подане вище спростовує цю неправду. 
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цьому житті, стає членом Товариства ім. Митрополита Петра 
Могили (членом Луцького Чеснохресного Братства був ще з 
1927 р.) й членом Луцької Підкомісії Перекладу Св. Письма 

і Книг Богослужбових на українську мову, будучи докладчиком 
про Діяння Апостольські, переклад яких був зроблений в 
1919-1920 роках Комісією Перекладів Св. Письма при Боrо
<:ловському факультеті Кам'янець-Под.ідьського Державного 
Українського Університету. В Луцьку співпрацював з- проф. І. 
Ф. Власовським, визначним членом Луцької Підкомісії Пере
кладів та генеральним секретарем Т-ва ім. Митрополита Петра 

Могили. 

Повних три роки перебував прот. Н. Абрамович на МІСІИНІЙ 
г.раці в Киверцях до часу, коли з днем 1 квітня 1934 року був 
переведений на настоятеля парафії в с. Мізові., свого ріднога 
-села, в якому народився. 

Призначення до Мізова наступило на вимогу парафіян та

мошньої парафії. Село Мізов було великим (понад 4000 право
славного українського населення) й відзначалося великою укра

_}нською національною свідомістю. Здавf!а домагалося воно 

·запровадження в своїй парафії відправ українською мовою. 

Призначувані до нього священики бу.'Іи вправді переважно 

свідомими українцями, але вони одержували наказ від вищої 

церковної влади відправляти тільки слов'янською мовою й 

цього наказу притримувалися. В наслідок цього люди не 

приймали призначуваних священиків, в цей спосіб протестуючи 

проти нехтування Синодом їхніх бажань20). Доходило до того, 

що самі люди почали никонувати деякі треби. Коли остан

ньому священикові стало взагалі неможливим жити в Мізоь.і 

і він був змушений залишити його після спалення дому длн 

священика, церковна влада була нарешті змушена призначити 

туди прот. Н. Абрамовича, про що просили па рафіяни. Радість 

села була величезна. Вперта і довга боротьба села закінчилася 

його перемогою. Радісну подію зустрічі б<Jжаного настоятеля 
один з місцевих парафіян описав у часописі »Українська Ни

ва«, що зихадив у Луцьку, такими зворушливими словами: 

»4 квітня велично зустріли новоприбулого настоятеля прота
ерея Ніканора Абра!\ІОвича. В одну мить пронеслася по цілому 
селі вістка про приїзд довго очікуваного настоятеля, за якого 
довелося вести досить довгу та вперту боротьбу. Цілими 
валками потягнулися парафіяни чоловіки жінки, як 

рівнож і діти до церкви. Не дивлячись на будні, простора 
церква не могла вмістити всіх прибувших. З церкви парафія
ни рушили до дому, де перебував прибувший душпастир -
Н · Абрамович, звідкіль два найстарші братчики - сивоволосі 

.19) Л. К.: Доповнення до житт пис ВПР 
НІканора. » УПСлово« ч є У 

20) Там же, стор. 15 .. 10, 1958 р., стор. 14-15. 
Митрополита 
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дідусі, взявши під руки пан-отця, повели його до церкви. 
Перед дзвіницею на помості зустрів пан-отця Н. Абрамовича 
з хлібом і сіллю солтис с. Мізова Пилип Миселюк, який у 

короткій, але щирій і привітній своїй мові привітав дорогого 

отця, бажаючи йому на новому місці доброго здоров'я, щасли

вої й витривалої праці на користь рідної Матері - Україн,

ської Православної Церкви. 

Перед входом до церкви привітав новоприбулого отця насто

лтель Буцинського приходу о. Стефан Герасімов. На приві• 

тання отець Абрамович дав дуже гарну відповідь. закликаючи 

всіх громадян до об'еднання коло церкви в ім'я Христової 

любови і братерства«. 

В цьому селі пробув прот. Н. Абрамович настолтелем від 

4 квітня 1934 р. до 10 березня 1942 р., до часу свойого виїзду 

до Киева, після ви.свлченнл вже нз Єпископа. 

Одночасно з настоятельством у Мізові з 26 жовтня 1935 р. 

був він благочинним 2 деканату Ковельського повіту. За 

увесь цей час відносини між настоятелем і селянами були 

якнайкращими. Для прот. Н. Абрамовича парафія збудувала 

новий великий дім, загальні збори парафіян призначишr для: 

Бього оплати за треби в подвійній височині, як звичайно в~І
плзчувано с.зященикам, та у всьому допомагали йому. Крім 

духо!:!них обов'язкіn прот. Н. Абрамович також у всьому дс.

помагав своїм парафіянам. Село й настоятель жили, як то 

кажуть »душа в душу«. Переслідування Православної Церк~и 

в Польщі, особливо в роках 1937-1939, а потім зайняття Волині 
большевиками у вересні 1939 року ще більш зблизили вірних 
Церкви й настоятеJrя. В часі советеької окупації люди рятували 

свого настоятеля й допо;-.tагали йому, як тільки могли21). 

21) Про цікавий випадок з років 1936-1937 оповідає ВПР Мит
рополит Ніканор. Одного разу сталося, що два збаламучені 
комуністами хлопці з с. Мізова втікли до Совєтського Союзу 
й про них не було нічого чути. Занепокоєні їхньою долею, 
матері пішли до ГалИчини до відомої стигматички Насті Воло
шин, про яку довід;;~лися, що має вона дар прозорливости й 
може сказати їм про долю їхніх синіз. Після великих труд
нощів вони побачилися з нею й вона сказала їм про цих двох 
хлопців. Наприкінці сказала їм, що в їхньому селі є добрий 
пастир, якому вона просила передати від неї образок і чотки. 
На образку був Іисус Христос у вигляді Пастиря з розпростер
тими руками, від якого падала тінь у формі хреста на масу 
овечок, що його оточували. Як чотки, так і цей образок були 
дійсно символічними. Передаючи чотки Настя Во.тrошин ска
зала, що вони о. Н. Абрамовичу придадуться. І справді, колн 
в 1942 р. був він висвячений на Єпископа, прийнявши перед 
'!'ИМ чернецтво, чотки ці стали йому необхідними. А щодо 
образка, то Владиці Митрополитові Ніканору довелося як 
Архипастиреві працюва•и й нести тяжкий хрест, а разом з 
ним цей хрест несла й громада вірних, його духовних овечок. 
І чотки і образок переховуються, як пам'ятка, й досі у Митро
полита Ніканора. 
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V 
СТАНОВИЩЕ ПРАВОСЛАВНОІ ЦЕРКВИ В УКРАІНІ ПІСЛЯ 
ЗАЙНJІТТJІ 11 НІМЦЯМИ. ВИСВЯЧЕН~ о. НІКАНОРА 
АБРАМОВИЧА НА ЄПИСКОПА. ПИВСЬКИЙ СОБОР 1942 Р. 

з вибухом німецько-совєтської війни 22 червня 1941 року й 
зайняттям німцями впродовж 1941-1942 років українських 
земель прийшли зовсім нові обставини в житті Православної 
Церкви в УкраїНІ. Наступила певна свобода, бо німецька 

влада напочатку ще не втручалася в життя Церкви. В цьому 
церковному житті вилвилося вже відразу дві орієнтації -
українська. й промасканська. Перша, до якої належали Єпископ 
Полікарп у Луцьку й Архиєпископ Олександер у Ппнську, що 

під час перебування західньо-українських земель під совєт

ською владою не підписали підкорення Московській Патрrярхії, 
вважаючи себе надалі в юрисдикції Митрополита Діонисія, й 

тепер знову нав'язали коптакт зі своїм Киріярхом, перерr-:аний 

під час совєтської окупацІЇ, бул;, підтримана широкими колами 

укр:йнського гроиадянства. Другу орієнтацію очолив Архи

єпископ Крем'янецький Олексій, що разом з іншими кількома 

Єпископами за совєтської влади визнав над собою зверхність 

Москви, а тепер, скликавши свій собор у Почаєві, 18 серпня 

1941 р. постановив, що й надалі перебуває в канонічній за

лежности від Церкви Російської22). 

Коротко перед цим собором Єпископів московської орієнтації 

Митрополит Діонисій, переймаючи знову під свою юрисдикцію 

ті українські землі, пкі підлягали йому до совєтської окупації 

їх, декретом з 2 сершrп 1941 р. поділив Волинську єпархію на 

дві: Луцьку й Крем'янецьку. Правлячим Єпископом Луцької 

єпарх~ї призначив Владику Полікарпа з титулом Архиепископа 

Луцького і Ковельського2З). Заклики Митрополита Діонис' я і 
Архиепископа Полікарпа, які вони посилали до АрхиєпискоПа 
Олекеія, щоб він став на канонічний шлях і підпорядкувався 
свойому Киріярхові, не давали жадних наслідків. На другому 
Почаївському соборі Єпископів московської орієнтації 9 грудня 
1941 р. Архиєпископа Олексія було проголошено Митрополитом 
і екз::>.рхом (хоч про це не писалося, але малося на увазі його 
як екзарха Московської Патріярхії). таким чином остаточно 
стався розлам у житті Православної Церкви в Україні. Друг-1 

22) Є. Н. Чигиринський: Укр. Прав. Церква в 1941-19•13 рр. 
ц>>РЦ« ч. 25, вер_есень-жовтень 1956 р., стор. 7. >>Укр. Прав. 
~рква в Еврош .. :"• >>Вісник« з 15. 12. 1947 р., стор. 6. 
. ) І· Власовськии: Архипастирський ювілей ВПР Митр. По

.;пкарпа. 1932-1952. Лондон, 1952. Стор. 8. >>Укр. Прав. Церк
ва.·.« >>Вісник« ч. 1 з січня 1948 р., стор. 6. 
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половина 1941 р. буда виловнена намаганнями ліквідувати цей 

розлам, але Архиепископ Олексій і далі стояв при свойому, 

об'єднуючи біля себе промосковські елементи й висаячуючи 

нових Єпископів, неприхильно, а то й вороже наставдених 

супроти українських н:1ціональних змзгаН'ь. 

В таких обстаg~~нах нu прохання Православних Церковних 

Р..ад на Во.11ині з 14 грудня 1941 р. Митрополит Діонисій декре
том з дня 24 грудня J941 р. утgори~ Тm!чf1сову Адміністр:1туру 
Св. Автокефальної Правоелюшої Церкви на визволе::них зем

лях України, призначуючи одночасно тимчасовим Адміністра

тором Архиепископа Полікарпа. Одним з перших завдань 

Адміністратури була організація церковного життя на україн

ських землях, що лежали на схід від колишнього совєтсько

польського кордону. Для здійснення цього ставало на перший 

п.11ян питання висвяти нових Єпископів, які мог.11и б зайнятис::І 

організацією й очолюванням церковного життя та духовною 

опікою над центральними українськими землями. Цим питаЕ

ням займалися вже також Волинські Церковні Ради і як 

першого кандидата на Єпископа українські духовні й світські 

кола висували прот. Нікапора Абрамовича. До голосу Волин

ських Церковних Рад прилучився також голос Церковної Ради 

у Києві. 26 січні': 1942 р. на засіданні Ковельської Повігової 

Церковної Ради з участю делеrатів з Киева виголосив доповідь 

прот. П. Касіянчук, заступник Голови Всеукраїнської Право

славної Церковної Ради у Києві, про :rеобхідність обсадження 

Єпископами головніших міст України, звільнених від больше

зиків, а в першу чергу Киева. Ще раніш, 24 грудня 1941 р. 

Митрополит Діонисій листом на Ім'я Архиепископа Полікарпа 

затвердив кандидатуру на Єпископа прот. Н. Абрамовича24). 

Прот. Н. Абрамович, перебуваючи в юрисдикції Архиепископа 

Полікарпа, 21 січня 1942 р. скликав до с. Мі зо ва духовс;нство 

Ковельського повіту. На цю нараду прибуло більшість духо

венства Ковельщини, яке постановила підпорядкуватися Митро

политові Діонисію й ігнорувати всякі розпорядження й заклики 

Архиепископа Олексія, про що було повідомлено правлячого 

Архиепископа Полікарпа. 

Важливий історичний факт висвячення перших Єпископів 

українців для українських центральних земель, після звіль

нення їх від большевиків, наступив у лютому 1942 року. Не 

зважаючи на несприятливу зимоіВу погоду, Архиєпископ 

Полікарп прибув 4 лютого до м. Ковля, де зустрічається з 

виюхиканим туди деканом прот. Н. Абрамовичем. 6 лютоrо 

санітарним автом, що його приділив голова міста Ковля 

.::1-р М. Пи ро гов разом з шофером і охороною в особі сотника 

В. Оксюка, Архиепископ Полікарп іде з двома кандидатами 

24) Протокол Собору Єпископів у Пинську, ухвала lV. Архів 
Митрополії УАПЦ. 
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Аб ичем і Прот Іваном Губою на Єпископів прот. Н. рамов · 
з Ковля через Кобрин, де довелося їм заночувати, до Архи-
епископа Олександра в Пинську. Щойно в д?розі прет · ~ · 
Абрамович довідується про ціль поїздки і тут вІДбу~~еться МІЖ 

· Архиєпископом Полікарпом розмова, в яюи Владика 
ним І . - . 
Полікарп переконливо доказує прот. Н. АбрамовичевІ НЕ:ОохІД-
ність взяти на себе хрест архнерейського служіння длл: добра 
Святої Православної Церкви й українського народу. До Пин
ська прибувають 7 лютого біля З години дня. Ще того ж самого 
дня прот. н. Абрамович прийняв з рук Архиепископа Пот
карпа чернецтво, а наступного дня був возведений н сан 
Архимандрита. Під час прийняття чернецтва залишив за 

собою свс,є ім'я - Ніканор. 

Хіротонія Архимандрита Ніканора на Єпископ:>. Чигирин
ського і вікарія Адміністратора відбулася 9 лютого 1942 р. в 

Пинській Хрестовій Архиерейській це;жві. Довершили її Архи

епископ Пинській і Поліській Олександер, Архиепископ Луць

кий і Ковельський Полікарп, адміНІстратор Автокефальної 

Православної Церкви на визволених українських землях, та 

Єпископ Берестейський Юрій. Хіротонія Владики Ніканора 

відбулася згідно к"анонів Православної Церкви. Кандидатура 
його на Єпископа була виставлена духовенством і мирянами й 

благословенні! на його висвячення було одержано своєчасно від 
канонічного зверхника Церкви Митрополита Діонисія. Ніяких 

канонічних перешкод длп хіротснн не було й під ніякою 

канонічною забороною кандидат на Єпископа не був. Хіротонію 

його довершило три каноНІчних Єпископів. Один з них -
Єпископ Юрій (Кореністов), росіянин, був висвяч~ний у Пин

ську на день перед хіротонією Владики Ніканора й знахо

диться тепер у Польщі, де займає катедру Архиепископа у 

Лодзі. Ніхто й ніколи не піддавав під сумнів канонічност;,r 

його хіротонн. Другий, висвячений наступного дня післа 

Владики Ніканора, Владика Ігор (перед тим прот. Іван Губа), 

в хіротонії якqго приймав також участь Єпископ Ніканор, 

перейшов після переїзду до США в юрисдикцію КонсІанти
нопольської патріярхії. Таким чином був виз;шний Константи

нопольським Патріярхом. Uим самим посередньо визнан::~ бул з 

канонічність хіротонії й Владики Ніканора. Найважливішим 
серед цих всіх фактів є ствердження канонічности хіротонії 

Владики Ніканора пасвідкою Митрополита Діонисія з 10 травнп 
1944 Р ·, в якій підтверджується, що Архиепископ Ніканар 
»належить до Єпископату Св. Вселенської Правослгшної 
Церкви<<· Знимку з оригіналу цісі' посвідки, яка знаходи1ься 
~ посі~анні ВПР Митрополит::~ Ніканора, публікуємо в цій 
орошурІ. Доводиться про це писати, бо серед сучасних духов
них і світських осіб знаходяться, на жаль, такі, що, забувши 
страх Божий, поширюють навіть у пресі неправдиві , відомості 
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про якусь ніби неканонічність висняти Владики Ніканора, щоб 
тим самим нанести шкоду Українській Православній Церкві.. 
в Пинську в днях 7-10 лютого 1942 р. відбувся Перший 

Собор Єпископів Св. Православної Автокефальної Церкви на 
визволених українських землях. Че-:-верта ухвала того Собору 

з 8 лютого 1942 р. говорила про висвяту на Єпископа Архи;

мандрита Ніканора. Цю ухваЛу навоДИмо нижче пощнстю: 

»Собор Єпископів в склад1 Бисокопрео.священfІішого Алек

сандра, Архиєпископа Поліського й Пинського, Високопреосвя

щеннішого Полікарпа, Архиєпископа Луцького і Ковельського, 

і Преосвященного Юрія, Єпископа Берестейського, на засіданн, 

8-го лютого 1942 року 
Слухали: Доклад Високопреосвященнішого Адміністратора 

Владики Архиєпископа Полікарпа про необхідність негайного 

задоволення прохання Церковних Рад на Київщині відносно 

ієрархічної духовної опіки над цим краєм. Справка 1: Листом 
від 24 грудня 1941 року під ч. Н-1418 на ім'я Владики Полі

карпа, Блаженніший Митрополит Діонисій одобрив кандида

туру на Єпископа настоятеля Мізовської парафії на Ковель

щині і Благочинного протоєрея Ніканора Абрамовича. СправІіа 

2: Протоєрея Ніканора Абрамовича nрилучено до чину мона
шеського з нареченням імені Ніканар і піднесенням до гід

ности Архимандрита 8-го цього лютого в Пинській Хрестов·й 

Архиерейській церкві. 

Ухвалили: Архимандрита Ніканора (Абрамовича) возвести в 

Єпископа Чигиринського, як тимчасового вікарія Високо

преосвященнішого Адміністратора звільнених з~;-.1ель 'України, 

з перебуванням у Києві і наречення його во Єпископа учинити 

8-го цього лютого, а хіротонію - 9-го лютого в Пивській 

Архиерейській церкві«25). 

На Соборі у Пинську оуло схвалено ще ряд інших важливих 

постанов, у тому також постанову 9 з дня 10 лютого 1942 р. 

про приймс>.ння пастирів 'УАПЦ, яку очолював Митрополит 

Василь Липківський, »В сущому сані, згідно з чином, установ

леним у Св. Православній ВсеJГенській Церкві<<26). В тому ж 

часі було ухвалено Єпископа Антонія Камінь-Коширського. 

вікарія Поліської Єпархії, що проголосив с-збе правлячим 

Камінь-Коширським Єпископом, за зраду Митрополита ДіІJнисія 

й піддання себе юрисдикції Московської патріярхії забо~онити 

в чинностях вікарія й заслати з мннастир. Проте Єпископ 

Антоній, що підпорядкувався Архиєпископу Олексію, не пи

слухав цього присуду і зі своєї сторони почав іПІДс\ТИ заборони 

на всіх, хто був проти нього. 

25) Архів Митрополії 'УАПЦ. 
26) Цю постанову використовують російські кола проти УАПЦ, 

випускаючи з неї другу її частину. Див., напр., К. В. Фотиев: 
>>Попьrтки 'Украинской Церковной Автокефалии в ХХ веке:<, 
стор. 58 і ст.о.р. 76, nрим. 57. 
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12 лютого Архиеnискоn Полікарn і новависвячені Єnискоn11 
Ніканар і Ігор, nовер-:-аю<:ись з Пинська, nрибули до Ковля о 

Владика Полікарn nоїхав до Луцька, а Владика Ніканар nо

вернувся до рідного села, яке з ентузіязмом сприйняло подію 

в.исвячення їхнього настоятеля на Єnискоnа, але одночасно 

оповилося сумом, Щ'J мас з ним розстатнеп о 15 лютого Єпискоn 
Ніканар відnравив у Мізові свою першу архисрейську Службу 
Божу й, після прлагод}.кення Ж іх cnpuв, 10 березня 1942 ро 

ПерщиJі Собор Єпископів УАПЦ 
в Мо Пінську 19<!2 Ро 

виїхав зв'дта, 1 ч ~ К 
оо ~рез ове ю, к 

довголітнього ' .:\О иєва о Проводи лю6и1оюrо 
настоятеля " те · ·є 

Урочистими й . · ' < пер · Пископа Ніканора, були 
зворушливими · л 0 .· · -

виїжджаючи бла о,· І · ди плакали, !1 коли ВлDдика, 
' гословляв Іх, всі ста .ли на коліна о 

29 



зо 

Високопреосвнщеніший 

НІКАПОР 

Архиєпископ Київський і Чигиринський 



VI 
СИТУ АЦІЯ В ЦЕРКОВНОМУ ЖИТТІ КИЄВА ПЕРЕД 

ПРИБУТТЯМ ТУДИ УКРЛІНСЬКИХ ~ПИСКОПІВ. ПРИБУЗ::ТЯ 
ЄПИСКОПІВ НІКАНОРА І ІГОРЯ ДО КИЄВА. ВСЕНАРОДНЄ 
ОБРАННЯ ВЛАДИКИ НІКАНОРА НА КИІВСЬКУ КАТЕДРУ. 
АКТ ПРО ВИЗНАННЯ СВОІМ ЄПИСКОПОМ ВЛАДИКИ 
НІКАНОРА ПРЕДСТАВНИКАМИ УАПЦ. НЕПРИХИЛЬНЕ 

СТАВЛЕННЯ ДО УАПЦ ГІТЛЕРІВСЬКОІ ВЛАДИ. 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЩОГО ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛІННЯ. 
ВІДНОВЛЕННЯ УКРАІНСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО ЖИТТЯ 
НА КИЇВЩИНІ. ДРУГИЙ СОБОР ЄПИСКОПІВ УАПЦ В 

КИЄВІ. ВИСВЯТА НОВИХ ЄПИСКОПІВ. ПРАЦЯ ВИЩОГО 
ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛІННЯ УАПЦ. ПЕРЕШКОДИ 

В ЦЕРКОВНІЙ ПРАЦІ. 

в короткол1у часі після звільнення Києва від большевІ'_fків, 

бо вже 29 вересня 1941 р., ініціятивна група віруючих УАПЦ, 

що чудом пережила комуністичні пересJІідування, скликала 

організаційні збори, на яких було поставлено відновити ~ее
українську Православну Церковну Раду. 19 жовтня того ж 

року представники обох церкоьних течій - української і сло

в'янської з ініціятиви громадянства містQ Києва на урочистих 

збор::tх Міської Управи оформили актом об'єднання всіх право

славних у Києві в одній Церкві .. Тоді ж було створено поши
рену Всеукраїнську Пр<:>вославну Церковну Раду, в яку увій

шли представники обох течій та якій підпорядкувалося все 

православне духовенство у Києві, незалежно від орієнтації. 

Всі вони спільно співпрацювали до часу прибуття до Києва 

Єпископа Пантелеймона (Рудика), що приїхав сюди з розпо

рядження Архиєпископа Олексія 17 грудня 1941 р. Підго

товивши відповідно грунт, Єпископ Пантелеймон 28 грудня 

1941 р. скликав перші збори духовенства слов'янської течії 
в ччслі 16 осіб, зігнорувавши духовенство УАПЦ. На цих 
зборах постановлено, що духовенство мас вийти з Церковної 
Ради й визнати єдино своїм зверхником цього Єпископа. На діі: 
українського громадянства на збереження договоренности й 
'>!Ир~ в ~равославній Церкві в Україні цим актом були пору
шею. Пrсля виходу з ВПЦРади сторонників московської 
орієнтації, залишилися в ній тільки послідовники УАПЦ, які 
стал~ вживати енергійних заходів справадження до Києва 
укрюнеького Єпископа. Проте не спала й московська течія на 

ч_олі ~ Єпископом Пантелеймоном. На її домагання німецька 
гrтлершська влада 11 лютого 1942 р. розв'язала Всеукраїнську 
Православну Церковну Ра .. .... ф' 

ду, маино 11 екон rскувала, а голову 
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п п. Руденка згодом арештувала. Провід Української Право

славної Церкви в Киеві німецька влада 13 лютого 1942 року 
доручила трьом старшим священикам: прот. Юрію Пелещуку, 

прот. Миколі Саранчі й прот. Федоту Шпачеику до часу 

приїзду до Киева українського Єпископа. 

В наслідок активности Єпископа Пантелеймона і використо

вування ним сприятливих длл нього обставин, в його посіданні 

опинилося більшість збережених у Ки еві церков. В посід«нні 

УАПЦ залишилося тільки три церкви: Андріївський собор та 

церкви на Саломлиці й Диміївці з 4 священиками й 4 
дилконами27) . 

Такий стан застали в Киеві новависвячені українські 

Єпископи Ніканар і Ігор, які прибули до Киева 13 березня 

1942 р. Прибуття українськ;~~х Єпископів до Киева було вели

кою радістю для вірних Української Православної Церкви. 

15 березня відбулася перша архиєрейська Служба Вежа F 

Андріївському соборі, яку відправляв Єпископ Ніканар разо~1 з 

Єпископом Ігорем у сослуженні чисельного духовенства. Вірні, 

які прибули на це Богослуження, не могли вміститися в церквІ. 

Єпископ Ніканар проповідував про страждання тих, що 

прийшли по.'.юлитися, у порівнянні з стражданнями П<,стиро

начальника Іисуса Христа. Після Богослуження відбулося 

урочисте всенароднє обрання Єпископа Ніканора на Київську 

катедру. Кілька днів пізніше, 19 березня 1942 р., репрезен

танти УАПЦ в Кисві, анаелідек бажапня zіруючих і чолових 

органів УАПЦ, передали зверхність представництво цієї 

Церкви Єпископові Ніканарові. Цей важливий документ на

водимо нижче повністю: 

» Акт. Р. Б. 1942, березня 19 дня, м. Київ, ми - протоєрей 

Андріївського к'lтедрального собору в Києві Юрій Пелещук, -
нас:-оятель Вознесенської церкви "~' Диміївці протоєрей Микола 

Сар<:шча, ш<стоятель Покровської церкви на Селомянці 

протосрей Федот Шпаченко - уповноважені німецькою дер

жавною вл<tдою, розпорздженням з 13 лютого 1942 року, для 

І.;;)едстJ.вництва інтересів ~·країнсг.кої Аnтокефальної Прав(J

славної Церкви, не скуток бажання віруючих ,~ієї Церкви і 

чолових органів її, цим передаємо зверхність і предст;:шництво 

Православної Автокефальної Церкви Репрезепт<:нтові Адмі

ністратора Автокефальної Православної Церкпи на визволених 

українських землях - Єпископу Чигиринському Ніканарові в 

Києві. Під с т а в а: ухвала Священного Собору Єпископів Авто

кефальної Православної Церкви в Пинську з 10 лютого 1942 р. 
під ч. 9 про прийняття цим Собором віруючих і духовенств <І 

27) »Внутрішній стан церковного життя УАПЦ на Київщині 
в рр. 1942-1943<<. (Опис у листі ВПР Митр. Ніканора до проф. 
І. Ф. Власавського з днл 25 липня 1956 р.). Архів Митрополії 
УАПЦ. · 
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Собор Св. Ап. Андрія Первозванного в Києві, збудований 
в 1747-1753 роках, за проектом і·rалійського архітекта 

Бартоломео Растрелі. Від 15 березня 1942 р. до 25 вересня 1943 Р. 
цей собор був катедрою Архиєпископа Ніканора. 



Української Автокефальної Православної Церкви, що її очо

лював Митрополит В. Липківський, в свою юрисдикцію. Най
вищою Духовною Владою для Української Автокеф<>льної 

Пра<зославної Церкви ми визнаємо, в імені вірних і духовенств<Ч 

нижчезазначен!';'Й Собор Православних Єписк::шіп у складі::: 

1. Голова Собору Александр . Архиєпископ Пинський / 
Полі::ький. 2. Адміністратор Сnятої Автокефальнеі Православ

неї Церкви Еа визволС>Р.их українсьК!';'Х землях - ПоJІікарп,. 

Архн.єпископ .Луцький і КопеJІьський. З. Юоій ·- ЄГ!нсющ 

Берестейський. 4. Ніканор - Єпископ Чигиринський. Вікарій 
Адміністра1;ора У.А.П.Ц. 5. Ігор - Єпископ Уманський, Ві

карій АдмііІістратор<J У. А. П. Ц. «. Під Актом підписалися з. 
одної сторони: Єпископ Ніканор, а з другої: Прот. Ю. Пелещук,· 

прот. М. Сс.ранча і прот. Ф. Шлаченко28). 

Вже з перших днів перебування Єпископа Ніканор<1 в Києві. 

виявилося н.:гRтивп~ ставлепня до нього й до УАПЦ німецької 

цивільної влади. 20 березня Генеральний Комісар у Києві, до 
якого зголосилися Єпископи Ніканор і Ігор з візитою, їх ІІ?. 

прийняв, заявивши, що він у Києві має вже Єпископа Панте

леймона й інших Єпископів не потребує. Це буJІо у великій 

мірі вислідом того, що росіяни виявляли веJІику рухливість, 

створюючи для українців дуже несприятливІ обставини. ЗJ. 

місяць після прибуття Владики Ніканора до Києва, 14 юзітнп 
сталася виразно неприязна дія німецької влади в Києв1 

супроти УАПЦ, коли було видано нзказ передати російському 

Єпископу Пантелеймону будинок колишньої Духовної Консис

торії й Митрополичу палату. Перше довелося здати, а друг.~ 

через помилку в акті (числа об'єкту) було хвилево затримано. 

але опісJІя, як про це подаємо далі, довелося також здати 

військовій владі. Після цього першого неприхильного акту, 

наступили дальші. Так. на пр., бу ло відмовлено Єпископові 

Ніканерові в урядженні телефону, проведенні електрики, 

якийсь час було позбавлено права користати водопроводом. 

заборонено було уживати круглу печатку, в блянках подавати 

адресу Митрополичої палати, приділено ЄпискЬпові пайок по 

найнижчій категорії - 150 грамів хліба на дгнь і багато 

іншого. Про інші утиски й заборони буде подано ще далі. 

Не зважаючи на всі ці несприятливі обставини, Єпископ 

Нікапор з усією енергією береться до організації українського 

православного церковного життя й керування ним як у Києві, 

так і на провінції, обіймаючи заслгом своєї праці напочатку 

не тільки Київщину, але ширшу територію звільнених від 

большевиків земель України. Для нормального керування 

церковним життям з розпорядження Єпископа Ніканора з днем 

1 квітня 1942 р. зорганізовано Вище Церковне Управління 

28) Оригінал цього документу знаходиться в Архіві Митро
полії УАПЦ (Папка »Основи УАПЦ«). 
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-уАПЦ в Кисві, в склад якого зараховано членів Всеукраїн

ської Православної Церковної Ради, про розв'язання якої 
німецькою владою ще до прибуття Єпископа Ніканора до 
Киева згадувалося вище. До президії, крім Єпископа Ніканора' 
як голови, увійшли: прот. П. Касіянчук - радник адміністра

тивного відділу; проф. Федір Гавриш - радник освітнього 

відділу; проф. Степан Гаєвський (тепер Архиепископ Силь

вестр) - радник правного відділу; Федір Коваль - радник 

господарського відділу Роман Мельниченко (тепер прото

ерей) керівник канцелярв. Вище Церковне "Управління 

"УАПЦ в Києві розвинуло в короткому часі значну працю, 

про що буде мова далі. 

Єпископська катедра - Андріївський собор став духовним 

центром православних українців у Києві. Під час БогослужР-нь 

він був завжди переповнений. Київський державний хор пі.:~ 

керівництвом славного дириrента Петра Гр. Гончарова співав 

надзвичайно гарно. Єпископ Ніканор, згадуючи про цей спів 

у листі до Архиепископа Полікарпа з 24 квітня 1942 р., писав: 

»Доводиться часто від виконання високохудожніх річей на

ших безсмертних українських композиторів без сорому пла

кати ... ,,29). 

З прибуттям Єпископів Ніканора і Ігоря до Киева не зачJ:

нялися двері архиєрейського дому від делеrацій міст і сіл 

України з проханням ви святи священиків. З виїздом у почат

ках квітня 1942 р. Єпископа Ігоря на місце свого признnченпя,. 
Владика Ніканар залишився сам у Києві. Становище в тому 

часі в "Україні, що недавно була звільнена від большевикін, 

вимагало негайного ви свячування багатьох священиків. Хоч 

більшість церков большевики поруйнували й духовенство у 

великій кількости вимордували <:бо заслали, віри християн

ської православної вони не змогли знищити. Населення від

чувало сильний духовний голод і просила його задовольнити. 

Тисячі дітей було не хрищених, мерцін не було кому ховати, 

люди хотіли церковних шлюбів. Населення з ентузіязмо:\І 

бралося за відновлювання церковного життя,, влnштовувnю-т 

храмів у різних відповідних більш-менш будинк~ах, де ці храм!! 
були знищені, або привернення с-:-арих храмів до порядку, де 

ці храми були обернені в сільські клюби, кіна, громадські 

шпихліри й інше. Зносилася до храмів дотепер потnемно 

переховувана церковна утвар, церковні ризи, ікони й навіть 

святі Антимінси. Люди організували парафії й заповнювали 

церкви під час Богослужень. Бракувало лише священиків. 

Тому що перші Єпископи українці прибули в ч'3сі Великого 

посту, коли правляться літургії рідко, доводилося застосову

вати старий український звичай, особливо практикований та-

29) >>Історія "УАПЦ в роках 1941-1943<< (рукопис). Архів Ми'r
рополії "УАПЦ (Папка »Матеріяли до історії "УАПЦ<<). 



ким визначним ієрархом Української Православної Церкви ,.як 

Чернігівським Архиєпископом Лазарем Баранови~ем у дру;іЙ 
половині XVII ст ., коли висвячувалося за однією літургією 

кількох кандидатів. Це питання було обговорювано на пИн
с:ькому Соборі й, напр., Єпископ Юрій, будучи сам росіянином, 

не тільки не заперечував проти застосовання такого способу 

ви святи, але його оправдував. Відомо між іншим, що так::~ 

практика була на Сході , особдиво в Церкві Антіохійській, в 

якій на Свято П'ятидесятниці на пам'ять Зшестя Святого Духа 

на Апостолів одноразово заодилася благодать на групу свяще

ників і дияконів. Рівнож Західня Церква висвячує священикіи 

Вл. Архиєnископ Нікапор І. В·л Є 
• ПИСКОП МСТИСJІЗВ 

в Києві в 1942 році. 

групами . Різниця тільки 
ній Церкзі висв в тому, що в Українській Православ-

. ячувалося не гр 
Капоючної заборони ." уnою, а одного за одним . 

- в ЦІИ сnраві не · . П 
ського сооору з 1667 Існує. останова Москов-

.. Р · • Що забороня ськщ Православної Ц ла таку висвяту, Україн-
.. еркви не стосу " 

чщ сили для всієї П . ється, и не має обов'язую-
раво(!'лавної ц 

тому, що ця nодія еркви. Говоримо тут про це 
nослужила nри• 

хильниками nорядк · rиною суперечок між nри-
в Ів У Церкві мо · 

силу церковно·~· ек ... екавських І староукраїнських 
ономн б . . . . 

православних єnиско . . ' нео ХІДНІсть змусила українських 
· ПІв ВІдновити · тепер староукраїнську nрак-
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тику, щоб дати Церкві в скорому часі більшу юлькість конечно 

необхідних їй пастирів:3О). 

За перші три місяці було висвячено 103 священики, які разом 
з священиками, що їх Господь зберіг і які тепер зголосилисп 

до праці на церковній ниві, nриступили до виконання своїх 

обов'язків по параф:ях. Ви свячених священиків посилалеся 

спочатку як місіонарів, які мали своїм завданням не тільки 

сбслуговувати доручені їм: парафії, але й організувати церковне 

життя в околицях. Пізніш було вже поділено терен на цер

ковні райони і призначено благочинних. 

Одночасно з висвячуванням священиків стало на ввесь зріст 

пи:-ання висsяти нових Єпископів. Два Єпископи Ніканар і 

Ігор не були в стані задовольнити потреб Української Право

славної Церкви, що була зруйнована большевиками й тепер 

відроджувала ся. Єпископів московської орієнтації свідоме 

українське громадянство не хотіло приймати. До Вищого 

Церковного Управління УАПЦ в Києві надходили масові 

вимоги українських організованих громад про надіслання на 

місця Єпископів українців:31). В цій справі висвяти дальших 

Єпископів Єпископ Ніканар звернувся з рапортом до Архи

єпископа Полікарпа, висловлюючи думку про необхідність 

висвяти дальших Єпископів з місцевих людей, що краще 

знають місцеві об~тавини й добре в них орієнтуються. У від

повідь на цей рапорт, Архиєпископ Полікарп листом з 4 травня 
1942 р., погоджуючись з пропозицією Єпископа Ніканора 

~оручив йому nідшукати відnовідних кандидатів на місці !"1 
благословив провести хіротонію їх. 

В днях 9-17 травня 1942 р. в Києві відбувся Другий Собор 

Єпископів УАПЦ з участю представників від духовенства 

мирян. Головував на Соборі Єпископ Ніканор. Серед ряду 

ухвал цього Собору були між іншим наступні: На підставі 

Томосу Константинопольської Патріярхії з 13 листоnада 1924 
року вважати Блаженнішого Митрополита д\онисія Місце

блюстителем Київського Митрополичого престо.'Іу до настушюго 

Всеукраїнського Собору, просити Архиєпископів Полікарпа і 

Олександра прийняти титул Митрополитів, просити Прессвя

щенного вікарія Адміністратора Владику Ніканора прийняті! 

під своє безпосереднє керівництво Київську катедру і титу.'І 

Архиєпископа Київського і Чигиринського (Ухвала ч. 17 з 

17 травня 1942 р.), а також Єпископа Ігоря - прийняти титул 

Архиєпископа. Напочатку Собору відбулася хіротонія дво:-: 

кандидатів на Єпископів, що їх кандидатури подала Адмі-

:3°) Є. Н. Чигиринський: Українська Православна Церква в 
1941-1943 роках. Частина 2, стор. 2 (в рукописі). Архів Митро
полії УАПЦ. 

:3t) З протоколу діянь Собору Єпископів у Києві, засід:1ІІШ1 
дня 11 травня 1942 р. Архів Митрополії УАПЦ. 
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· л у На засіданні Собору 11 травня 1942 р. 
н1стратура в уцьк . . . . . 

~ ро хіротоюю чотирьох 1нших кандидат1в 
nриинято постанову п . 

' . ·· кандидатури були подаю Вищим Церков-
на Єпископ1в, що lX . 

· 'тАПЦ в Києві. Б наслщок цього було 
ним Управлшням " .. 

12 а ня Архимандрита Михаша (Хорошого) на 
висвячено: тр в -
є к . градеького 14 травня - Архимандрита Мсти-. пископа 1рово , 

(с ка) на єпископа Переяславського, 16 травня -
слава крипни , 

Сильвестра (Гасвського) на Єпископа Лубен-
Архимандрита . . ~ 
ського і 17 травня - Архимандрита Григор1~ (Огшчука) на 
•Єпископа Житомирського й Винницького. Ц1 висвяти були 
апробовані Архиєпископом Полікарпом листом з 24 травня і 
Архиєпископом Олександром - листом з 17 червня 1942 р. 
Разом, отже, було висвячено шість Єпископів. 
Пізніш було проведено в Києві ще дві хіротонії, а саме: 

23 червня 1942 р. - Архимандрита Володимир<:~ (Мальця) на 
-Єпископа Новомиргородського і 2 серпня 1942 р. - Архи
мандрита Платона (Артемюка) на Єпископ<:~ З<:~славського 
(призначеного фактично до м. Рівного й переїменованого на 
Єпископа Рівенського). Всі ці вісім хіротоній очолив і прс.

водив Архиепископ Ніканар. 27 липня 1942 р. приєднався ще 

до УАПЦ Митрополит Харківський Феофіл Булдовський. Хоч 

приєднання його було заслугою Єпископа Мстислава, який 
їздив з Киева до Х<:~ркова й перевів поєднання, але багато 

спричинився до цього й Архиепископ Ніканор, який перед тим 

вів кореспонденцію з Митрополитом Феофілом і вияснив йому 

канонічне положення Н<J.шої Церкви. 

З відкриттям парафій і висвячуванням священиків, постала 

необхідність наділювання їх Св. Антимінсами без яких свяще

ники не могли відправляти Божественних Літургій. Трудніс~ь 

здобуття Св. Антимінсів також було подолано з Божою допо

:vrогсю. Було одержано більше число старих Антимінсів, що 

переховувалися в музеях. Знайдено було також невелике 

число гарних Анти~~інсів з часів Митр.юолита Василя Лип

ківського. Постала трудність з одержаніІям мощів до Сн. 
Антимінсів ал .. б , е и вона у ла також подолана. Хоч спроба 

одержати ~в· Мощі з Печерської Лаври, де знаходилися ченці 
московсько1 ср:снтації, вороже наставлені супроти УАПЦ, не 

повел<:·.~я, але Господь не залишив і тут нашої Церкви. Спо

:атку було вручено Єпископу Ніканору час:ину мощів що 
~у ли. переховувані приватно. Несподівано в жовтні 19~2 р. 
РИ~lЗ велику частину мощів преп. Анастасії Узорішительниці 

росшський православний Єпископ Вікентій Тавр'йський 
Азсво-Чорноморс ~ . .. ькии 1 подарував 1х Архиєпископу Ніканоров: 
в знак приязні Оде · 
Л б . · ржано також че>.стину мощів св. Афа~юсіп 
У енського в1д Мит . . ропалита Феофша Булдавського а крі~·І 

ТОГО ПlСЛЯ Не ' 
л прихильного прийняття ченцями Печерська:· 
аври наших є · пискошв Н'канора Мс:ислави, що їздили 
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НОWІJЗІГЗJ.НЄІІ иа:нdаh l0HWOHOJ.8V llO:Н:Н1ll3 'JffiOW ОП Иn'Л.r. 
прислав Владиці Ніканарові потрібну йому кількість мощ·в 

св. влкмч. Варвари. Щодо Св. Мира, то вже в скорому часі 

після прибуття українських Єпископів до Києва вірні при

несли Владиці Ніканарові великий скляний збан Св. Мира, 

що був закопаний в землю й походив правдоподібно з запасу 

Київських Митрополитів ще з до"РЕfіЗьлюційних часів. 

З моментом свого засневання Вище Церковне "Управління 

"УАПЦ в Києві під проводом Владики Ніканора розвинуло 

широку діяльність. Жертвенна праця його провадилася в чо

тирьох основних відділах. Адміністративний відділ прсваюл'J 

організацію церковного життя в Києві й на провінції, займався 

призначуванням, переміщуванням і звільненням священнослу

жителів та організував благочинія. 

Освітній відділ об'єднував біля себе ввесь український бого

словський актив у Києві, серед якого було кількадесят людей 

з академічною богословською о:::вітою. Цей відділ проявляв 

особливо активну діяльність. його завданням бу ло керувати 
справою навчання релігії, дбати про видавничу справу, влашто

вува:-и церковно-релігійні бібліотеки, уряджувати церковно

навчальні заклади і провадити місіонерську працю. Іспитоnа 

комісія при цьому відділі перепровадилСІ перевірку знань 71 
кандидата на священиків. Заплянована було відбувати що 

певний час одномісячні курси для священиків і кілька~псячні 

курси для кандидатів у священики. Дозвіл на відбуття таких 

курсів не було одержано, але вони відбувалися неофіційно, 

хоч тривали дещо коротше, як проєктувалосн. Для допомоги 

в праці священиків був організований при освітньому відділі 

Проповідницький Гурток, члени якого виступали з проповідями 

по церквах у Києві й ближчих околицях. Для сільських 

пас":"ирів члени гуртка складали конспекти й зразки пропо

відей. Спеціяльно Освітній відділ виготовив положення про 

місіонерську працю для боротьби з безвір'ям. З метою відро

дження в "Україні науково-релігійної думки з ін'ІІціятиви від

ділу при Київському Домі Вчених було засновано Релігійно

Філософський Гурток. 

Зза браку паперу було тяжко провадити видавничу справу. 

Все ж таки було видано »Літургію св. Івана Золотоустого« і 

»Молитовник« за редакцією Архиєпископа Ніканора. Крім 

того було видрукована ще Святкову Мінею за три місяці й 

було приступлене до друку Постової Тріоді. Сумна доля 
зустріла видрукавану з доручення Освітнього відділу »Вечірню 

і Ранню«. Видрукована її було без дозволу влади, яка дові
давшись про її друк, ввесь наклад її еконфіскувала й спалила. 

Не вдалося також здійснити запляноване видання періодичного 
органу через брак дозволу на його видання, що умотивовувала 
німецька влада браком паперу. 

40 



організації бібліотеки. самому 
Більш щаслива була пра~я в астило придбати з різних 

· НікаворовІ пощ 
АрхиепископовІ і томів цінних богослов-

над чотири тисяч 
приватних рук по . намір започаткувати відновлення 
ських книжок, якими вІн .. мав ·· Академії Рівнож вдалося 
~ · ~ · КиївськоІ Духовнш ·· · .. 
о юлютеки кол· . . інний архів в якому знаи-

. а И відділ руКОПИСІВ І Ц . ' 
зоргаНІзув т .. .. Православної Церкви« пера Митро-
лася >>Іс~орія УкрашськоІ . Б 

ш 1 
• ряд недрукованих перекладІв ого-

полита в ЛипкІВського, 
· Ар иепископа Нестора Шараевеького та 

службових книжок х 39 
багато цінних богословських праць -). 

" . · ( аний також судовим) провадив зносини з 
Правнии вІДдІЛ зв 

. " клопочучись про дозволи на влаштовання окупацшною владою, . 
урсІ·в видання Богослужбових книжок, вщкриття 

пастирських к , . 
церков та інше, а також провадив судовІ справи. 

Господарський відділ, крім завідування загальни~и госпо~ 
дарчими справами, організував виробничо-торговельНІ церковНІ 

заклади й крамниці (свічкові, книжкові й церковног~ устатку

вання). з цього відділу виділилася окрема АрхІтектурно

Художня Комісія, яку очолив Архиепископ Ніканар і до якої 

входило ряд фахівців. Завданням цієї комісії було споруджу

вати проекти й кошториси нових церков та художне уряджу

вання існуючих храмів зі спецілльним узглядненням будови 

іконостасів в українському стилі. Виготовлено було також 

проекти на церковну утвар в українському стилі, на церковний 

орнамент, на хрести й образи. Було складено умови з 7 фір
мами в Києві, які зайнялися виготовлюванням чаш, дискосів, 

звіздиць, вінців, кадильниць та іншого. Рівнож було виготов

лено наперсні хрести (срібні й позолочені) в українському 

стилі за спеціяльно виготовленим взірцем. Художньо-вироб

нича майстерня виготовляла ризи й парчу, запрестальні хрести 
й інше. Було видрукована також ряд ікон. 

Все це робилося в тяжких воєнних обставинах. Коли б це 
були нормальні часи, може про це й не треба було б ширше 
згадувати, але в тих часах - треба бу.тrо великих зусиль і 

енергії, щоб виконати все те, про що вище подано. В нормальних 

'32) Бі.тrьшіс::ь цих книжок залишилася в Києві, бо не було 
м~жливости. ІХ вивезти. Кількасот книжок, які Архиепискоn 
Н1канор з~Іг _Узяти з собою, він передав пізніше на перехо
вання до б:б.~ютеки Варшавської ДуХОЕ!НОЇ Семінарії, коли під 
час. евакуацн_ перебував якийсь час у Варшаві. Гірша доля 
стрІ~ула АрхІв Вищого Церковного Управління УАПЦ разом 
з ЦІнними рукописами, як >>Історія Української Православної 
Церкви« Митрополита Василя Липківського, переклади Архи
е~ис~опа Нестора Шараевеького й інше В часі евакуації 
НІ_МЦІ, затримавши авто, яким було везено ·цей архів, викинул~ 
м~~:и з Р_укописами на дорогу, щоб мати для себе місце в 
ц У авт1. Дальша доля цих рукописів невідома Щодо 
персон~льних справ ВЦУправління то вони були с~оечаспо 
спалею в Києві, щоб не дісталися ~ руки большевиків. 
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умовинах Київ мав всі дані провадити широку церковно. 

реЛІГІИНУ працю. Були в ньому - як стверджує Архиєпискоn 

Ніканар - добрі професори духовних шкіл, досвідчені куль

турно-освітні працівники, гарні проповідники, досвідчені ре. 

дактори й церковні письменники. Винятково лише тяжке 

матеріяльне становище населення Києва та воєнні обставини: 

унеможливлювали працю33). 

До цього дійшло ще неприхильне ставлення до УАПЦ ні

мецької гітлерівської цивільної влади. Б листі до Архиєписко

па Полікарпа з дня 13 травня 1942 р. Владика Ніканар писав: 
»Нагінки на нас з кожним днем ростуть«. До тих фактів 

неприхильного ставлення влади до УАПЦ, що їх подано вище, 

,дійшли ще нові. Остаточно літом 1942 р. було виселено Архи

єпископа Ніканора і Вище Церковне Управління з Митропо

личої палати, яку офіційно Міська Управа Києва дала буJІа 

в користування УАПЦ, відповідно її відремонтувавши й 

обставивши її гарними меблями. Б це приміщення 10 липня 
1942 р. перейшов жити Архиєпископ Ніканар і тут примісти

лося ВЦУправління та його працівники. але вже 28 липня 

мусіли його звільняти. Між іншим Архиєпископ Ніканар на 

запитання гестапівця: »Яким правом він займає це приміщен

ня?« відповів: »На нашій землі навіть пес має природнє права 

мати для себе буду«. Було відмовлено дати в користування 

УАПЦ Софійський собор, не зважаючи на неодноразові про

хання. Щодо Ма.'! ої Софії, то обіцяли її дати, але не дали. 

Було заборонено викладання релігії в школах, хоч воно вже 

провадилося. Підручники Закону Божого, які виготовив Вла

дика Ніканор, сказали, що дозволять друкувати тоді, коли 

вони перейдуть цензуру Автономної Церкви московської 

оріснтації. Не дозволили друкувати образу св. Пантелеймона. 

еконфіскували реєстрацІИний дручок для парафій. Дійшло 

навіть до того, що Райхекемісар України Кох листом з 24 лиш·ІЯ 
1942 р. до Архиєпископа Полікарпа за\кадав, щоб негайно 
забрати з Києва Архиєпископа Ніканора і Єпископа Мстислава, 

але Архиєпископ Полікарп написав їм, щоб вони залишалися 

на місцях і не виїздили. У зв'язку з тим листом до Архн

єпископа Ніканора з'явився гестапівець і зажадав, щоб Владика 

виїхав з Києва, але Владика Ніканар не послухав і залишився 

на свойому місці. Було навіть таке, що жадали, щоб з 

Андріївського собору зняти хрести, але цього розпорядження 

також не послухались. Листом з 7 вересня 1942 р. Генеральний 
Комісар Києва заборонив Архиєпископу Ніканору вживати 

титул Заступника Адміністратора усіх українських земель і 

обмежив діяльність його до Києва й двох rебітів та дозволив 

33) Доповідь Свящ. Собору Єпископів УАПЦ дня З жовтня 
.1942 р. Керуючого Київською Єпархією Єпископа Чигирин
ського Ніканора (рукопис). Архів Митрополії УАПЦ. 
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t бітами Київського Генерального 
·виконувати нагляд над тими е · · 

. . б ло Єпископів. всяка діяльюсть поза ЦІЄЮ 
КомІсарІЯту, де не У ~ Нарешті було поставлен::; 

ріею була суворо заооронена. 
терито щоб владика Ніканар не підпоряд-
25 вересня 1942 р. вимогу, . 

· полікарпоВl але генеральному ко-
ковувався АрхиепископовІ , . 

· · Звичайно така вимога була Владикою вІДкинена, 
МІСарОВl. ' б 
За т и дні перед цією вимогою, Єпископа Мстислава, що ув 

Р А · копа Ніканора, було примусово виселено 
вікарієм рхиепис 

з Киева. 

Причини такого неприхильного ставлення .. ~ітлерівської ци
вільної влади до уАПЦ були наслІДком 11 неприхильного 

ставлення до національної української справи, а щодо Киева, 
то спеціяльно тут діяли русофільські впливи. При допомозІ 
німецької адміністрації, вороже наставлені супроти УАПЦ 
групи нам:налися якнайбільше нанести їй шкоди. До того ще 
в довір'я німців увійшла большевицька аrентура, яку тут 

залишено для підривної праці, й вона німецькими рукамн 

намагалася нищити ненависну їй Українську Православну 
Церкву. Це часто відчувалося не тільки в Києві, але й на 
провінції. Найперше терпіло духовенство. Ось так, напр., кол. 

комсомолець, ставши міліціонером, застрелю~ у Звенигородці 
.священика Головка. В с. Борова совєтські партизани втопили 

в криниці священика В. Іващенка. Були випадки, коли діі 

советських пар:изанів і звичайних бандитів, направлені проти 

священнослужителів "УАПЦ, перекидали на німців. Духо

венство "УАПЦ терпіло одночасно від комуністів, мадярів і 

німців. По деяких місцях було заборонено відпраБляти Служби 

Божі у свята, що припадали на тижні. Одного священика, що 
не підпорядкувався, в церкві бу ло спалосоваво нагайками. Це 

тільки кілька прикладів мартирології уАПЦ в часі другої 
світової війни. 

Не можна не згадати, що, крім різних зовнішніх перешкод 
в церковному житті УАПЦ, була спроба внести заколот зі 

сторони окремих осіб, що вдаючи з себе уповноважених від 

населення, як про це писав Владика Нікавор у листі з дня 

5 червня 1942 Р. до Арюієпископа Полїкарпа, з'явилися до 
нього і запропонували повернутися до канонів 1921 року та 
nри.миритися йому з ролею дорадника в церковних справах, а 
к~ршництво Церквою віддати в руки мирян. Архиєпископ 
Н:Іканор рішуче відкинув таку пропозицію, СІ одночасно загал 
В!руючих висловив глибоке обурення втручанням цих мирян 
у справи церковного управління. 

Не зважаючи н · ~ а всяю перешкоди церковне життя розвива-
лося и охоплювало маси побожного українського населення. 
Особливо на пр · ··· . ОВІНЦll воно горнулося до уАПЦ про що 

5свщчить Факт, що до 1 вересня 1942 р було о~ганізовано 
13 парафій уАПЦ З · 

· них 298 nриnадало на властиву Київ-
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Високспрессвященіший Митрополит ОЛЕКСАНДР (в середині), 

Високопреосвященіший Архиєпископ НІКАПОР (справа) 

і Преосвященпий Єпископ МСТИСЛАВ (зліва). 
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· ще не було наших Єпископів. 
21- а інші областІ, де . 

щину, а " н 136 священиків, прилу'"!ено вщ 
з " а було висвячено . . 
а цеи ч с В Липківського 93 священики І ВІД 
уАПЦ Митрополита а сил я . 34 

Російської Церкви 226 священиюв ) · 

VII 
СОБОР ЄПИСКОПІВ УАПЦ В ЛУЦЬКУ. СПРАВА 

ОБ'ЄДНАННЯ ОБОХ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ В УКРАІНІ. 
ПОЧАІВСЬКИЙ АКТ 8 ЖОВТНЯ 1942 Р. ПРОТИАКЦІЯ . 

ГІТЛЕРІВСЬКОЇ ВЛАДИ Й ЄПИСКОПАТУ АВТОНОМНО( 
ЦЕРКВИ. НАrОРОДЖЕННЯ АРХИЄПИСКОПА НІКАНОРА 

МЕШКАНЦЯМИ РІДНОrО СЕЛА. ПОХОРОН ЖЕРТВ 
СОВЄТСЬКИХ НАЛЕТІВ НА КИІВ. ВІДВІДИНИ КАНЕВА І 
ПАНАХИДА НА МОrИЛІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. ДАЛЬШІ 

НЕПРИХИЛЬНІ ДІЇ rІТЛЕРІВЦІВ СУПРОТИ УАПЦ І 
АРХИЄПИСКОПА НІКАНОРА. ЕВАКУАЦІЯ З КИЄВА. 

Поділ Православної Церкви в Україні на Автокефальну й 

Автономну та боротьба, яка велася між ними, не могли не 

турбувати сумління дійсно віруючих людей. УАПЦ хоч бул:1. 
українською національною Церквою, включала в себе й інші 

національности, що замешкували Україну. В складі її було два 

Єпископи російської національности: Митрополит Олександер 

(Іноземцев) Пинський і Поліський та Єпископ Юрій (Кореніс

тов) Бере(:тейський. Для православних чехів, які входили до 

УАПЦ, бу ло ви свячено також спеціяльного Єпископа. Щодп 

Автономної Церкви, яку очолював фактично українець Митро
полит Олексій, крім кількох Єпископів вороже наставлених 

до українців, було в ній більшість таких, яких можна віднести 
до категорії несвідомих або малосвідомих національно. Цер

ковна й національна рація вимагала, щоб в Україні була одна 
Православна Церква. Між іншими питаннями, питанням об'ед
нання цих Церков в одну, мав займатися ІІІ Собор Єпископів 
У ~ПЦ, що його було скликано на 2-9 жовтня 1942 р. в Луцьку. 
НІм:цька вл~да заборонила відбути цей Собор, але заборона 
приишла ~ зашзно, коли вже Єпископи були в дорозі до Луцька. 
Отже Сооор фактично · - · ·" . шдоувся, хоч не офщІино але як нарада 
Єпискошв і не . ' ' тривав довго. В недІлю 4 жовтня 1942 р. в 
Луцькому Свято-Тро·· 

щькому катедральному соборі перед Бого-
с:rуження~І Архиєпископ н· . . ІКанор звернувся до АрхиєпископіІЗ 
Пошкарпа І Олекса . . 

ндра, яких вш в Імені Собору Єпископів 

34) Як цей розділ так · " · 
них матеріялів щ' І наступнии, писано на підставі архів-
п . , о знаходяться в Архіві Митрополії уАПЦ 
одаю тут статистичні дан· · 

Ніканора, згаданій в примі;цізнЗ~~одяться в Доповіді Владики 

4:1 



уАПЦ, що відбувся в Києві в травні 1942 р., просив прийняти_ 

титул Митрополитів з огляду на їхні заслуги щодо відро

дження УАПЦ. Від того часу Владики Полікарп і Олександер 

почали іменуватися Митрополитами, а Єпископ Ніканар 

Архиєпископом, згідно з ухвалою того ж Собору в травні 

1942 року:З5). 

Наради Єпископів відбулися 3, 4 і 5 жовтня 1942 р. В часі 

нарад, 3 жовтня Архиєпископ Нікавор виголосив обширну 

доповідь про свою діяльність та стан УАПЦ в Києві й на 

Київщині 'Іа інших звільнених від большевиків землях 

д7країни. На наступних нарадах було звернено спеціяльну 

увагу на припинення розколу в Православній Церкві в Україні. 

У зв'язку з тим була створена спеціяльна комісія під голову

ванням Митрополита Олександра, яка виробила підстави до 

порозуміння та запропонувала делегувати до Митрополита 

Олексія делегацію від Собору Єпископів УАПЦ n особах 

Архиєпископа Ніканора і Єпископа Мстислава. Собор Єпископів 

погодився з пропозицією комісії й делегація 6 жовтня виїхала 
з Луцька до Почаєва, де перебував Митрополит ОJІексій. 

8 жовтня делегація була вже в Почаєві. Митрополит Олексій 
прийняв делегацію прихильно й радо. Наради над справою 

об'єднання тривали коротко, бо Митрополит Олексій був під

готовлений до об'єднання й хотів його. Погодившись з пропо

зиціями делегації від Собору Єпископів УАПЦ, попросив він 

Архиєпископа Ніканора написати Акт про об'єднання. Після 

написання його, всі три Єпископи його підписали. Дослівний 

текст цього документу був такий: 

» Акт. Року Божого 1942, жовтня 8 дня. Свята Почаївська 

Лавра. Ми, нижчепідписані, Високопреосвященний Владика 

Митрополит Алексій представники Собору Єпископів Св. 

Української Православної Автокефальної Церкви, уповнова

жені ухвалою Собору Єпископів - Архиєпископ Ніканар і 

Єпископ Мстислав, склали цього ак:-а про нас·.\}'пне: 

Взявши під увагу, що існуюче поділення Православної 

Церкви в Україні на два напрямки фатально відбивається на 

житті Церкви та українського народу і деморалізуюча впливає 

на вірних та посередньо негативно відбивається на справі 

спокою і ладу, ухвалили прикоротити церковне роз'єднання на 

слідуючих засадах: 

1) Визнаємо, що фактично Українська Автокефальна Право
славна Церква вже існує. 

2) Українська Автокефальна Православна Церква має єднан
ня з усіма Православними Церквами через його Блаженство· 

Митрополита Діонисія, що до Українського Помісиого Собору 

35) Укр. Прав. ЦерквR в Европі... »Вісник« ч. 13 з 1. 7 .. 
1948 р., стор. 6. 
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К ··вrького Митрополичого Прес-
являється місцеблюстителем Иl -

толу. ... т •• с кої Автокефальної 
управління " крюн ь 

З) Вищим органом П · Соборv .. О ВсеукраЇНСЬКОГО Оl\ПСНОГО " 
Православно! Церкв~ ~ бор Єпископів України, який керує 
являється Священнии 0 .. С 

України через Священнии инод. 
церковним життям старших Єпископів Ук-

4) Свя енний Синод складається з 
.. щ . високопреосвященного Олександра, Митропо-

рюни а саме. А к · ' . · п л1· ського Високопреосвященного ле сш, 
лита П1нського 1 о ' 

кого і Житомирського, Високопреосвя-
Митрополита Волинсь . 

митрополита По.пікарпа, Архиепископа Луцького 1 
щенного С А 

в опреосвященного имона, рхиепископа 
Ковельського, исок . 

· · 1· Ніженського та високопреосвященного Н1кано-· Черюгшського 
а Архиепископа Чигиринського. Обов'язки Секретаря Св. 

~~но ду, а також Заступника неприсутнього Члена Св. Синод!,. 
виконує Преосвященний Мстислав, Є~ископ Перея~лавськии. 

5) Священний синод на першій с~сн розгл::rне вс1 питан~я, 
зв'язані з поєднанням, як то: розподш епархІИ 1 катедр пом1ж 
усіма Єпископами та остаточно розв'яже всі справи, що не

передбачені цим актом. 
6) Першу сесію Св. Синоду скличе старший по хіротонії 

Митрополит, вказавши день і місце засідання. 
7) Усі ріжниці канонічного характеру, що спричинилися до 

роз'єднання, нами розглянуті і більше не існують. 

8) Копія цього акту розсилається негайно усім Єпископам 
об'єднаної Української Автокефальної Православної Церкви 

Високопреосвященними Алексієм і Полікарпом з наказом не

гайного оголошення цього акту по всіх церквах України і 

наказом негайно прикоротити молитовне роз'єднання. Після 

відчитання цього акту по всіх церквах України, відслужити 

Бдячний молебен за дар взаємного зрозуміння і об'еднання. 

Підписано в Св. Почаївській Лаврі, дня 8 жовтня 1942 року«. 
Підписали цей акт: >>Алексій, Митрополит Волинський і Жито

~ирський; Ніканор, Архиепископ Чигиринський Мстислав, 

Єпископ Переяславський<<36). 

Після підписання Акту про поєднання усі троє пішли до 
Успенського собору Лаври, де в той час правилася Вечірня. 
Митрополит Олексій хвилево затримав відправу Вечірні і вс1 
троє· Єпископів, спільно помолившись біля Св. Престолу, поці
лу~али його, увійшовши цим у молитовне єднання, а опісля, 
виишовш_и через Царські Ворота, замість присяги, поцілували 
опуще~ии вниз чудотворний образ Матері Божої Почаївської, 
а потІм ще пішли до стопи Божої Матері й також спільно 
приложилнея до неї й, повернувшись до вівтаря, залишилися 
там до кінця Вечірні. 

36) Под~ємо текст акту з праці: Укр. Прав. Церква в Евро
пі ... , »ВіСНИК<< Ч. 13 З 1. 7. 1948 

р.; стор. 6. 
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Архиєпископ Ніканар 10 жовтня повернувся до Луцька, .ц~ 

зробив доповідь Митрополитові Полікарпові про доконанщ1 

акт поєднання і після цього від'fхав до Києва. Негайно na 
приїзді Архиєпископа Ніканора до Києва, його викликало да 

себе гестапо й запитало чи брав він участь у підготовці поєд. 

нання й чому це зробив без їхнього дозволу. Нарешті бул0 
заявлено Архиєпискщюві Ніканорові, що влада цього поєднанн11 
не визнає і воно для неї недійсне. Одночасно з цим Єпископа~ 

Автономної Церкви на чолі з Архиєпископом Пантелеймоном 

(напевно в порозумінні з гітлерівською владою) виступив протн 

поєднання й примусив Митрополита Олексія, не зважаючи на 

його підпис під актом, анулювати поєднання. Так з цього 

поєднання нічого й не вийшло. 

Цілковито справдилися припущення Архиєпископа Ніканора, 

які він висловив в одному з листів, писаних у Києві скоро 

після прибуття туди по підписанні акту поєднання: »З поєд

нанням буде дуже багато труднощів. І ці труднощі полягають 

не в неясних точках умови, а в цілковитім небажанні про

тивної сторони піти назустріч християнському примиренню«:37). 

В листі до Митрополита Олексія з 15 грудня 1942 р. Архи

єпископ Нікавор запропонував, коли вже не може наступити 

об'єднання, припинити гризню. 

"Українське віруюче православне громадянство розуміло зна

чення своєї Церкви й глибоко паважало свш Єпископат. 

Таке ж ставлення було віруючих українців до Архиєпископа 

Ніканора однаково як у Києві, так і в інших місцевостях, де 

він бував. Особлизо зворушливий факт стався в Мізові, 

рідному селі, де народився Архиєпископ Ніканар. В місяці 

серпні 1942 р. Архиєпископ Ніканор, перебуваючи на Волині, 

де між іншим у Рівному виголосив доповідь для українського 

громадянства про церковне життя в Києві й на Київщині, 

відвідав Мізов, де настоятелем був його рідний брат свящ. 

Павло Абрамович. "Управа цього села в знак узнання великих 

заслуг для відновлення "Української Пр~ославної Церкви 

Архиєпископа Ніканора, постановила нагородити його тим, що 

найдорожче для селян - землею й видала йому грамоту 

наступного змісту: 

>>Від громади села Мізuва за щиру і віддану працю для 

справи "Української Православної Церкви і народу в :часн 

відродження України даруємо нашому Архиєпископові Ніка

норові почесне громадянство села Мізова і сім гектарів землі 

в с. Мізові. Громадська "Управа села Мізова: Голова - Фа.лько, 

секретар - Поліщук. 28. 7. 1942. Мізов на ВОЛИІ-Іі«. 

Цілком слушно зауважує автор однієї з біографій Владики, 

>'ЩО Єпископи були нагороджувані монархами й мецен&тами, 

то ми знаємо. Але щоб селянство так оцінювало працю своїх 

:!7) Архів Митрополії "УАПЦ. 
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Щодо адміністративного становища Архиепископа Ніканора 

в 1943 р., то після реорганізації, яка наступила тоді, на під

ставі розпорядження генерального комісаріяту в Києві, Митро

полит Полікарп листом з 14 липня 1943 р. повідомив Архи

епископа Ніканора, що офіційне церковно-адміністративне с1 а

новище його с »Керуючий Київською епархісю«. його вікаріс;Іt 
був Владика Ігор Архиепископ "Уманський і Владика Мстислав 

Єпископ Переяславський (у •rому часі через перешкоди зі сто

рони німців був тимчасово нечинний). Тому що Полтавська 

єпархія в тому часі не була обсаджена Єпископом, а входила 

,J;O Київського генерального комісаріяту, Архиепископові Ніка
нору як старшому по хіротонії було доручено тимчасово керу

вати Полтавською є-пархією, де його вікарієм був Єпископ 

Сильвестр Лубенський. 

Не зважаючи на всякі перешкоди й навіть наражаючи сііос 

життя на небезпеку, Архиєпископ Нікавор відвідував парафії 

і ніс духовну опіку спрагненим вірним, хоч дозвіл на відвіду

вання п:о~рафій в епархії було дістати тяжко. Між ;юним у часі 

Зелених Свят 1943 р. Владика Ніканор відвідав славний Капів, 
,J;e на перший день свят у неділю 13 червня 1943 р. в старо

,J;авній ще з княжих часів церкві 'Успіння Пресвятої Богородиuі 

відправив урочисту Службу Божу і помолився над кістками 

похованих тнм козацьких гетьманів Івана Підк::;ви й Шаха 

та на місці відірвання татарам~1 голови препмч. Макапію 

Токаренському в 1678 р. На третій день Зелених Свят 15 червня 
1943 р. відбув подорож на Чернечу гору під Каневом і від

правив на могилі Тараса Шевченка чи не першу тут архи

єрейську панахиду39). Зауваживши, що на обеліску над 

могилою нема хреста, найняв спеціялістів, що видовбали хрест. 

Панахида пройшла дуже урочисто, чому сприяла також чудова 

погода й велика участь у панахиді місцевих людей. На жаль. 

перебування Архиєпископа в Каневі, урочиста зустріч його, 

а особливо урочиста панахида на могилі\\ Тараса Шевченка, 

викликали донос місцевого учителя комуніста по національности· 

поляка до rестапа, яке 23 червня 1943 р. провело масові арешти 
учасників зустрічі Владики та учасників панахиди. Всіх разом: 

було арештовано 178 осіб, з яких 37 було замордовано. Так 

при допомозі rестапа комуністи нищили українських патріотіr:. 

Неприхильне ставлення гітлерівської влади до УАПЦ не· 

змінилося й в 1943 р. Особливо у зв'язку з посиленими діями 

"Української Повстанської Армії це ставлення стало ще більш 

неприхильним. Гітлерівці закидали "УАПЦ, що вона має зв'язкr·r 

з "УПА та її підтримує. Закидали також, що нібито УАПЦ 

провадить політичну працю. Це була звичайна неправда. 

"Українська Автокефальна Православна Церква була 'І'ільки 

39) Це вже були другі відвідини могили Тараса Шевченка, 
бо перший раз їздив до неї в червні 1908 р. 
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. провадила. вона була націо-.. !ТИКИ не 
Церквою й ніяко! nол . . Церкви інших православних 

як нацюнальнІ 
нальною Церквою, . • .. ади щоб Церква вnливала на 

. и окуnацшноІ вл , . 
народІв. вимог б уАПЦ не мала вnливІв на 

~ії . УПА.' бу~.~. не~лу~н;;~. ;роте Церква не могла мовчати, 
ПОЛІТИЧНІ ПОДll И на Д . і ГИНУЛИ неВИННі ЛЮДИ. Пред-
КОЛИ діялася несnраведливІсть . . . 

. осили голос в оборою людських І нацІО-
ставники Церкви ~.щн. За е не любила її окуnаційна влада. 

их nрав укрюнцІВ · ц .. . .. 
нальн . .... • _ що ця влада вбачала в Украшсьюи 
Не любила !І ще и тому' ~ 

·· лянів Те що УАПЦ оула заборолом 
Церкві загрозу для своІХ п · ' . 

· • б ~ ожництва вона не доцшювала. Пере-
проти комуюзму и езо ' . . 
- · впливом певних московських кругІв, окремІ 
оуваючи шд . 

купаційної влади дивилися на не1 очима тих 
представники о 

· к1· ненавиділи все українське, а в першу чергу 
кругІВ, я . 
у ·· ц ркву в той час коли Автономна Церква в 
крюнську е · ' .. .. 
к · алася з певних прав права Укрюнськ01 Право-
иєвІ корист ' . _ 

славної Церкви були дуже обмежені. Незабаром .пJСля по1здки 
владики до канева rестапо встановило над ним І над Єписко
nом Мстиславом певну форму домашнього арешту. Для того, 
щоб контролювати, чи не виїхали вони кудись, був встановле
ний в помешканні Владики Ніканора телефон і на кожний 
виклик вони були змушені мельдуватися. На постійно nо

nоновлювані прохання приділити УАПЦ Софійський собор, 

влада відповідала відмовно, бо нібито УАПЦ не є льояльна 

супро:-и неї. Коли в серnні Автономна Церква одержала 

Володимирський собор, в якому вона лише один раз встигла 

відправити, а саме 19 вересня 1943 р. 40), на нове прохання 

Владики Ніканора передати Соф;йський собор для УАПЦ, була 

одержана відповідь, що й Софійський собор може бути nере

;:~;аний автономістам, якщо ""':>' АПЦ не буде так лояльною до 

влади, як є нею Автономна Церква. Як зауважує автор праці 

·.Українська Православна Церква в Европі в роках 1939-1947" 
>>джерелом усього були інтриГи автономістів, а зокрем:.1 

еп. Пантелеймона, що мав близькі зв'язки з місцевою ні
~1ецькою адміністраціею«41). 

Тимчасом большевики наближалися до Киева. По чаласа 
евакуація· Останню Службу Божу відправив Архиеnискоn 
Ніканар в Андріївському соборі в Києві в неділю 19 вере·~ня. 
а 21 вересня в день свята Різдва Преосв. Богородиці nо
прощався з вірними, що наnовнили церкву плачем. 22 вересня 
1943 Р · ввечорі вже після виїзду всіх nрацівників Вищого· 

40) Журнал >>Церк • ж 1959 ва и иття« ч. 5 (14) з вересня-жовтня 
дає ~- ВJ:Іtрукува~ >>Лист з Лондону«, в якому автор його nо
ля~ Аgх:~п~сок~~д~і' Володимирському соборі в Києві відправ
ніколи Бл н· lКанор. Це безсоромна і явна неnравда, бО> 

41) Ук · Іканар У Володи~ирському соборі не відправляв. 
Р- Прав. Церква ... >>ВІСНИК« ч. 12 з 15. 6. 1948, ст. 6. 
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Церковного Управління, Архиепископ Нік:шор разом з свої 

брато:vІ залишив Софіївське подвір'я, де він мешкав 

містилося ВЦУправління, і, переночушшши ще дві ночі 

одному з передмїсть КисвСІ, а втом директора Н. Палія 

24 вересня виїхав з Кисва~2). 

З виїздом Архиепископа Ніканора з Киеве\ 

засаднича не довгий, але надзвичайно важливий період 

Владики, період перебування його як Архипастиря в 

землі і-,'країнської - Кисні, де Н?. жю.:ливих руїнах 

життя, що їх завдали fіольшевики, з«йшшся віп відн 

його у важких, несприятливих обставинах другої світоІJоЇ 

Місто Криниця в Карnатах. 
Один з етапів евакуації Єпискоnату У АІІЦ. 

Хоч цей період тривап усього .'lКИХ швтора р~жу, був ві~-< 

надзвичайно важливим, бо виказав ІІСІ;мирущу силу дух~ 

українського народу, якого віру в Бог<1 і1 вірність його Святії;! 

Українській Православній Церкві, не :.югли знищити жадні 

ворожі сили. В цьому періоді Архиспс r коп Нікавор ВІІЯБИЕ 

себе, як визначний Архиш1стир, що в цих важких умовинах 

зміг зробити багато та шv;іп мудро керувати доручснилt йс,~rу 

кораблем Церкви на центра.:Jьних українських землях. 

42) В праці Ф. Гой єр;, "Die orthodoxc Kirche ін dcr Ukraiнe 
von І 91 7 bis І 94 5 .. , Кельн-Брауншвайr, lf154, стор. 222 нодана 
вістку, виду:>tану вороже наставленим супроти УАПЦ середо
вищем. що н·бито Московський пСІтріярх провадив з Архисп. 
Нікавором переговори про те, щоб він не виїздив па смісра1 
цію, а з<шишався в Києві. Як стверджує Відділ Інформаці'' 
УАПЦ v >>Спростуванні«, вміщеному в журналі >>Рідна Церк 
в з« ч. 5 (13) за вересень-жовтень 1954 р., стор. --, це "злпслив 
вигадка, ні нСІ чому не основана«. 
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VIII 
ВАРШАВІ. СОБОР ЄПJІСІ{ОПІВ 

ПЕРЕБУВАННЯ В РІВНОМУ ~ВІ. ДАЛЬША ЕВАКУАЦІЯ. 
уАПЦ 1944 Р · у ВАР~ ДІЯЛЬНІСТЬ АРХИЄПИСКОПА 

ПРИБУТТЯ ДО НІМЕЧЧ::::І До 1953 р. ЦЕРКОВНИЙ з:ІЗД 
ЮКАНОРА У НІМЕЧЧ ВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. ПРИЗНАЧЕННЯ 
у РЕІ"ЕНСБУРІ'У. ВИДАПОР А МИТРОПОЛИТОМ уАПЦ 

ВЛАДИКИ НІК~А НІМЕЧЧИН~·. 

· житомир Владика Архиєnискоn 
В дорозі на ЗахІД через . 

· 25 вересня 1943 р. до Ршноrо, в .якому 
Ніканар прибув надвечtр М 

9 жнів в родині Архиєпископа стислава. 
затримався понад ти , . р· 

~ · прикрий час. У в язниц1 в шному 
Був це дуже непевнии І .. 

б закладника•ли ряд визначних украшських свяще-
пер~ ували . З них .6 жовтня було зві.тrьнено проф. І. Ф. 
НИКІВ І ДІЯЧІВ. 

власавського. Натомість прот. М. Малюжинсь·кого з Луцька 
і ц:.лий ряд інших осіб 15 жовтня бул~ розстріляно. Не важко 

б . ЯК у "·аки:Х обставинах МІГ тут почуваТИСЯ Архи-
СО 1 УЯВИТИ • . · . 
єпискоn Ніканар. Під час перебування в Ршному одержав ВІН 
листа від Митрополита Діонисія, який запрошував Владику 
Ніканора до Варшави пропонував стати викладачем У 

тамошюи духовній семінарії. Архиєпископ Ніканар поста

новляє тоді їхати до Варшави. 

17 листопада Архиєпископ Ніканар виїжджас з Рівного й 
20 листопада прибуває до Варшави. Тут ним по-батьківському 
заоnікувався Митрополит Діонисій і приділив йому кімнату в 

будинку Духовної Семінарії. В неділю 5 грудня 1943 р. У 

Варшавському соборі св. рівноапос':'. Марії Магдалини відбу

лася урочиста Служба Божа, яку відправляв .. Митрополит 
Діонисій у сослуженні Владики Архиєпискоnа Палладія і 

Владики Архиєnископа Ніканора з собором духовенства. Це 

був вияв першого молитовного єднання Митрополита Діанисіл з 
Архиєпископом Ніканорам. Далі найчастіше відnравляв Влади
ка в ЦеJ)кві на Саській Кемпі, де знаходилася білоруська 
парафія й настоятелем якої був прот. Ф. Борецький. 

Справа викладання Владики Ніканора в Духовній Семінарії, 
на жаль, не здійснилася. Спротив цьому nоставила німецька 
влада, опираючись на донос nевних осіб неприхильно на-
ставлених суnроти Владики Ніканора. ' 
В . початках 1944 р пр - · · · · иоуває до Варшави бІльшІсть Єnискu-

па·~у УАПЦ, в тому 24 січнн Митрополит Полікарп. Всіма 
ними заоnікувався Митрополит Діонисій. 
Переб~ванн.я більшости Єnискоnів УАПЦ у Варшаві дало 

:~.южлив1сть nолагодже~ · . 
ІНя ~ряду б~ожучи.х церковних сnрав та 
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нідбутт:r Собору Єпископ іР. ЦРі'! Соб:Jр '::ідбуnсл в днлх в і 

11 березнn до 8 квітня 1944 року. Активну участь у ньо;-.1 

прийняв також АрхРсПІrскоп Ніканср. На Соборі було ухва 

лене »Тимчасовє полож·::шІп про управління Святої Українсько 

Автокефальної Православної Ц~ркви.,, згідно з яким найвищи:~ 

opnao:~r Цєркви до В;:сукр<l!нського Помісиого Собору стс.ва 

Собор Єпископів. Викоrrнвчим органом Сuбору Єпископів бул 

вст<:lновлено Священний Синод. Як одного з членів Синод , 
було обрано нн Соборі АрхиєписКL1!1а Ніканора~:І). 

Сс5ар Єнискапів УАПЦ в Варшаві. (Травень 1944 року) 

Bocrr~ri обс·;-~1ШІІІІі прн.ІrусІІЛІ; r;сз;.баро:~т у;;:раїнськІІі-1 ЄПІІ<'КОП<І1 

залиши·:r·r Варшаву. 28 чсрвнн українсt,кі Єпископи виїхали : 
Варшави до КриницІ. ''У ::ІІІ прибуЛІ! 2!! червня. Тут 7 шшш 
nідбулосн зас·дання Кш1ісії перекладу бо~ослужбових кннжо!І 

на українську :11ову під головув<ШІ-ІЯ?>І Архиєпископа Нікаrюра. 

Незабарсм, одн<Рrс. G ссрпня довслосп залиш<1ТИ Криницю ,~ 

;юда ти сп до Слопач'ІИІІІІ. Поча.'І<Ісп :ІІ<\І!Дріпка, в Ч<Ісі яко' 

Архиєпископові Нікаворові р:1зом з іншими Єпископами дове· 

лося побувати в Тренчині (9. 8. - 3. 10. 1944), Кісінrені (8. 10. · 
15. 10. 1944), Марбурrу (17. 10. - 2!1. 10. 1944). Дещо довшЕ 
(1. 11. 1944- 25. 1. HJ45) довелося затриматися в Брссляві. 

В цьому ~1істі 13 грудшr 1944 року б:rло відкрито для духо· 

пенства іі вірних УАПЦ. що їх·Jли в одному ешелсні, Боrо· 

словсьКІ курсІ·!, на якнх Архн,:пископ Нікавор викладав :1огма· 

~:!) Про цей Собор див.: Укр. Прав. Цсркв<J в Европі J, рр. 
1939-1947, »Український Голос« (ВінніпеГ) ч. 12 3 24. 3. 194! 
(Додаток). 
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. владиці Ніканору пощастило 
б и в БреслявІ, 

тику. Пере уваюч . у бібліотеку, що мала вели· 
. ун1верситетськ . ~ 

використати мІсцеву Б ословія. Весь в1льнии час 
чезний відділ Православного оги Курс Православної Догма-

б там укладаюч 
Владика пере ував ' Проте незабаром довелося 

свого видавця· . 
тики, яка жде на . свої короткі щоденНІ нотатки 

о Б яв Заюнчуючи . о • 

покидати и ресл · . записав-·. >>МИ вже ц1лии рІК 
1)44 . владика Н1канор · 

за 1 рІК, . 0 нак дякувати Господеві Мило-
лоневіряемосл: та в досадІ.. д ' 
сердному, досі живі й ЦІЛІ«· 

.. Бресляу в першій половині 1945 ~: Архи-
Піеля вюзду з . ' з ДРЯКИМИ іншими укрЗІнськими 

спископові НіканороВl разом - . (26 1 - З 2 ) 
велося побувати в ДрездеНІ . . . . ' о. 

Єпископа:vrи до . 2 12 2 ) і найдовше в селІ 
В о а . (4 2 ) ЕрфурТІ (4. · - · · 
а им РІ · ·. ' ... (12 2 _ 19 . 6.) де Владика жив в одного 

ВІтерда В Тюр!НІ'lі . . ' .. . ВІЙНИ. 
з селян і допомагав йому в праці. Тут застав ~х юнсць . 
Коли стало ВіДО:\!0, ЩО ТюріаJ'ію ~1'ІЮТЬ За>1НЯТ!10 СОВЄТСЬКІ 

в·йська, Владика виїхав на Захід, спочатку доЕ Гаи~єльберrу, 
куди прибув 22 червня, а звідтам 17 липня до тл1н:,ену, де 
пробув у таборі до З вересня 1946 року, коли пере1хав до 

К<~рлсруе, де живе й посьогодніН). 

Напочатку працював Владика як канцелярист в УНРРА, а 
з організацією церковного життя в 1946 році переймає єпископ
ські функції в провінції Баден, одержуючи від Свящ. Синоду 

уАПЦ призначення опікуватися православними українцями, 

що жили в польських таборах, підтверджений опісля на цьому 

становищі постановою Собору Єпископів УАПЦ з 15 травня 

1947 р. для оп;ки аад зірними УАПЦ в таборах Форстер

казерне в Карлсруе і Етлінrені. 

В днях 12-15 травня 1947 року Владика Архиєпископ Ніканар 
приймає активну участь в ІІІ Соборі Єпископів УАПЦ на 
еміrрації в Мюнхені. На цьому Соборі було доручено Митро
лолитові Полікарпові й Архиєпископовl Ніканору доконати 
акту об'еднання УАПЦ з Американською Українською Право
славною Церквою і її предстоятелем Архиєпископом Іоаном 
Тс::)Доровичем, згідно з канонами Вселенської Православної 
Церкви· На цьому ж Соборі Єпископів були пороблені деякі 
доповнення в »Тимчасовому положенні про управління УАПЦ«. 
Як найголовніш:- допознення треба вважати встановлення на 
пропозиц:ю Митрополита Полікарпа становища заступника 
Митроп~лита. На це становище 15 травня 1947 р. Собор 
ЄСJискошв обрав Архи . . · 

єпископа Н1канора, що був шсля Митро-

44) Завдяки допо · є .. 
дістав в березні 1~7з 1 ва~гелицьк01 Церкви ВшІДика Ніканар 
де прожив дев'ять 0 Р: юмиату при Беєртгаймер Алее ч. 13, 
більше помешкання Р КІв до весни 1956 р., коли перейшов нз 
йшов на теперішнє п~и Ерцберrерштр. 2, з якого знову пере
Вальдштадт Шнайдесрмое помешкання на передмісті КLІрлсруе-

' юллєрштр. 12-і. 
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ВПР Вл. Архиєпископ Нікапор пісЛя: капітуляції Німеччини 
на праці в УНРРА. 



nолікарпа найстаршим по хіротонії серед Єпископів 
nоли:та 

улПд45>· 
тоМУ ж 1947 р. стався сумний факт в житті УАПЦ, коли 

В ли:ка група духовенства (6 осіб) й вірних її в кінці серпня 
неве ФФ б ,.. . Є 

так зв. Аша ен урзькому з rздr порвала з пископатом 

~АПЦ, nроголосивши себе сторонника!V!и канонів 1921 р., які 
8 кількох виnадках суперечать діюч~м канонам Вселенської 

rr авославної Церкви. Собор Єпискошв УАПЦ зареаrував на 
р й на свойому lV надзвичайному Соборі в Ашаффенбурr'у 

це 947 · · ?З-Z± жоgт:ІЯ 1 р. схвалив спецrялью постанови щодо 

;нтиканонічного виступу прихильників канонів 1921 року. 

Український Православний Церковний З'їзд, що відбувся з 

ініціятиви Собору Єпископів в м. Реrенсбурr'у в днях 25-27 
грудня 1947 року, виявив життєтворчу силу й єдність вірних 

і духовенства Української Автокефальної Православної Церкви 

зі своїм Єпископатом. Був це фактично Собор УАПЦ на чу

жині, хоч формально його так не було названо. Участь в 

З'їзді взяли: повний склад Свящ. Синоду, чотири Єпископи, 

що прибули на власне бажання, 16 делеrатів від. духовенства, 
19 - від ві-рних та 15 - від культурно-освітніх і громадських 

установ. Головою З'їзду був ВПР Архиєпископ Ніканор, що 

керував усіма нарадами. Було заслухано ряд докладів догма

тично-канонічного, канонічно-історичного, місійно-релігійного, 

.::~уховно-освітнього й церковно-господарського змісту46). Основ

ну доповідь »Догматично-канонічний устрій Святої Православної 

Вселенської Церкви« виголосив Архиєпископ Ніканор. Перша 

частr;нСІ цієї доповіді була незабаро:vr за постановою З'їзду 

видрукована в органі УАПЦ »Богословський Вісник« ч. 1 за 

червень 1948 р. та того ж року вийшла також окремою 

відби-:-кою. 

На З'їзді було прийнято ряд важливих постанов у різ:-шх 
питRннях, що їх було заторкиєно в доповідях, а зокрема було 

осуджено розлам у Церкві, як шкідливу для УАПЦ акцію. 

Всі ці постанови розглянув і затвердиu Свящ. Синод на 
сесії в днях 15-18 квітня 1948 р. в Авrсбурrу. На цій сесії 
Архиєnископа Ніканора бy.rro обрано головою редакційної 
комісії в справі видання богослужбових книжок. Як одними з 
nepruиx книжок було постановлено видати Служебник і Часо
с"10П українською мовою, які вийшли під редакцією Архи
єnискоnа Ніканора. Перший видруконано в 1949 р. в Новому 
'У.rrьмі, а другий - в 1950 р. u Карлсруе. На жаль, матеріяльні 
труднощі не дозволили видати Часослов друкарським способом . _, 

емt5> М.~нулий 1947 рік в житті Укр. Авт. Прав. Церкви на 
lVr Фацн. »Укр. Прав. Церк. Календар на 1948 рік«. Штуттrарт
.rнхен. Стор. 69. 

І!рб) Минулий 1948 рік в житті УАПЦеркви на емrtрації. »Укр. 
ав. Церк .. Календар на 1949 рік«. Штуттrарт. Стор. 115·. 
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деркви« (про~. І. Ф. Власовського) і »Короткий православно

рнстиянськии Катехизис« (Прот. С. Гаюка). 

"у зв'язку з посиленою еміrраціею, впродовж 1948-1951 років 
. Німеччини виїхала більшlсть православних українців у інші 
~раїни. Мав також виїхати ВПР Архиепископ Ніканор, якого 
м:итрополи·r Полікар:> ЗО січня 1950 р. призначив на правля

чого Єпископа У j\ПЦ в АвстраJ_Іії. Одначе чере:і! поганий ста І-: 

здоров'я Владика не зм:г виїха·: и. Лікарська комісія пере

селенчого тнбору Функказерне в Мюнхені вкінці 1951 року 

Собор Єпископів УАПЦ з участю Духовенства 
в Парижі 15 жовтня 1952 року. 

Мирян 

остаточно ствердил<:~ нс:vкж:1ивість· персїзду Владики Ніканор:.~ 

до Австралії з огляду на хворобу сер;~я. ВЛР Архиепископ 

Нікавор залишився в Н\м<:ччині. Була n цьому воля Божа, 
бо тут власне в Европі необхідн:> бу;:ю щоб був Архипастир 
такого формату пк Владика Нію:шор, якому незабаром дове

лося взяти на себе велике становище зверхникн УАПЦ. Після 

nереїзду в квітні 1950 р. Митропо.1ита Пол'карпа до Франції 

·ra виїзду інших Єпископів УАПЦ з Европи, Владика Архи

епископ Ніканор переймає духовну оnіку пад усією нашою 
Церквою в Німеччині, одсрж:уючн П)ІІЗначення від Ми:ро
полита .Пол'карпа !J .тrиnня 1951 року. 

В днях 15-16 вере~нп l!J52 р. n nштрополичому домі в Ольней 
су Б уа під Парижом відбувся Собор Єпископів У АЦЦ з у_частіо 
представників від духовенстщ\. і вірних у Е~ропі .· В ;~:щх вЗІ'ІВ 
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ІХ 
сМ:ЕРТЬ МИТРОПОЛИТА ПОЛІКАРПА. ВЛАДИКА НІКАПОР 

МИТРОПОЛИТОМ УАПЦ НА ЧУЖИНІ. НАДЗВИЧАЙНИЙ 
СОБОР УАПЦ В ПАРИЖІ. ПРАЦЯ МИТРОПОЛИТА 

НІКАНОРА НАД ПОЄДНАННЯМ ПРАВОСЛАВНИХ 

УКРАІНЦІВ. СОБОР УАПЦ 1956 Р. В КАРЛСРУЕ. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТИ МИТРОПОЛИТА 

НІКАНОРА. НАУКОВІ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ 

Й ЛІТЕРАТУРНІ ПРАЦІ. 

22 жовтня 1953 року в своїй резиденції в Ольней су Буа під 
парижом несподівано упи,оївся Митрополит Полікарп. Похо

ронні відправи, що відбулнея rз Парижі, очолив Митрополит 

Ніканор. Згідно з §5 статуту УАПЦ до керування Церквою 

приступив ВПР Митрополит Ніканар нк до1єперішній заступ·· 

ник спочилого Митрополита Полікарпа. Надзвич<~йний Собор 

УАПЦ, що відбувся 28 жовтІ·ІЯ в Парижі й в якому взяли 

участь члени Свящ. Синс.ду, Митрополичої Ради й репре

зентанти УАПЦ з Бельгії, Вел. Брітанії, Німеччини й Франції 

під головуванням ВПР Митрополита Ніканора, звернувся з 

проханням до Вл<>,::;ики Митропо.:~ита очолити Укрс1Їнську 

Автокефальну Православну Церкву з титулом »Митрополита 

УАПЦ на еміГрації". Митрополит Ніканар дав ІІ~1 це свою 

згоду й з того часу очолює Укр<Jїнську Автокеф<~льну Право

славну Церкву. 

Гарячим бажанням Митрополита Ніканора ще перед вибором 

його на Митрополита усієї УАПЦ, і яке після вибору посили

лась і набрало конкретних форм, було бачити всіх право

славних українців об'єднаними. Це змагання знайшло сюи 

г.исл:в в одній з постанов Собору в Парижі, в якій говориться: 

»Надзвичайний Собор надає особливого значіння справі 

участи в розбудові Рідної Церкви та в церковній праці вірних 

її. Бо ж Церква Христова не з самих тільки пас:ирів скла

дається, але і з пастви. І «а обидві частини рівномірно мусять 

падати Як тягар обов'язків перед Богом і Нацією, так і відпо

відальність за цілість і порядок у Церкві. Тому Надзвичайний 

Собор г<Ір,'!че закликає аїрних УАПЦ прий'І'и на поміч п:Jстирям 

та взяти якнайпильнішу участь в церковній праці, залишившv< 

поза огорожею Церкви ВJІастиві людям сварки, заколоти ти 

порахунки. Закликає усіх пастирів і вірних влитися в моноліт 

Єдиної Православної Церкви Українського Народу і разом 

стати до спільної праці на Ниві Христовій для добра нашого 

Народу ... «49). 

49) Комунікат Відділу Інформації УАПЦ, »Рідна Церква", 
ч. 6 (8), стор. 3. 
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Ще в часі, коли Владика Ніканар був лише правлячим 

Єпископом на Німеччину, він прихильно поставився до праці 

>>Ініціятивної Комісії в справі церкенного поєднання православ

них українців у н: меччині«, яка відбула своє перше засідання 

8 березня 1952 р . в Мюнхені, й поблагословив одному з її 

ініціяторів свящ. А. Дублянському взяти участь в працЯх 
цієї Комісії. Комісія видала своє перше Повідомлення5ІІ) , яке 

Високопреосвященіпшй Митрополит Ніканор відправляє 
чин похорону над труною Бл. Вл. Митрополита Полікарпа. 

знайшло прихильне схвалення ВладиІ):и Ніканора, що було 

підтверджено й ширше освіт.rkне в роЗ'мові Владики Ніканора 
з двома членами Комісії проф. І. Бакалом і ред. П. Котони
чем. Це інтерв'ю було видруковане в часописі »Українські 

Вісті<< (Новий Ульм) ч. 73 за 1952 рік під заголовком >>Двері до 
церковної єднос-;:и відчинені«. Піс.)'Ія цього Ініціятивна Комісія 

видала своє Повідомлення ч. 2 в п'ятому пункті якого гово

рилося: >> ... Архиепископ Ніканар ствердив визнання акту 

Ініцінтивної Комісії, зокрема в питанні ідеологічних засад 

~'АПЦеркви. Також він підкреслив, що як ухвали Ашаффен

бурзького З'їзду з 26. 8. 1947 р. перестали бути актуальні, так 
і ухвала Собору Єпископів про відлучення з 23-24 . 10. 1947 р. 

сама собою відпадає для всіх тих, що прагнуть єднання, 

ііО) >>Українські Вісті« (Новий Ульм), ч. 33-34 за 1952 р. 

62 



благословив їх вважати себе рівноправними членами Єдиної 

Української Православної Церкви на терені Німеччини«5І). 

Після цього прот. Д. Бурко, один з ініціяторів і член Комісії, 

й частина мирян, що хоті;ха єднання, об'єдналася в одній УАПЦ 

під проводом Митрополита Ніканора. 

Серед даЛьшИх заходів· Митрополи1"а- Ніканора до поєдна~ня 

православних українців, вже коли Владика очолював усю 

УАПЦ, необхідно згадати постанову Митрополичої Ради і>'АПЦ 

з участю Свящ. Синоду й Голів Генеральних Церковних 

Управлінь в Европі під головуванням ВПР Митрополита 

Ніканора з дня 7 серпня 1955 року в Парижі. Нарада заслу
хала доповідь ВПР Митрополита Ніканора, в якій він оповіs 

про труднощі об'єднання православних українців в одній 

Церкві через молитовне роз'єднання окремих груп. А тому 

ВПР Митрополит висловив погляд, що належить спромогтися 

на рішучі кроки, щоб запобігти дальшому поглибленню ворож

нечі серед православних українців на ниві церковній і відки

нути все, що не сприяє єднаю-по їх н<школо Пастиренn<J~льника 

Господа Іисуса Христа та його Святої Церкви. Важливим 

кроком уважиє він пановний розгляд справи валоження 

Соборо:-.r Єпископів УАПЦ 24. 10. 1947 р. на декого з право

славного українського духовенства й вірних церковно-дисциплі

нарних санкцій, про що також поступив внесок від Архи

єпископа Грv.сгоріп. 

Після докладного й поважного обмірковання доповіді ВПР 

Митрополита Ніканора Митрополича Рада, беручи під увагу, 

що Ашаффенбурзький розлам боляче відбився на єдности 

віруючого українського народу тn що ані церковний розлам 

ані санкції не МС!жуть і пе повинні тривати вічно, задля 

церковного миру і щоб знищити перешкоди до поєднання, 

постановила ці санкції зняти, привернути молитовне й євха

ристичне єднання з Архиєпископом Григорієм, його духо

венством і вірними 52) . 

Хоч ці ухвали не привели до об'еднаннн з причин не залеж

них від УАПЦ, вони усунули підстави до ворожнечі. Не 

зважаючп ю на що, ВПР Митрополит продовжував далі 

працювати над справою об'єднання всіх православних україн

ців ще в ширшому засязі. Новий проєкт засад об'еднання, що 

його опрацював ВПР Митрополит Ніканор, був прийнятий 

17 грудня 1956 року на Соборі УАПЦ в Карлсруе. Цей Собор 
був безперечно найважливішою подією в житті Української 

Автокефальної Православної Церкви на чужині в останніх 

роках. Спочатку він був запроектований на жовтень 1954 р. 

51) Повідомлення ч. 2 Ініціят. Комісії. »Рідна Церква« ч. 2 
за 1952 рік., стор. 11 і »Укр. Вісті« ч. 84-85 за той же рік. 

52) Комунікат Відділу Інформації УАПЦ з 23 серпня 1955 р., 
»Рідна Церква« ч. 19 за вересень-жовтень 1955 р., стор. 9. 
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але не зміг відбутися в зазначеному термІю через технічні 

перешкоди й матеріяльні труднощі. Відбувся він два роки 

шзнІше, в днях 16-18 грудня 1956 р. в Карлсруе (фnктично в 

Томасгофі біля Карлсруе). На Собор прибуло 45 делеrатів 

(24 духовних особи й 21 мирян) з Німеччини (більшість), 

Англії, Франції й Бельгії. Собор відкрив вступним слово:-.1 

ВПР lVІитрот:юлит Нікан:ор, який головував на нь'Jму й ВІ1ГО

лосив доповіді про стnн "УАПЦ у світі й про взаємовідн:осинн 

й ідейне єднання окремих частин Єдиної "Української Право

славної Церкви на чужині. 

"У своїй другій доповіді ВПР Владика Митрополит подгв і 

Собор опісля схвалив наступні пункти співпраці між "Україн

ськими Православними Церквами: 

1. Українська Пра:аославна Церква, ;ае б !юна не бул;J і до 

чієї б юрисдикції (української) вона не належала, - є частиною 

Єдиної "Української Автокефальної Православної Церкви (ви

няток див. п. 7). 

2. Всі "Українські Православні Церкви в різних країнах 

розсіяння нашого народу вважати за незалежні одна від одної 

(в адміністративному відношенні) частини Єдиної Української 

Православної Церкви, що ще організаційно не пов'язалися. 

3. Для поєднання цих частин в одне Православне Тіло Хрис
тове необхідно утворити Координаційний Центр, до якоrо 

входили б представники всіх церковних галузей, що однаково 

вірують у Христа, визнають догмати й канони Вселенської 

Православної Церкви і стоять на позиціях незалежности 

"Української Православної Церкви від будь-яких чужонаціо

нальних Церков. 

4. Ввесь Єпископат, Клір і Вірні, що причислюють себе до 

Єдиної "Української Автокефальної Православної Церкви, по

винні негайно увійти в молитовне єднання між собою. Це не 

торкається Єпископів і Кліру, канонічність яких викликає 

сумнів, але й це треба яалежно дослідити і собор но встановити. 

5. Кожна краєва чи ідеологічно відсепарована галузь "Україн
ської Православної Ц€ркви може мати власний статут і жити 

власним організаційним жиrтям, не втручаючись в життя іншої 

церковної галузі . 
6. Загально-церковні питання вирішує Церковний Собор, 

який усуває також різні тертя та непорозуміння поміж окре

мими частинами "Української Православної Церкви. 

7. До згаданої в п. 1 Єдиної "Української Автокефальної 

Православної Церкви можуть належати лише церковні групи, 

єпархії чи Краєві Церкви, що стоять на грунті повної, як 

організаційної, так і духовної незалежности від будь-якої 

чужонаціопальної Церкви і одночасно визнають себе членами 
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оо .... 
І 

<:=> .... 

Вселенської Православної Церкви, якими природньо стають 

nравославні християни через Тайну св. Хрищеная5:J). 

Собор розглянув і затвердив новий статут Церкви, вибрав 

органи УАПЦ. передбачені цим статуто.\І та прийняв ряд 

ухвал. На закінчення Собору ВПР Митрополит Ніканар ви

голосив глибоке змістом слово, стверджуючи, що на Соборі 

були намічені конструктивні шляхи, якими має далі піти наша 

53) Комунікат. . . >>Рідна Церква<< ч. 27 за січень-лютий 1957 
рік, стор. 2. 
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Церква. Собор був добре підготовлений й зраз1иво проведений, 

в чому велика заслуга Митрополита Ніканора•Н). 

Поважний вік Владики Ми:-рополита Ніканора, довголітня 

праця не: Ниві Церкви Христової, що принесла великий 

досвід, улегшують йому керувати Українською Автокефальною 

Православною Церквою на чужин;і, в тяжки-х об.с.тавинах 

його Високопреосвященство Високопреосвященіший 
Митрополит НІКАПОР 

відкриває Перший Собор УАПЦ на еміrрації. 

еміrраційного життя. До того ще треба додати характерис

тичні риси Владики Митрополита: його розважність, миро

любність і спокійне сприймання жи:тя, Іщастиве людям силь

ної волі, а в першу чергу відданість Божим наказам. Лагід

ність і тактовність в обходженні з людьми здобули для 

Владики багато приятелів. ДокfІзом 1\ЬОГО є численні приві-

114) Прот. А. Д.: Собор УАПЦ в Европі. >>Рідна Церква« 
ч. 26 за листопа;\-грудень 1956 р., стор. 10. 
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тання, що надходять до Владики з усіх майже країн вільного 

світу з нагоди свят і його ювілеїв. Але не сплять і супро

тивники нашої Церкви та Владики Митрополита. Як стверджує 

прот. Ф. Луговенко, один з ближчих співробітників Владики 

Митрополита Ніканора, він »дуже близько й болюче приймає 

до серця всякі незгоди, якими, на жаль, багате й нaure 

церковне життя. Всі його сили направлені на те, щоб налад

нати мир і згоду в рядах православних українців. На жаль, 

свідомі і несвідомі слуги ворогів УАПЦ не сплять, а сіють 

всякими засобами роздор і озлоблення, де тільки можуть. Не 

раз доводилося чути від Владики повні гіркоти й болю слова: 

»І чого їм треба від мене? Я їх не чіпаю і нічого їм злого не 

робив! Відкіля у людей береться стільки злоби?« Мабуть саме 

те, що Високодостойний Владика Митрополит нікого не чіпає, 

особливо лютує ворс га. Цього останнього дратує миролюбність 

Владики, його розважність, його християнське відношення до 

КОЖНОГО<< 55). 

Не зважаючи на свій поважний вік, ВПР Митрополит 

Ніканор інтенсивно працює, з непослабленою енергією керує 

справами Української Автокефальної Православної Церкви 

на чужині, цікавлячись кожною ділянкою церковного життя, 

пише глибокі змістом Різдвяні і Великодні Послання й статті 

та спогади, веде дуже широку rшреспонденцію, відписуючи сам 

особисто на численні листи, які приходять до нього. Особисто 

до останнього часу Владика Митрополит приймає участь ч 

різних зустрічах екуменічного характеру та З'Іздах духо

венства. Ще недавно відбував він також візитаційні поїздки 

по парафіях, з яких найбільша відбулася в 1955 році, коли то 

FJ місяці липні відвідав парафії Новий Ульм, Дорнштадт, 

rольдсгефе, Інrольштадт, Ляндсгут та Мюнхен-Людвіrсфельд, 

а в серпні того ж року - Францію (Париж, Везін-Ш<1лет і 

Абондан). 

Глибоко освічений і добрий знавець догматики й канонів 

Вселенської Православної Церкви, займає він визначне місце 

серед сучасних українських православних ієрархів. ВПР Мит

рополит Ніканор твердо стоїть на засадах каноцічностИ й р_вто

кефальности У~сtраї~ської Автокефальної Православної Церк_ви. 
Незалежність Української Православної Церкви від усяких 

чужих чинників для нього зрозуміла, як потреба повітря для 

людини. Вірний засаді єдности Української Православної 

Церкви на чужині, Владика Митрополит разом з усією УАПЦ 

входить в склад об'єднаної Української Православної Церкви, 

що до неї належать УПЦерква в США на чолі з ВПР Митро

политом Іоаном і УГПЦерква в Канаді на чолі з ВПР Митро

политом Іларіоном. 

55) Прот. Ф. Л.: Знаменний ювілей, >>Рідна Церква« ч. 44 
за жовтень-грудень 1960 р., стор. З. 
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ВПР Митрополит Ніканар має ряд друкованих праць, з яких 

найважніші вже згадувана вище »Просвіта на селі« (підручник 

для діячів народньої освіти), >>Наші могили« (інструктивні вка

зівки до розкопування курганів), »Королева Бона в історії 

Крем'янця«, »Азалія понтіка на Волині<< (природничий нарис), 

»Культ предків на Волині« (про домашнє вогнище), »Не дамо« 

(історичного змісту), »Історія Дерманського манастиря«, »Дер

манська чи Казанська ікона Божої Матері«, »Старі церковні 

звичаї на Волині«, »Історія села Мізова на Ковельщині«, зга

дувана також вище праця »Догматично-канонічний устрій Все

ленської Православної Церкви« та ряд дрібніших літературних 

ВПР Митрополит за роботою 
в своїй резиденції в Карлсруе. 

'І'ворів-оповідань, що фактично становлять спогади автобіогра

фічноr·о характеру (,>Авратинські урвища«, »Вмер бат~_>К') 

наш«, »Діти на городі« й багато інших), що їх друкував під 

різними псевдонімами й в різних часах та в різних журналах 

і часописах, починаючи з 1909 року й аж до останніх днів. 

Всі ці оповідання є властиво частиною однієї більшої повіс'І'і 

»ШИрОКИМ ШЛЯХОМ«. 

Серед недрукованих праць найважливіші: »Місце народжен

ня св. Петра Ратненського, Митрополита Київського«, »Опис 

Яревищеького манастиря на Волині«, »Догматичне Богословіє;< 
(підручник), »Історія Української Церкви в ХХ столітті«. Де-
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кілька цінних рукописів загинуло під час воєнних подій на 

Волині, з них вартісна збірка записаних ним кількасот 

українських народніх пісень з Волині й Полісся з голосом до 

них і акомпаньяментом бандури 56) . 

х 
ПОСТАТЬ ВПР МИТРОПОЛИТА НІКАНОРА І ЙОГО 

ХАРАКТЕРИСТИКА У СПОГАДАХ І ОПИСАХ 

ЙОГО СУЧАСНИКІВ. 

ВПР Митриполитові Ніканарові ряд сучасників у своїх спо

гадах і описах присвятив теплі слова й влучну характеристику. 

Нижче наводимо деякі з них. 

Відомий, покійний вже прот. Петро Білон у своїх спогадах 

пише: 

»Прот. Ніканар Абра;vювич - це один з найкрuщих могикан 

нашого старого Волинського духівництвu, який приніс зі 

старих традицій все найкраще в нові часи - часи УАПЦ. Він 

народився в духовній родині, скінчивши Волинську Духовну 

Семінарію, студіював в Київській Духовній Академії. В 

Єпископи був наставлений 9 лютого 1942 р. в Пинську, а 20 
травня того ж року Собором Єпископів УАПЦ піднесений буз 

до сану Архиєпископа Київського. На еміГрації був вибраний 

заступником Митрополита УАПЦ до смерти. 

Владика Ніканар знавець догматики, але відносво св. кано

нів, то треба ствердити, що поза покійним Митр. Олексієм 

Громадським, ми не мали більшого знавця каноніки. Має 

колосальну пам'ять і тому може оповідати давно минулі дії, 

чи прочитане так, як би це були справи теперішнього моменту. 

Голос і музикальність у В л. Ніканора виняткові: октава і 

ніжний тенор. Він надзвичайно гарно служить, а це при 

високій маєстатичній постаті робить гарне вражіння. Любить 

церковні співи і народ ню пісню, і сам співає дуже добре. 

Любить природу, він знає всі рослини, назву їх по латині' і 

П лічничі властивості. 

Вл. Ніканар абсолютно не прив'язує великої ваги до дібр 

дочасних і в тому подібний до нашого філософ.":\ Григорія 

Сковороди. Руководиться євангельським заповітом: »Коли маєш 

дві сорочки, то віддай немаюqому«, і часто пригадуючи слова 

одного японського ф:лоссфа, який говорив: »річ яка тобі не 

придалась ні до чого на протязі 10 днів - викинь<<. І він в 

дійсності, що мав, все роз~ав<>в своїм бJІижнім, лише одного 

56) Високопреосв. Митр. Ніканор, »Рідна Церква« ч. 1 (9) за 
січень-лютий 1954 р., стор. 6·. 
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нікому не дарив - це книжки. Він кохається в добрій книжці. 

З собою возить КНІ'1ЖКИ і любовно їх береже. Залишилась 

пара десятків, але зате яка їх ціна! 

Проповіді його дуже цікаві, життєві, шкода, що їх нема n 
друку. Він надіслав мені ще в 1923 р. проповіді, які були 

надруковані в Проповідницькому листку. 

ристві Вл. Ніканар дуже скромний, 

приємний«5і). 

В житті і в това

але надзвичайно 

Редактор О. Жданович, що знав Владику Ніканора ще з 

часів перебування його на парафії Мізов, пише про нього· 

»Мізов став острівцем і джерелом української свідомости серед 

покритого злиднями й відгородженого окупантом від україн

ських культурних осередків волинського Полісся. Як про 

легендарного пустельника говорили селяни за сотні кілометрів 

про священика, що грас на бандурі історичні думи, співає й 

новчас про Україну. Висока його постать з сумом в очах ·
у багєтьох перед очима, як символ неволі і Гвалту над живою 

душею людини, над душею українського патріота на його 

паневоленій землі, як символ знущань над українцями навіть 

в релігійній ділянці ... «58). 

Проф. д-р Н. Полонська-Васи.ленко, що відвідала Владику 

Митрополита в днях 31 жовтня до 2 листопада 1959 року, між 
іншим описуючи Карлсруе й красу лісу восені, який дотикас 

міста, пише: 

>>До цього лісу органічгю входи::ь помешкання нашого 

Владики. Входить - і становить його частину. Воно теж повне 

настрою з масою квітів, з вікном, наче запоною вкритим 

виткими рослинами, з старовинн~Е\І годинником з >>вежовим« 

дзвоном, високими палицями для бібліотеки .та архіву. В цих ,. . 
невеликих юмнатах панує тиша, розлите тепло, що виходи-:-ь 

не лише від електричної грубки, тепло, від якого розцвітають 

пальми в кімнаті: явище дуже рідке. З кухні двері ведуть на 

веранду, заставлену квітами. Сюди злітають пташки, сиюІчки 

різних гатунків і сміливо, не дивлячись на людей, споживають, 

як свою належність, заготовлену для них їжу. ПриходЯть з 

лісу білочки - і сучасний Франциск Ассизький, наш Владика, 

журиться: чому приходить їх дві, а не чотири, як приходило 

раніш? Така атмосфера спокою й безмежної християнської 

любови охоплює кожного, хто мав радість переступити поріг 

резиденції Владики Ніканора«. 

Згадуючи розмову з Владикою Митрополитом, проф. д-р Н. 

Поленська-Василенко пише, що >>головною темою були спогади 

Владики про часи будування УАПЦ, про перебування його в 

Києві на катедрі Архиепископа КJ;'jвського. Виключна пам'ять 

доnовнювала ті документальні мат..;:іJіяли, які зберіг він у сво-

57) Прот. П. Білон, Спогади. Пітсбурr, 1952. Стор. 101-102. 
58) »Українське Слово«, Париж, 14 серпня 1955 )11., ч. 717-718. 
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його Високопреосвященство Вис01шщ:еосвященіший 

НІКАПОР 

Архиєпископ Київський і Чигиринський 

МИТРОПОЛИТ УАПЦ НА ЕМІ(РАЦІІ 
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йому архІВІ, ті унікуми. неповторні скарби нашої історії. Все 

це дало глибокий -зміст нашим довготривалИJІ47 розмовам 
робило і їх незабутніми. Ці розмови були правдива kторія 
УАПЦ, у всіх її виявах позитивних і негативних, правдива 

історія , боротьби українського народу за свою Церкву з оку

пантами, які, на велике здивування, діяли спільно. Ця історія 

часто різвіювала легенди, що створилися біля важливіших 

фактів історії нашої Церкви, ':творилися інодІ за браком 

джерел, а іноді - в наслідок злої воJІі. 

Всі ці оповідання про темніші моменти історії, про темні дії 

людей, були освітлені глибокою християнською любов'ю, 

християнським всепрощенням навіть тих людей, що не лишА 

»рекли всяк зол глагол«, але й діяли зло. Нема злоби проти 

них у Владики, нема засудження, бо »засудженнп - гірше 

убивства«, яn: каже він. Є тільки без;v1ежне всепрощР.ш-ІЯ ... 
Так в одну гармонію зливалося все, і цей дух християнської 

любови, і краса квітів, і золото осіннього лісу, і синички, і 

фоліянти архіву, що бережуть правду У АПЦ«59). 

З загальної характеристики діяльности Владики Митрополита, 

вважаємо конечним н:ошести слова А. Холмського з його статт~ 

з нагоди 50-ліття висвячення Владики на священика вміщеній 

в »Українському Православному Слові«: 

»Н<'-~1 здається, що діяльність Владики Митрополи':"а Ніканор<А. 

назовні назагал дуже тиха, не говірлива, за-::е зм~стом і розу

мінням под1и та фактів глибока, - вже покл'-lла в житті 

Української Православної Церкви свою борозду, що ніколи 

не зітреться: це хоч би зафіксовання в умах українських 

безумовної потреби існування й плекання одної загильної усій 

Правеславній Церкзі- переємственносп; ієрархічної влади, ШІ! 

возстановленню 11 в Українській ЦерюЗі Владика Ніканар 

багато прислужився :-а в чому був і є послідовним і твердим6О) _ 
На закінчення цього біографічного нарису, що написаний до 

двадцятиліття з дня висвячення Владики Нік~_нори на Єпископа, 

тобто ювілею його двадцятирічного Архипастирського служін

ня, наводимо найбільш може характеристичну оцінку цtєt 

діяльности й важливости факту канонічної хіротонії Владики 

Митрополита, що їх висловив у свойому листі до Владики 

з дня 4 серпня 1958 року визначний С'У'~асний укріlїнський 

православний богослов і історик Української Православної 

Церкви проф. І. Ф. Власовський. У цьому листі, що збері

гається в архіві Митрополії УАПЦ, він пише: 

»Архиєрейське Ваше служіння не було, як колись до рево-

59) Проф. д-р Н. Полонська-Баси.;"Іенко: Три дні одвідин 
Митр. Ніканора. >>Рідна Церква« ч. 41 за січень-лютий 1960 
рік, стор. 5. 

60) А. Холмський: П'ятдесятиліття служіння в свящ. сані 
Митр. Н!канора, >>Укр. Прав. Слово« ч. 9 33 щ:ресень 1960 
рік, стор. 11. 
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Посвідка Б.наженнішого МитропОJшта Дионісія про канонічність впсnяти ВПР Вл. Ніканора. 



люції 1917 р., духовною кар' ерою, становищем в Російській 

Церкві рівним губернаторському в державній адміністрації, а 

дійсно подвигом, подібним першохристиянському апостоль

ському, в небезпеках в дорогах, в небезпеках від земляків, в 

~ебезпеках у містах, в небезпеках між лжебратами, в труді 

й біді, часто в недосипанні, в голоді й спразі, часто в постах, 

у холоді й наготі. . . (2 Кор. ХІ, 26-27). В часах страшної заві-

Високопреосвященіший 
НІКАПОР 

Митрополит УАПЦ на еміtрації. 

рюхи другої світової ВІини нас~упило це служіння і було воно 

пов'язане з крайньою потребою в житті рідного Вам україн

ського православного народу, пот]ебою у відновленні націо

нальної ієрархії УАПЦеркви і самої Церкви тісї, знищеної 

безбожним ссвстським режимом в Україні в ЗО-роках ХХ віку. 

Ви були, після спи:г;:опсько! хіротонії в Пинську. делеrовані 

з тісю метою до столиці України Киева і з честю те завдання 

відновлення українського православного життя, в боротьбі з 

супротивниками нашої Церкви, виконали, що увійшло вже в 

аннали історії нашої Церкви«. 
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На прийнятті на честь 50-ліття духаnного служення ВПР Вл. 
Митрополита Ніканора 14. 8. 1960 р. Протопр. С. Молчанівський 
вітає ВЛР Ювілята. Сидять: о. Б. Пеке, ВПР Вл. Архиєпископ 
Мстислав, ВПР Вл. Митрополит Ніканор, Пастор К. Кох. 
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ПІСЛЯ БОГОСЛУЖЕННЯ 

23. 4. 1961 р. В ШЕНБЛІКУ 

Сидять зліва направо: Прот. о. Д. 

EypitO, Протопр. о. С. Молчані в

ський, Прптопре:шітер о. В. Виш

невський, - ВПР Вл. Митрополит 

НІКАНОР, Пастор К. Кох, Прото

щ;ссвітер о. І. Бачинський, Прот. 

о. М. ГільтайчуІс Стоять, 1-й ряд: 

Свящ. о. А. Гурський, пані Сви

риденко, пані А. Бурко, пані О. 

Мслчанівська, пані Т. Король, 

пані Є. Дублянська, Прот. о. А. 

ДуЄлянський, Прот. о. 10. UЦер

бина; 2-й ряд: Свящ. о. Д. Сви

rшденко. Свящ. о. М. ГаІОІ{, Про

то,r>:иякан с. Л. Король, Свящ. о. 

А. Близнюк, Диякон о. М. Кар

дашенко, Диякон о. Д. Верхов

ський, пан А. Лонюк. 



ЗМІСТ 

Розділ І 

Рід Владики. Початкова освіта. У Волинській Духов
ній Семінарії. Професори українці. Українська Гро
:vrада в Семінарії. Співпраця з Товариством Дослідників 
Волині Стор. 3-8 

РоздЕл П 

Висвячення на священика. Перша парафія. Здобуття 
вищої освіти. Евакуація. Призначення на опікуна 
біженців. Братство Св. Спаса. Призначення на Волин
ського Губерніяльного Інструктора Народньої Освіти. 
Культурне-освітня праця. Видавнича діяльність. Стор. 9-14 

Ро з ді л ІІІ 

Прибуття до с. Сельця. Володи~ш;Jське Духовне Прав
.:Ііння. Володимирський ЄпархіF:льний З'їзд у Почиєві 
в 1921 р. Церковна діяльність Пр::>т. о. Н. Абра:-.Іовича. 
Родинна трагеді;r Стор. 15-20 

Ро з діл lV 

На засланні в Дерманському :v1анастирі. Пропозиція 
бути Настоятелем у Парижі. Призначення на Насто
ятеля до Киверець. Місійна праця в Киверцях. Пере
несення до Мізова й душпастирська праця в рідному 
селі Стор. 21-24 

Розділ V 

Становище Православної Церкви в Україні після за
няття її н:мцями. Висвячення о. Ніканора Абрамовича 
на Єпископа. Линський Собор 1942 р. Стор. 25-30 

Розділ VI 

Ситуація в церкоРному житті Києва перед прибуттям 
туди Українських Єпископів. Прибуття Єпископі;з Ніка
нора і Ігоря до Києва. Всенароднє обрання Бл. Ніка
нора на Київську Катедру. Акт про визнання своїм 
Єпископом Бл. Ніканора Представниками УАПЦ. Не-
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прихильне ставлення до УАПЦ гітлерівської влади. 
Організація Вищого Церковного Управління. Віднов
лення українського церкоnного життя на Київщині. 
Другий Собор Єпископів УАПЦ в Києві. Висвя:-а но
вих Єпископів. Праця Вищого Церковного Управління 
УАПЦ. Перешкоди в церковній праці . Стор. 31-41: 

Ро з діл VII 

Собор Єпископів УАПЦ в Луцьку. Справа Об'єднання 
обох Православних Церков в Україні. Почаївський Акт 
8 жовтня 1942 р. Протиакція гітлерівської влади і 
Єпископату Автономної Церкви. Нагородження Архи
єпископа Ніканора мешканцями рідного села. Похорон 
жертв совєтських налетів на Київ. Відвідини Канева 
і Панахида на могилі Тараса Шевченка. Дальші не
прихильні дії гітлерівців супроти УАПЦ Архиєписко-
па Ніканора. Евакуація Києва . Стор. 45-52 

Розділ VIII 

Перебування в Рівному і Варшаві. Собор Єпи:копів 
УАПЦ в 1944 р. в Варшаві. Дальша евакуація. При
буття до Німеччини. Діяльність Архиєпископа у Ні
меччині до 1953 р. Церковний З'їзд у Реr'енсбурr'у. 
Видавнича діяльність. Призначення Вл. Ніканора 
Ми: рополитом УАПЦ на Німеччину . Стор. 53-60 

Ро з ді л ІХ 

Смерть Митрополита Полікарпа. Владика Ніканар 
Митрополитом УАПЦ на чужині. Надзвичайний Собор 
УАПЦ в Парижі. Праця Митрополита Ніканора над 
поєднанням православних українців. Собор УАПЦ в 
1956 р. в Карлсруе. Наукові, науково-популярні й 
літе!і)атурні праці Стор. 61-68 

Розділ Х 

Постать ВПР Митрополита Ніканора і його характе-
ристика у спогадах і описах його сучасників Стор. 69-74-
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