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ВСТУП 

Ях було сказано у Вступі до І тому ''Джерела і Бібліографія'', яхий 

1975 появився у першій секції "Записок ЧСВВ" (Праці), як том ЗЗ, 

жодна бібліографія не є і ніколи не буде Захіичеиою. З одиого боку 
поолJІються все нові видання і статті, а з другого боку ледве чи комусь, 

зокрема в наших обставинах, можна буде зібрати все те, що досі вже в 

минулому появилося з ділmки історії Укр. Церхви. Тому знову 

збираємо разом в цьому новому П томі три останні Бібліографічні 

огляди, яхі були поJІВилис• в 10, 12 і 13 томах другої секції "Записок 
ЧСВВ". 

Однак цей П том "Джерела і Бібліографія Історії Укр. Церхви" не 

є Пиім точним офсетним передруком, як це було з І томом. Там увесь 

матерім був у цілості зібраний ще перед друком першої половини. Ця 
\ 

перша половина, перші їі розділи, появилися 1973 в 8 томі ''Записок 
ЧСВВ", а друга половина- у 9 томі (1974). Тах, як вони там поJІВилися, 
тах само точно були разом перевидані, з тією самою також нумерацією, 

в окремому томі першої секції. До них додано тільки покажчики. 

Цей матеріJІЛ, який подаємо в цьому П томі, не був ще в цілості 

зібраний, п друкувавсJІ перший Бібліографічний огляд в 10 томі другої 
секції "Записок ЧСВВ". Цей матерім доповИJІвся все наново, і ці самі 

розділи появилися у всіх згаданих вище томах- 10, 12 і 13. Тому їх не 
можна було перевидавати в тахому самому порядку, а треба було з усіх 

трьох томів зібрати разом у своїх розділах. Тому також треба було 

змінити їхню нумерацію, яху в цьому новому томі починаємо знову від 

числа 1. 
У І томі нашої Бібліографії з 1975 р. майже всі видання виписано з 

бібліотек Східного Інституту в Римі та ОО. Василіm при Генеральній 

Курії. Мала частина була взята з бібліотек Колегії св. йосафата в Римі, 
католицького університету в Любліні і Польського Інституту в Римі. 

ДеJІкі, однак, з цих видань, зокрема старші з-перед першої світової 

війни, були втягнені до Бібліографії тільки на осиові рецензій у 

наукових журналах. 



VI Вступ 

У цьому 11 томі Бібліографії майже всі видання взято з бібліотек 
Східного Інституту та ОО. Василіян в Римі. У ньому залишаємо цей сам 

поділ, як і в першому томі, на "Джерела" і "Бібліографію". Ця 

остання матиме ці самі також підподіли - розділи, але "Джерела" 

зібрано в цьому 11 томі разом, без підподілів, які показалися 

непотрібними - злишніми. Всі праці та статті знову зібрано в 

поазбучному порядку, спершу ІСИрІUІичні видання, а так друковані 

латинкою, однак без поділу на більші і менші праці, яІСИй комплікував 

їхнє користування. При кінці цього тому знову подаємо ІСИриличний і 

латинський покажчиІСИ авторів. З цих видань і статтей, які появилися 

без імені автора, у першому томі не виготовлено жодного покажчика, 

тому не легко було їх знайти і з них користати. Щоб цьому зарадити, 

подаємо у цьому 11 томі ще також список усіх ІСНижок і статтей, без 
авторів - до обох томів. По тім, як і в першому томі, буде поданий 

також покажчик імен і речей. 

У такій формі передаємо цю працю до рук тих, що схочуть з неї 

користати. Цей том не таІСИй багатий, як перший, до якого увійшли всі 

давніші великі видання, зокрема монументальні збірІСИ документів. В 

цьому 11 томі знайшли місце в більшості новіші видання з останніх 
15-20 років. Але вони разом з першим томом становлять одну цілість, 
і кожний оба томи мусітиме брати до уваги, скільІСИ разів буде шукати 

за літературою та бібліографією. 

Ця праця і цим томом не буде закінчена, бо історичні церковні теми 

ніколи не вичерпаються і ними завжди можна буде доповняти оба ці 

перші томи. Зокрема багато буде їх в найближчому часі, коли то друком 

почнуть появлитися всі ці праці, які були виготовлені у зв"язку з 

великим ювілеєм тисячоліття хрищення Київської Русі-України. Ними 

зокрема буде заповнений найближчий том 2 секції "Записок ЧСВВ". З 
них, можна буде назбирати досить матеріялу до наступного- Ш тому, 

а потім колись і до дальших. 

Автор 
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І. 

ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІІ 'УКРАІНСЬКОІ ЦЕРКВИ 

І - (АмвРосІй ОРНлтсюй), Исторія Россійс~>ой lepapxiu.. 
Нistory of the Russian Hierarchy. Collected Ьу А.А. Ornatskij, 
reedited Ьу М. Oesterby, Copenhagen, Rosenkilde and Bagger, 
1979. Vol. 1: рр. ХХІІ+ХІІ+Х+646. Yol. 11: р. CXLIX+ 658+ 
+ (6)+55. 

Вперше праця появиJrася в 6 томах (7 юшжиах) в рр. 1807-
1815 (пор. ч. 40), потім nеревидана в 1822 і 1828 рр. Перший том 
цього останнього видашш перевиданий а другого 1\ЮСІювсьиого вн

дання а 1822 року, а другий - а першого видання а 1810 року. 
Як буJю вже відмічено (ч. 40), це не стис~'Іа історія єрархії, а радше 
історія інституцій російської православної Церкви, при чому автор 

дас також списки і норот1~і життєписи патріярхів, митрополитів, 

єпишюпів та настоятелів монастирів і духовних шкіJІ. Автор, nрхІІ

мандрит Амбросій Орнатсній, з 1819 єпископ Пенаенсьюtй і Сара

товський (t 1827), використав у цій праці неоп~'бJІіковані руношІСн 
данського вченого Адама Бурхарда СеJшіюс-а (Adam Burchard Sellius: 
De Rossorum Hierarchia libri quinque), праці Ішївського митр. Е.Бо.'І
ховітінова, синодаJrьні декрети та звіти а єпархій, які 1•ам ЗІШХt1-

ДІІJшся, і записки приватних осіб. Тут перевидано ті.льюr два пер

ші томи та 55 сторіноr~ а третього тому: списон усіх тодішніх мо
настирів. В них, 1808 _року, буJІо всіх 4.266 монахів і монахинь, 

в тому 147 архимапдритів, 73 ігуменів та 1148 << послушюшів ». 
У першому томі описано постання, розішток і тодішній стан 

єпархій ціJюЇ російсьної православної Церкви, до якої ВКJІЮЧІш 

також єпархії :з Галичини і Волині, а правосJ.авного ·періоду. При 
них подані також короткі біографічні відоl\юсті про всіх патріярхів 

та єп:ишюпів, а потім танож, при школах та монастирях - такі ж 

життєшюн ректорів і префентів та настоятеj1ів. Далі в цьому томі 

знаходиться Ііа.'Іендар усіх Все.;ІенсьюІх Соборів до ХІ сто.аі'І'ТН, 

і r,их, яні мали відношення до рос. Церкви; -- сшю святІ-ІХ рос. 

Церкви; nривіJ-rеї єрархії і монастирів відносно одягу і богоСJІу

ження; вкінці ·-·- історія духовних ншіJІ. 

Другий том nрисвячений історії монашества і :\ЮІІастпрів ро

сійської Церкви, теж на українських землях. До нпх додано а тре

тього тому спис усіх монастирів. В даJІЬІШІХ •t·омах, лні не перс

видано, слідує << Словар'Ь историчесній, содержащій по азбу•пюму 
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порядку описаніс всtх епархіао~l:НЬІХ'Ь штатнЬІХ'Ь і заштатнЬІх'Ь до

ньІнt существующих'Ь и упраздненЬІХ'Ь монастЬІрей и пустинь греко

россНісной Цернви >), з ширшим описом всіх монастирів і їх насто

нтеліn. У цьоJІІУ 1пщанні М. Оестербі додав в англійсьІ<ій мові свій 

вступ (VII-XXI). 

Нес.: С. Patock « Ostkirchliche StшHen &, Wiirzburg 1983, S. 341-2. 

2 - Бдлик І.Б., «Промова Послів» Перемищини в 1691 р. «lntrepi-
do Pastori)). Науковий Збірник УКУ, т. 62. Рим 1984, с. 299-322. 

Автор подав текст промови «Їх милостей панів послів Земель 

Перемиської і Сяніцької та Економії Самбірської до короля його 

милости, що приступають до єдности з Римською Церквою)), яка 

була виголошена в Яворові 1691 перед королем Яном ІІІ Собєсь
ким. Промова подана в оригінальній польській мові та українсько

му перекладі з широким коментарем про обставини виникнення 

промови, їі автора і характерні риси, та їі зміст. У ній зокрема по

рушені питання про «Русь і народ руський)), велич давньої «Руси і 

народу Руського)), політичний занепад Руси, криваві війни та при

лучення до ПольЩі й причини дотеперішньої невдачі церковної Унії. 

3 - БУгослдвський С., Україно-Руські Пам'ятки XI-XVIII вв. про 
князів Бориса та Гліба. (Розвідка й тексти). Київ, Всеукр. Ака

демія Наук, 1928, с. ХХХІ11+206+11. 

Після довшого критичного огляду про всі головні оповідання
життєписи свв. Бориса і Гліба подаються в оригіналі усі їхні списки 
та варіянти. 

4 - БVі\ЗІНсьюtй Г.-КовРин В., На оборону Грек.о-Католицьк.ої 

Цср~;ви. <<Сучасність>) Мюнхен 1984, ч. 4, е. 1.16-125. 

~r стат·rі зібрано 5 листів на оборону грено-натолицьної Цер
JіВJІ в 3ах. УІ<раїні: один до міністерства внутрішніх справ УРСР 

а 198~3 ро ну та чотири до преси: до гааети << Известпя >) з 15 січня 
1983, << Ві.,ІЬІІа Україна» а 1 і 23 ~Іютого 1983 р., та <<Радянська 

~':nра іна >) з дня 2 .тпшня 1983 рок)·. 
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5 - Бьпювл Т .А.-ГУРЕвич М.М., Описание иаданий напечатпан-

нмх н:и.римицей., 1689 - .ff-nвapь 1725 г. МосІіва, Ак. Наук СССР, 
1958, с. 403. 

У виданні подано широкий опис книг, в більшості церковних, 

які в роках 1689-1725 були друковані в Росії та Унраїні, ян та

Іюж за границею. При кінці знаходиться використана література, 

покашчиюr імен, заголовків, географічний, предметний та списон 

За друкарНЯМИ, таблиці застаВОІі, кінціВОІ\ Та ініціялів, ЯК ТаНОЖ 
СПИС іJІЮСТрацій. 

6 - Впошинськд 0., Подорожі Блаженнішого Кир Йосифа VII 
1968-1970, у світлі чужої преси. Рим-Париж, ПраЦі Укр. Бог. 
Тов. т. ХХ, 1972, с. 143+ 106 з ілюстраціями. 

Збірник містить в укр. перекладі відгуки англійської, французь

кої, німецької, еспанської, португальської, індійської та деякої сло

в'янської преси з тих країн, які в рр. 1968-1970 відвідав кард. Йосиф 
Сліпий. При кін~і подано покажчик преси і прізвищ, міст і країн. На 
дальших 106 сторінках зібрано багато світлин з цих подорожей. 

7 - ВойндРОвський Т., С.погади з мого життя. «Історичні По-

статі Галичини ХІХ-ХХ СТ.» н.! Йорк-Париж-Сідней-Торонто. 
Н.Т.Ш., Бібл. Українознавства ч. 8, 1961, ст. 6-75. 
Це спогади одного з визначніших церковно-народних діячів, о. 

мітрата Тита Войнаровського, «людини високої інтеліrенції та фено
менальної пам'яти», як сказано про нього у вступі, що стояв на вер
шинах тодішніх дійових осіб і мав вгляд у закуліси багатьохцерков
них і політичних подій в Галичині при кінці минулого 19 та до ЗО-их 
років 20-го століття. 

8 - Гойдпч 11., І АрхипастмрсІЬій Лисm'Ь. Печатано у ОО. Ва-

сиаіян"Ь В"Ь Ужгороді>, (1927), с. 19. 

У першому своєму ПоСJІанні, пк Ап. Адміністратор Пряшів

ської Gпархії (1927-1960), зверненім до свого Духовенства, В.ла

дика ПавJю (ойдич просить його співпраці, посвяти для вірних, 
які йому доручені, доброго прюшаду та Jrюбови до свого русьного 

народу. 
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9 - Готшсь:кий П., Богос.ІWвu у ро"ах вz~аво .. ~ьної війнzl. <<Альма-
нах унр. богосJювів », Перемишль 1937, с. 1.47-163. 

Автор подав ваЖJІивіші моменти з своіх переживань у ро:ках 

визвоJІьноі війн11 в ро:ках 1918-1920, щоб виназати, що <<богослови 
у тих велиних часах приймали живу участь у подіях для добра 

народу, жертвували труд і життя, хочнемади до цього обов'яз:ку >>. 

10 - Головлцюй Я., Львовс"ая Рус"а 6napxia перед'Ь сто.ма лтьти. 
<<Зоря Галиц:кая я:ко альбом'Ь на 1860 р. >>. Львов'Ь, Инст. 

Ставроп. Бр., 1860, с. 251-269. 

V перекладі з латинсь:коі мови поданий тут звіт про Львів
сь:ку єпархію з р. 1761, я:кий до Риму переслав вп. Л. Шептиць:кий. 

11 - Голvвинсюй Е., Архео.ІWгuчес"ий атлас'Ь 1'1:0 второй поло-
винть русс,.ой Цер,.ви. Мос:ква, изд. общ. исторіи и древностей 

Россійс:ких'Ь при Мос:ковс:ком'Ь университетіl, 1906, ст. 32 t 
LXIII ил. 

На перших 32 сторіннах подано вступ та пояснення до :картин
ілюстрацій, а на дальших 63 (римськими номерами) лист:ках nо

міщено рисун:ки (по :кіль:ка на :кожній) до історіі Церкви: архітек

тура церков, внутрішній виряд та різні церковні і богослужебні 

шати. Частина з них взЯта з унраїнських земель. 

12 - ГоРдинський Я., Py,.onucu бібліоте1'І:и .монастиря св. Ону-

фрія ЧСВВ. у Львові. << Залисни ЧСВВ>>, Жовнва 1927, т. І, 

ст. 234-272, 417-478; т. ІІІ, с. 40-64, 345-376. 

Обі частини з перщо:Го тому вийпішІ о:кремим ішпусном, ч. І, 
в << Бібліотека Записо:к ЧСВВ», Жов:ква 1927, ст. 114. 

Автор дав опис ру:кописних творів з дуже багатої бібліотеки 

ОО. ВасИліян у Львові, я:ку тепер включено в центральний дер

жавний архів у Львові. При описі подав він все те, що сущне та 

орівнтаційне для :кожного нау:ковця, богоолова, істори:ка, але й 

філолога та художни:ка і ·т.д. Та:кож цитує бічні запис:ки, виписує 

мовні і праволисні відміни, зазначув ці:каві мініятюри, застав:ки 

й ініціяли, важить оригінальну й літературну· вартість, в:казув 
на лосторопні впливи. Вспів описати 69 велиних ру:кописних збір
никІв. 
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13 - ГоРФУНКЕЛЬ А~Х., Rаталог ~>ниг ~>ири.мовс~>ой печати 16-17 
ве~>ов. Ленинград, ивд. Ленин. университета, 1970, с. 80+15 илJІ. 

У каталові подано науково-бібліографічний опис 237 юшг, 

друкованих в 16-17 сторіччях в Rивві, Москві, Львові, Бильні й 
Чернігові, які тепер знаходяться в науковій бібліотеці Ленінград

ського університету, між ними видання І. Федорова, Граматика 

М. СмотрJJцького, «Лексикон словеноросский ». Памви Беринди та 
інші, в яких деякі упікати. При кінці знаходяться покажчики міст, 

друкарень і їхні видання, авторів книг, імена власюшів Ііниг, 

які на них ваписані, географічний та ін., як також додатковий спис 

книг, які увійшли до університету після виготовлення каталогу. 

14 - ГРинчишин М., Для інфор.мативного процесу беаmифіхації 

й ІЄ.аноніаації Слугrt Божого Андрея Шептиц.ь,.ого, архивпис-,.опа 

Львівсь~>ого Ухраїнців, .митрополита Галиць,.ого, вписхопа Rа

.м'янця-Поді.л.ьсь~>ого. Артикули дая започаткування процесу. 

Рим, нанладом постуляції М.А. 1958, с. 71. 

У виданні подано иороткий нарис життя митр. Андрея Шеп
тицького, його чесноти, як також описано останні хвилини його 

життя. 

Ціль видання - подати в коротких артикулах найважливіші 

дані про нього, щоб таким чином могти започаткувати беатифіка

ційний процес. 

15 - ГУШАЛЕВИЧ"Ь Іо., Житі"е богоноснь1хь отець Антонїя u Тео-
досїя, основатєлей монасmь1ря Кіево-Печерского. «Зоря Галиц
кая». Львов-ь 1860, с. 160-181. 

Автор подає короткий біографічний нарис життя свв. Антонія й 

Теодосія Печерських, зокрема їхній вклад в оснування Києво

Печерського монастиря. 

16 - (ЕРич Ю., Пробле.ма целібату на Львівсьхо.му Провінційпо.11,у 
Синоді (1891). «Збірник на пошану ВасИJІЯ Орелецького 1895-
1976 », Мюнхен, Унр. Вільний Університет, 1982, с. 111-146. 

На основі брошурни << ВисвітJrення до історії Львівсью-Іх сп-

нодів в ронів 1891 і 1897 >> (сторін 41), яка вийшда 1924 р., виго
товлена і підписана 9 бувшими учасниками цих синодів, і теж на 
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основі 3-х листів а 1925 року, висланих до Ап. Престо.ТJ:у та інших 
східних Церков, автор розглядав як, ва цими письмами, бу.;Іа трак
тована справа целібату на Львівському Соборі 1891 року (с. 111· 
127). По тім подав в латинській мові агадані вище три листи: до 
Папи: Пія ХІІ, до Префекта Сх. RонtреІ'ації І. Туччі та до впнено
пів інших східних католицьких Церков, які підписали Ію.лишні 

у1JасниюІ агаданих вище Синодів а 1891 і 1897 ронів. Пор. ч. 1249 
......., <<Записки ЧСВВ», т. Х, 1979, с. 440. 

17 - ДовРянсюй Ф., Описапіе Ру~описей Вилепс"ой Публічпой 

Библіоте~и. Бильна, тип. А.Г. СЬІркина, 1882, с. LV+533. 

Після довшого вступу а nоясненнями до збірки, подано по

дрібний оnис 329 рукописів, в більшості з колишніх Василіянських 
монастирів. Між ними знаходиться опис Синодиків (Пом'яників) 

з монастиря у Суnряслі та Жировицях (с. 179-191) з іменами ми

троnолитів, єnископів, монахів і монахинь та добродіїв; Хроно

графи, Зборники життя Святих, багато літургічних книг, 11 уні

ятських Служебників - 3 з 17 століття, 7 а 18 ст. й один в 19 сто
ліття. Далі оnисано Сборнин Життій Святих з 472 карток (с. 221-8), 
в якому від ст. 460 рукою св. Йосафата вnисане Слово І. Золото
устого на свято Усікновення, як це зазначено на с. 472. :Крім того 
оnисано ще Сборник з рукоnисів з 16 і 17 ст., на 297 листках, який 
був власністю св. Йосафата і в більшості nереnисаний там його 
рукою. Між ними на с. 68-198 - його проповіді, і на с. 199-277 
nояснення 10 Божих Заповідей. При кінці nодано nокажчик імен. 

18 . - Злимов й., Cynpac.ttьc"u UJІ,U Рет"ов Сборни" в два тома. 
София, Изд. на Б-ьлгарсната Академия на Науните, т. І, 1982, 
с. 564; т. 11, 1983, с. 603. 

Цей Збірник названий Супрасльський, бо його знайдено у Ва

силіянському монастирі в Супраслі, або << Ретков >>, від імени того, 

що його списав. У Збірнику знаходяться життя святнх та пропо

віді~ Походить 3 ХІ стоJІіття. Одна частина його тепер 3находитьсн 
в Люб.іlяні, друга в Ленінграді, а третя у Варшаві. З одної сто
рони поміщена фотокопія рунопису, з другої цей самий текст пере

друкований, разом 3 відповідником з грецького оригіналу. Бндан
ня наукове, в науновим апаратом. Пам'ятна старобоJІгарсьиоі мови. 
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19 - 3лплс:ко Я.-Іслєвич Я., Па..м,'ятк.и ~~:нижк.ового .мистец.тва. 

Raтa.ttoг стародрук.ів, вида1щж на Ук.раїні. Rнига перша (1574-
1700). Львів, В-во при Львівському уіІіверситеті, видавничого 
об'єднання« Вища Школа», 1981, с. 136. Форl\Іат 60x90f8. 

Перша нниІ'а відкривається нарисом друкарства, видавничої 

справи та кюrж1ювого мистецтва У:краіни в 16-17 століттях, с. 

9-23. По ньому поданий катаJюг в описами всіх 762 книг, надру
кованих кириличним і латинським шрифтами на Украіні до 1700 
року включно. В описах, розміщених хронологічно, наводяться 

вихідні дані стародруків, відомості про іх зміст, мову, полігра

фічну організацію тексту, художив оформлення, прикметні особ

ливості примірників та місце іх зберігання. Текст видання супро

воджається репродукціями титульних або початкових сторінок, 

І'равюр із стародруків; Напринінці вміщено перелік друкарень і 

іх працівників, а також покажчики стародру:ків, алфавітний, ва 

друкарнями і ва тематикою, та покажчики граверів й іменний. 

20 - Здпдско Я.-Ісдєвич Я., Пам'ятки книжкового мистецтва. 

Каталог стародруків, виданих в Україні. Книга перша. Частина 

перша (1701-1764); Частина друга (1765-1800). Львів, в-во при 
Львівському державному університеті, «Вища Школа» 1984, с. 
132+ 128. 

Перша частина другої книги присвячена виданням 1701-1764 
рр., а Друга частина тієї книги - виданням 1765-1800 рр. На зміст 
цього видання склалися: 1) Книга і друкарство на Україні в XVIII 
ст.; 2) Каталог книг від 763-4176 числа; З) Список видань, посилання 
на які подаються скорочено; 4) Скорочення назв бібліотек, музеїв та 
архівів і 5) Перелік друкарень, алфавітний покажчик стародруків, 
також за друкарнями і за тематикою та покажчик граверів й імен

ний. 

21 - 3vвРицюй Д., Лтьтопись Львовск.аго Ставропигіальнаго Брат-

ства. << Временник'Ь Ставроп. Братства », Львов'Ь 1926, с. 

101-269. 

Історія колишнього Ставропигіяльного Львівського Братства 

тісно пов'явана з історією Галичини та Львівської єпархії, тому 

у цій Літописі багато матеріялу також до історіі Церкви в Гали-
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чині, аокрема у Львові. Літоіхись починається 1453 роком й юн
чається 1801. 

Це передрук а« Журналу Мин. Нар. Просв. »а рр. 1849 і 1850. 
Пор. ч. 154. 

У цьому ж Времениику поміщено також « Пропамятне пи

сьмо » Братства а 1923 р. до An. Престолу на руки Візитатора Дж. 
Дженоккі; в якому протестують проти новостей в богослуженнях, 
проти « украінізації »та введення целібату (61-89). Подібне письмо 
проти введення целібату а р. 1925 (с. 90-95). 

22 - ІлАРІОН (Огхєнко), Слово істини. Пастирсь~~:і послання аа 

1940-1944 рр. Холм, Свята Данилова Гора, 1944, с. 60. 

У виданні зібрано 18, звичайно, коротких Послань з років 

1940-1944. При кінці подано ще ПосJrання, які вийшли онремими 
книжками. Автором іх - Холмський і Підлясь:кий :митрополит 

Іларіон (І. Огієнко). 

23 - ІсдУв П., Меморандум Митрополита Андрея Шептицького 

до Урядів Центральних Держав. «Богословія», Рим 1968, т. 32, 
с. 30-76. 

Автор розглядає Меморандум митр. А. Шептицького, який він 

15 серпня 1914 року вручив австрійському та може й німецькому 
урядам, зокрема історію цього документу і його текст, який подає в 

німецькому оригіналі та українському перекладі; далі обговорює 

його проєкт тимчасового військового та політичного устрою; 

проєкт церковної організації і вкінці генезу документу. 

24 - (Rотков С.И.), Успенс~>ий Сборни~~: ХІІ-ХІІІ вв. (О.А. Rа-

жевсная, В.Г. Демянов, М.В. Ляпон). Москва, Науна, 1971, 
с. 752+16 таблиць. 

Це найновіше наукове видаrщя << Успенського Сборпина )} n 
12-13 ст., в яний входять матеріяJш знайдені n бібліотеці Моснов
сьного Успенського Собору, між якнми були теж << сх-шзаніG >> про 

Бориса і Гліба та життєпис Теодосія. 

Rec.: << Russia Medioevalis » І, 1973, S. 114-124 (Н. Gauшnitz). 
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25 - ЛАВАРЕВ в.н., РуСС'/Іі,QЯ. и.",онопись от ucmO'/Ii,OЄ до начала 

XV І ве.",а. Москва, « Искусство >>, 1983, с. 540. 

У мистецькому виданні, ве.тшкого енциклопедичного формату, 

на основі дуже багатого матеріялу автор розглядав вародніення 

станкового живопису; техніку й естетИІіУ руської ікоюх, та роз

казує про провідні мистецьні шкоJІИ й поодиноких мистців; яні 

роввину.;п~ся а Київської школи. Майже всі 143 репродуковані 

іІ,они, в бі.льшості кольорові, і часто в кі.1ькох навіть ілюстраціях, 

походять 8 північних теренів, головно в Новгороду, які там uбе

РеІ'JІИСЯ перед татарською руїною, хоч багато 8 них у Києві побу

вашt чн там постаJІИ. На початну нодана найбідьш повна в пауко

вій літературі біб.'rіографія, також резюме в анг.;rійсьній мові, а 

при нінці поиажчюш імен та іконописних сюжетів. До ІЮЖІЮЇ 

шони подано всі найважніші дані про її rюходженнн та всі інші 

дані. 

26 - ЛЕВІІЦКІЙ м., Архїерейспое о.",рестное Пос.л,анїе, U3'Ь .л,атін-

СІ>аго преведеююе Р .Б. 1841. Перемишль, тип. епископска, 

1841, с. 40. 

1) ПосJІюпш про примат Римсь1-шх Архпєреів, на основі .. ·tі
тургічних текстів східної Церюш, шшисав Львівський митропп.::шт 

Михайло Левицький, :пізнішИй ІшрдипаJІ. . 
Це саме Послання, того ж рону, появиJюся також в Jrатtшській 

мові, с. 27. 

2) На подібну тему, 18 лютогtі 1840 року, написав він друге 
коро'І·не ПосJrання, після скасування Берестейської Унії в Росії 

1839, проголошуючи текст Енцикліки Папи Григорія XVI з днн 

22 Грудня 1839 рону. Послання в латинській мові - сторін 11. 

3) Пор. танож коротке ПосJrання в JІатинській мові 8 дня 11 
жовтня 1841 року, яким . перемав Лис'l·а Папи Григорія XVI -:
на його Постінни 8 Дня і() березня цього року - с. 12. 

4) Також - ще подібне Послання в латинській мові, якпм пе

реслав Енцикліку Папи Пія ІХ з дня 9 листопада 1856 р. (Львів), 
4 березня 1857, с. 24. 

5) Подібне Послання в латинській мові появилося теж 12 бе

резня 1855 року, 3 яним переслано Енцикліку Папи Пія ІХ 3 дня 

6 грудня 1854 р. - про Непорочне Зачаття Д.М. (Львів), 1855, 
с. IV+20. 
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6) Пор. ще таконе « Соборное Пос.;Іанїе Архіепис:копов'Ь и Епи
скоrюв'Ь, собравшихся В'Ь Віщни, :ко честиому .Пресвитерству их'Ь 

єпархій>>. (Переведено С'Ь ні>мец:кого язика). Львов'Ь, тип. Инст. 

Ставропиг., 1849, с. 35. 

27 - ЛУжницький Г., Словник Чудотворних Богородичних Ікон 

Украіни. «lntrepido Pastori». Науковий Збірник УКУ, т. 62. Рим 
1984, с. 153-188. 

Автор зібрав список майже 200 чудотворних Богородичних 
Ікон з усіх етнографічних земель України. До кожної з них подає 
також бібліографію, хоч не повну. Крім них поіменно, без 

бібліографії, згадано ще кілька десяток інших місцевостей, в яких 

почиталися подібні чудотворні ікони. 

28 - МАксимЕнно Ф.П., Rири.п.ичні стародру"и У"раїнсь,.их дру-

h~арень, що аберігаютьс.ч у Львівсь"ll·Х абір,.ах (1574-1800). Зве
дений Каталог. Львів, « Вища Школа », 1975, с. 128. 

У цьому виданні автор зібрав 872 кириличні видання - до 1800 
pony, які находяться у Львівських збірнах, додаючи до ножного 
належні і впчерпні дані про його описи, перевидання і обріб:ки. 

Мін;: ними 716 вийшли на актуальній українській території, і в 

додатку ще тільки 66, nпданих поза нею. Між нимп в такі, яких 
немав ні в бібліотеках Мос:квп, Ленінграду та Кивва, в тому 29 
rючаівських видань, яких не наводить ні Тилявський (пор. ч. 823 
- « Джерма і БібJІіографія » ... ) ні Петров (див. ч. 1156). Зібрано 
у ньому теж 33 нири.пичних видань а Унівеької друкарні, а в тому 
аж 22, яні не фіІ'урують в :київському :каталозі. 

Рец.: << Записки ЧСВВ >> 1979, с. 526-528 (М. Ваври:к). 

<< Recenzija )), HarYard Ukr. Inst., 1976, 2, рр. 17-21 (SiП1-

mons J.S.G.). 

29 - Мллиновсюй М., Гра.мотьт. до исторїи Цер1:ви Рус,.ой вооб-

ще, до соравпенїя же обряда греч. ,.ато.яичес"ого С'Ь латин

с,.и.м-ь в'Ь особенности, относящїися. « Зоря Галицкая яко 
альбом'Ь на 1860 р. >>, Львов'Ь, Инст. Ставр. Бр., 1860, с. 

196-222. 
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Подає кілька документів до церковної історіі, зокрема ті, що 

стосуються рівности обрядів східного і західного - в більшості 

в періоду Берестейської Унії - Римських Архиєреїв, королів і 

єпископів, три королівські грамоти єп. Шумлянському при к. 17 
ст. два в Відня, в рр. 1776 і 1782. 

30 - Млсцюх В., Перше Пастирсьtєе Послання до • .Je.'lf.tєiв. Львів, 
печатня Оrавропігійсиого Інститута, 1935, с. 47. 

Предмет цього Послання ва словами самого Ап. Адміністра

тора для Лемківщини д-ра Васrшія Масцюха, це: << Інформації, 
які, увгляднюючи теперішну хви.-:rю, уважав я ва вказане, а по

части ва потрібне, подати до відома моєму Всечесному Духовенству 

і вірним>> (с. 5-18), а в другій частині ---:- короткий <<душпастир

ский виш1ад про св. Тайну покаяння». 

31 - Мvвичнл 1., 1000-.timmя Християнсьtєої УtєраінІl і Папсь.,.е 
Посланп.ч. << Виввольний ШJl:RX », Лондон 1979, с. 1292-6, 1417-
1426. 

У статті автор ана.'Іізує Панське ПосJrання Івана Павла 11, 
написане 3 нагоди підготовки до 1000-Jrіття Християнської Укра

їин, 3 датою 19 березня 1979 року, й подає иороткий коментар до 
деюшх місць цього .тпюта, зокрема про його геневу, поділ посJtан

ня, провідну думку, снуменівм та єдність 3 Римом і вартість Унії 

та її обевцінюваннл. 1 

Стаття І. Мувички ІІОЯВІшася таншн в<< Богословія>>, Рим 197Н, 

т. 43, кн. 1-4, с. 21.-40. 
В тому ж числі « Богословія >>, стор. 15-20, поміщено теж це 

ПосланнFІ Папи Івана Павла ІІ-го в украінсьному перекладі. 

Пор. ще: БАлЕй. П., Християнство в реєстрі ціхностей уtєра

їнсмого породу. << Вивн. Шлях» 1979, с. 82-88. 

32 - Mvxшr І.С., За віру бать.,.ів. (Уніяти в художпіх творах 
В.Г. Rоролен~>,а). Чікаrо 1976, в-во Укр. Rат. Університету 

ім. св. Климентія. Серія філ.-r·умюІ. факуJІьтеТ)', т. ХІІІ. Пра

ці Фі.'Іії УКУ в Чікаrо, вип. І, е. 140. 

Предметом монографії, яку автор :захистив 1972 р. на Мані

тобсьІ-:ому університеті у Вінніпезі, це важка доля уніятів під 

Росією у 19-20 століттях, на основ_і аналіви трьох оповідань В. 
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Короленка- в іхнього життЯ. ВіддаІ()чи ·погJІяди Короленка, праця 

кидав повніше світло на цер:ковну Унію та її національний харак

тер · серед украінського народу, я·: також розкривав маловідомі 

аспекти її переслідування. 

Дуже ціннИй теж ровділ: Додат,;,и, в яких в укр. перею1аді 

опубліковано дві статті В. Короленка: <<"Віра батьків>> it « Vв'яз
не:t~ня графа Шептицького», які появились в 1916 р. в << Р~·сские 
Записки» Петроград, ч. 9, с. 297-303 і в << Русские Ведомости>>, 
ч. 246, с. 5, - та стаття С. Мельгунова: « Ів історіі воз'єднання 

уніятів у Росіі» (с. 92-125), яка ж появилась в « ГоJюс минувшего. 
Журнал истории и литературЬІ>> - Мос:ква 1915, ч. 10, с. 5-37. 
Як історик він дав глибону аналіву історичної долі З'вдиненоі 

Церкви під Росією, засуджуюЧИ політику Бобринського й вп. Ев
логія в роки окупації Га.11ичини в першу світову війну. 

33 " Н1мЧv:к В.В., Київсь,;,і Глаголичні Лист,;,и. Найдавніша па-
м'ятка слов'янсь:коі писемності. Киів, Наукова Думка, 1983, 
с. 144. 

Киевс,;,ие Г лаголичес,;,ие Л ист,;,и Х в. ua Цептральной паучной 
бібліотеки АН УССР в Киеве. Отдел рукописей, шифр.: ДА(П 

328. ·(Факсимильное издание). Киев, Н. Думна 1983. (Бев паrі
націі). 

V виданні подано науковий опис Киівсь1шх Глаголичних Лист
ків, одних в найстарших старослов'янських писемних пам'ятнин:ів 
в Х століття. Вони понад сто років вже зберігаються у Києві, :куди 

подарував іх Киівсь:кій Духовній Академії ії вихованець Архіман

дрит Антонін (Андрій І. Капустін). На цих Листках поміщені мо

литви, які читаються в часі латинської Служби Божої. Найбі.тrьш 

імовірно, що вошr ста.'ш надбанням Архім. Антоніна на Синаі в 

монастирі св. Катерини. Пісая 149 номерів літера·гури, в додат

ках nоміщено ще: Кztриличиа Тра:нслітераці.~ КІ.йвсь,;,их Глаго.щч

и.их Лист,;,ів та Латинсь1$:ий ВідповідниN, Слов'.•тсь~>о?о Те'Ксmу іа 

Падуанськ.ого Коде,;,су, із хрестоматії М. Вейгарта-Й. Курца, і: 
Словопокаж:чи,;, до .,.прили•епої трапс.~ітеро.ції КиївсьІі:и.r: Глаго.лtч

них Л ист.,. ів -- В. Вондрана. 

Факсимильне видання Г.;шго.·шчшІх Лпс·rІіів Кнівш,Ішх видано 

ОНрСІІІОЮ JШІІЖЄЧJЮЮ. 
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34 - Огловшш 0., У~раїнсь"а ц.ер'fWв"а історіографі.ч. <<Укр. 

Іс·rорин >>, Н.Й.-Торонто-Мюнхеп 1969, с. 12-29. 

В короткому огляді автор дав процес розвитну украінської 

церковної історіографії, поділиnшн її на три доби: Від перших 

століть християнства - до 19 сто.іІіття; друга, в 19 і 20 столітті -
до 17 ронів та вкінці третя - від 1917 до 1967 років. 

Пор. теж його: Ukrainia1t Church Historiography and Theology. 
Ukraine: а Concise Encyclopedia, prepared Ьу Shevchenko Scientific 
Society, ed. Ьу V. Kubijovyc, Toronto Uni"·ersity Press, 1971, ІІ, 

р. 120-130. 

35 - ПАВЛЕНКО Г.І., Становлення історичної белетристики в 
давній українській літературі. Київ, «Наукова Думка», Академія 
Наук УРСР, 1984, с. 326. 

На матеріялі східнослов'янських житійних і літописних текстів 

XI-XVI ст. про князів Ольгу й Володимира та українських версій цих 
сюжетів XVII- початку XVIII ст. досліджуються основні аспекти 
становлення історичної белетристики в укр. літературі та поступове 

переростання фактографічного викладу в художню розповідь. При 

тому багато уваги присвячено авторським оцінкам окремих rіодій, 
та вчинків персонажів, про які там розповідається. В Додатку публі

куються тексти аналізованих пам'яток із рукописів і друкованих ви

дань XVII-XVIII ст.: Житіє Володимира за рукописом з 17 ст., вибра
не з літописця Нестора; Житіє Ольги за списком к. 17- поч. 18 ст.; 
Житіє Володимира редакції 17- поч. 18 ст.; Розповідь про Ольгу та 
Володимира із «Кройники» Феодосія Софоновича (за списком 17 
ст.); Розповідь про Ольгу та Володимира з укр. Хронографа або 

«літописця» Леонтія Боболинського (за списком 18 ст.); Житіє Оль
ги з «Книги Житій Святих» Димитрія Туптала, 1705 р.; та Житіє Во
лодимира з тої ж «Книги :Щитій Святих». 

36 - ПАВJІОВ'Ь А., Источни"и цер"овнаео nрава. << Богосл. Віюнп-
К'Ь », Моснва, Духовнан Академія, 1899, ІІІ, с. 386-433, 538-584. 

Ав'І'ОР роаІ'лндав всі джереJІа церкоnного права, зокрема грецьІ\і 
джерела, ЯІ\і потім перебраJш теж Руська Церква, почпш\tоЧІІ а 

Со борових постанов, а далі Зб ір церковних правиJr І. Схоаю·тика 

і СінтаІ'ІІfу, Номоканон в XIV титулах, Сінтагму в редакції Фотія, 
:коментарі Аристона, Зонари і Ва.лсамопа - аж до ос·rанніх часів. 
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37 - Плвлов'Ь А., Первоначальнwй слав.чно-русс~ій Но.м,о~анон'Ь. 

:Казань, упив. типографія, 1869, с. 100. 

Автор старається доказати, що грецьний Н011юнанон або т.вв. 

:Кормчая :Книга буJІИ знані на Русі в слов'янському перекладі вже 

в епосі прийняття християнства. При тому відтворює зміст 'І'Ю:юго 

Номоканону у сJюв'янському перекладі, який уживано в 10-12 
сторіччях. Були це ті самі Номоканони, які вживана також в грець

кій Церкві, отже: hомоканон Івана Схошютика і Номоканон в 
XIV титу:шх. Найбі.~ьше був поширений цей другий, але без пра
ВИJІ Фо1·іввих Соборів і без коментарів. Фотіївський Номоканон 

став знаний щойно при прийнятті т.sв. :Кирилівської Нормчої :Книги. 

38 - П.лвлоn'Ь А., Но.моІі:анон'Ь njJU Больш.о.м'Ь ТребниІі:ть. Его исто-
рі.ч 11 me~<cmw, гречес~ііі u слав.JJнс~ій, с'Ь об'Ь.<tС1еuте.льнw.м,п u. ~pzt
mnчec~>и.мzt npu.Іt.ть•teniяAiu. ОпЬІТ'Ь научнаго разрі3шенія вопро
сов'Ь об'Ь 'l'ОМ'Ь сборюшіІ, возникавших'Ь в'Ь прошлом'Ь століІтіи 

В'Ь СвятіІйшем'Ь Правите.льствующем'Ь СинодіІ. Новое (2) от'Ь 

начала до конца переработаиное изданіе. Москва 1897, с. XIV 
+520. 

У ноному нереробJІеНОІ\ІУ шщанні автор подав історію т.зв. ма

Jюго, нонаннного Номонанона, як пам'ятнина грецького церков

ного права, і його історію в с.;юв'янсмшх перекладах, гоJювно 

русьних та моеновських (с. 1-78). ДаJІі (с. 79-454) наводи'І'Ь 'l'екст 

грецький і CJIOB 'янський, юшй вжито у видапні при БіJІьшому Треб

нику в Москві 1658 року, разом з багатьома коментарями та подав 
ваїкніші відмінпості з раніших до-Ніконівсьнпх видань, москов

ських, а гоJювно :Київсьних з 1620, 1624 і 1629 років та Львівського 
3 '1646 р. Однан переклад до першої частини Номоканону, Літур
гічпо-нанонічної, взяв з Київського видання з :1620 року, пода

ючи ·rеш пі:шіші різшщі. В Додатну в цілос'І·і поміщено Передмови 

дr• всіх трІ,ох :Київських видань Номонанона :з 1620, 1624 і 1649 
ронів і Львівсьного впдання 3 1646 рону, також разом з багатьома 
понсненнямн (с. 498-5'10). Прп нінці додано ще покажчик пред

метний. 

39 - ПАвлов'Ь А., 50-я глава Кор.м.•tой Книги, ~аІ."'Ь Іlcmopичec~;tu 

Іt пра~о:тичесh~ій источнzть рус10аго брачнаго права. Москва, из'Ь 

<< ~;ЧР-НЬІХ'Ь 3I01tteOH'Ь >> Имп. Моск. }.-·нпверснтета, отдіш'Ь юриди

чесній, вьшуСІ-\'Ь 5, 1887, с. lV +,.52. 
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Автор ровглядаG джерела 50-і главп Rор111чної юшги, яка подає 

подружні при~шсп, взяті в Требника П. МоІ'пли, аналізуючи першу 
її частину, нка nула взя·rа а Рнмського ритуаJІУ Папп ПanJia V, 
та другу частипу, sшу перебрано а грецьного дніерела « Ек·rе~шса >> 
l\1. Исан1·яшпrа. В Додатну, с. 229-542, подано повний текст 50-і 
ганви та 7 інших текстів, до цього предмету. 

40 - ПлнькЕвич І.,. Л о10райні аапис10zz па під10арпатсь~~:их церJОов-

них ~tни~ах. Часть 11. « Наук. Збірник тов. Просвіта в Ужго
роді>> р. ХІІ. Ужгород, друк. QO. Василіян, (1936), .· с. 36. 
Jlo10paй~ti ааписи на аа~>арпатсьJОо-уJОраїнсь~>их Іfер~tовних ~>ни

гах а додат100.41. 4 манастирсь~>их гра.иот. Часть ІІІ. Прага, 

<< Орбіс >>, 1947, с. 71. 

В обох час·rннах, піСJІЯ довшого введення, автор подав усі 
покрайні запИси, які він анайшов на численних церковних книгах 
на Закарnатті, а багатьома власними поясненнями до них. При 

кінці ІІІ-і частини подав ще словник рідко вживаних або тепер 

аовсім певживаних діялектиамів .. І Часть появиЛася в VІ-му річни
І>У << Науковий Збірник тов. "Просвіта" в Ужгоро~,і >>. Пор. на 

цю тему його працю ч. 1143. 

41 - ПлнькЕвич 1., Матеріяли до історії мови південно~tарпат-
сьJОих у10раїнців. «Наук. Зб. Музею у:кр. Культури в Свид

нику>>, Пряшів 1970, с. 223. 

Праця присвячена << покрайнім » записам на сторінках друко
ваних і рукописних церковних бс:~гослужбових :книг 16-18 ст. Ці 

записи зроблено з :книг, л:кі знаходилися по церквах, парафілль

них домах, бібліотеці і музею Прлшівського єпископства. і в мо

настирі в Михайлівцях. У праці багато також матеріялу до цер

ковної історії Пряшівщини, аокрема в таких розділах: Походжен

ня духовенства; Братства; Метрики; Написи на іконах; Грамоти 

Заріць:кого і Мстичівського монастирів; Стародруки в православ

них церквах. При :кінці додано резюме в англ. і нім. мовах та по

кажчик імен. 

42 - ПЕТРУШЕвич-ь А., )/(иань Преподобного Отца Іова, Основа-
теля Ставропигїаль~tой СJОитсJОой Обителzz св. Василія, спи

сана СовремеюtиJОомь, lеремонахом'Ь Игнатїе.м'Ь иа'Ь Люба-
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рова. «Зоря Галицкая 1860 », Львов'Ь, Инст. Ставр. Бр., 

1860, с. 225-25f. 

Цей життєпис опубліковано з рукопису, який знайдено в мо

настирі в Підгірцях. V ньому, крім самих біографічних даних, 
багато теж до історіі самого Скиту в Угорниках (Манявського). 

Історія кінчається смертю Йова 29.12.1621. 

43 - Потдш М., Пам'ятники Пряшівської епархй". Гр.-като-

лицький Календар, 1985, с. 71-96. 

У статті подано опис коло 40 церковних історичних пам'ятників 
в Пряшівській єпархії, з багатьма історичними даними та світли

нами. 

44 - Св11нцщкий Ил., Ката.юг'Ь 1і:ниг'Ь цер1і:овно-с.~ав.rtнс1і:ои пе-

чати. Жовква, вид. Церковного Музея В'Ь Львов-Б, 1908, . с. 
Х+213 (1). 

V виданні подано досить подрібний опис 709 церковпо-сло

в'янських книг та 100 антимінсів, з того 5 рукописних, які зна
ходилися тоді у Церковно!\ІУ Музею у Львові. До нього ввійш.тш 
збірки митр. і кард. М. Левицького (найбільше), деякі з митро

поличої КапітуЛи, коло 60 в церковних бібліотеи та від свіrсЬІ~их, 
14 від Православного Російського Правительственного Синоду, та 

ін. При кінці подано багато покажчииів: книг, друкарень і іх ви

дань, друкарів, дереворитів і ритівників, присвят, імен власних 

і місцевостей та вкінці подано ще: ціни книг, вкJІадні і руиописи. 

45 - СтЕповии Д.В., .Vtі:раїнсьх:а Гра.фіка XVI-XVIII століть. 
Еволюція обрааної системи. Rиів, Наукова Думка, 1982, с. 332. 

Монографія присвячена досJІідженню історіі українськоі гра

фіки, від Ії- початків у 16 с·rодіт'l'і, до Rінця 18 стодіття, з 301 і.лю
страцією. При _кінці подана дітература та списон усіх ідюстрацій, 

які знаходяться у виданні. Майже всі вони релігійного характеру 

і поставали та розвивади ся у церковних інституціях. 

46 - СтЕФАНович А., 3 Передвоє.нІшх д01;у.~tентів до історії на-

шої Цер1і:вІl. Львів, накдадом автор.~, 1929, с. 49. 

3 своїми КО!\Іентарямп автор наводить: Відповідь Дjlfl нраків-
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ськоі анкети s р. 1912 про польсько-українські відносини, і Лис1•а 

Львівського Ставропигійського ·Братства на буллю Папи Пія Х з 

дня 14 червня 1907 року у справі церковної обслуги американ
ських українців. 

47 - Стvдинський R., Rореспонденція Нхова Го.яоваq.ь11:ого в .яїтах 
1835-1849. «Збірник Філол. Секції НТШ», т. ХІ-ХІІ, 

Львів 1909, с. CXXXVIII+416. 

Rореспонденція Н. Го.яоваць11:ого в .яїтах 1850-1862. Там же 
т. VIII і ІХ, Львів 1905, с. СХІ+592. 

V nершому томі, nісля довшоrо вступу nід заг.: Причиюш до 
історіі культурного життя Галицької Руси в літах 1833-1847, опу
бліковано 242 листи в рр. 1835-1848, а в другому 406 листів в рр. 
1850-1862. В· них чимало матеріялу до історіі Церкви, аокрема в 

Галичині. При кінці nодано покажчик імен власних, географічних, 

і публікацій. 

48 - ТРиnольсюй Н., R'Ь исторіи древнаго правомавнаго ЛQf4а-

евсІЄаго .монастиря на Во.яини. Почаев'Ь-Житомірь, ВолЬІн

скій историко-археологическій сборник'Ь » ВЬІП. І, 1896, с. 

1-42. 

У збірці nублікуються кілька документів до історіі Почаів

ського монастиря, зокрема опис його в 1773 р., який в польській 
мові наnисав Василіянський Протоігумен (імені не відчитано) nід 

заг.: « Монастир - Скит», як теж його російський nереклад. 

49 - ФЕдОРІВ М.М., Обрядові співи УІЄраїпсьІЄоі ЦерІЄви Га.яиць,.ої 

3е.м.яі. ФілЯдельфія, видання Сестер ЧСВВ, 1983, с. XVI+296. 

У виданні подано коро·rкий начерк про церковні співи взага

лі, зокрема історію найновішого запису .'Іітургічних напівів, роз

виток церковного напівного співу, дещо про партесний-хоровий 

спів в Українській Церкві та коментар до украінсько-га.тшцькпх 

церковних напівів, додаючи теж пояснення навв церновних папі

вів і богослун>бових книг та пояснення до тексту, з 1щроткою лі

тературою і д'І~ерелами. У нотно:му відді.1і, с1•ор. 73-216, подані 

літургічні співи, тропарі й кондаки, прокімени, Різдвяний та Во

скресний цикль, частини з Літургії св. Василія, ваупокійна Лі

тургія та панахида. При нінці (217 -288) знаходиться англійсьюrй 

перекJІад до тенстів. 
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50 - ФЕдОРІВ Ю., Записка про Турівську Євангелію. «Богословія» 
1974, т. 38, с. 199-226. 
Після короткої історіі «Турівської Євангелії», яка походить з 11 

сторіччя, подається фотокопію 20 непаrінованих сторінок, які збере
глися з неї, разом з двома правдоподібно власноручними записками 

кн. К. Острозького з 1508 і 1513 років, батька основника Острозької 
Академії. 

51 - Фотинсюй 0.-БУРчлк-ь-АвРлмович-ь, Rpaт1We описаніе па-

.мятниІЄоtrЬ древности поступившиrь в'Ь Во.яwнсІЄое Enapx. 
Древ.яехрани.яище (1.8.1894-1.11.1898), вьш. З. Почаев-ь, Ко
митет-ь церк.-археол. Общества, 1899, с. ·138(4). 

Між оnисаними документами важніші до історіі Церкви на

ступні: Рукоnиси 3 Дерманського монастиря; Останки архіву кол. 
Василіянського монастиря Білостоцького (81-88) і Документи 3 ар
хіву Тригорського монастиря (88-105), та 3 бібліотеки Дерман

ського монастиря (110-119). 

52 - Члвс 11., ;v Вирі Яі'итт.ч та Мостищипа і Судовоlіишен-

щина. Стемфорд, Дієце3альний Музей і Бібліотека Укр. Кат. 

Єпархії в Стемфорді, Конн., 1976, с. 376. 

V першій частині автор, о. Петро Чавс, містить спомини з вла
СІюго ~киття, гоJІовно ян священика-душnастиря і суспільно-гро

мадсьного діяча, в Украіні та на еміІ'раціі, а в другій подає досить 

лодрібнпй опис церновпо-громадського життя в ціJІій окрузі Мо

стшцишІ та Судововишенщшш. В цих сломннах та описах дуже 

багато матеріялу до церковної історії цієї окр~·ги 3 багатьома ілю
етраціями. 

53 - ШЕптицьниіі А., митр., Rа.надиІіськи.м. Руt~Іша.м.. Жоrшва, 

печ. ОО. Васшrіян, 1911, с. 96. 

Це лослашш МИ'l'Р· Л. ШелтІщьноІ'о, ян.е він написав, як був 

обіцяв, піс.іш повороту 3 Канади, українським поселенцям-емі

І'рантам 3 Галпчшш. В ньому описує ці nравди віри, які Їl\І треба 

і'іуло :знnтп, і ПJНІГадус науюt '1"8 поради, яні ім подавав, но.:rи був 

а шаш. 

54 - (ШЕптицький А.), Письма-Послання Митрополита Андрея. 

Відбитка з Логосу. Йорктон, Саск, 1961, с. 80. 
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У виданні зібрано найважніші письма-послання митр. А. Шеп

тицького з часів большеницької окупації за роки 1939-1940, як вони 
були появилися пізніше за німецької окупації у вигляді Додатків до 

Архиєпархіяльних Вістей. Деякі подано в скороченні, або тільки 
їхній зміст. 

55. - Швптицький А., Твори ( морально-пасторальні). Рим, Укр. 
Кат. Унів., 1983, с. ХІІ+ 548. 

У першій частині цього тому поміщено Відозви, Зарядження, 

Комунікати й Оголошення, а в другій - Поучення і Пастирські По

слання митр. А. Шептицького з років 1932-1939. В Додатку 
оприлюднено ще Ап. Конституцію про надзвичайний Ювілей; спільне 

послання єпископів Ординаріїв Галицької митрополії - грудень 

1936; Пастирське послання еспанських єпископів про домашню 

війну; спільне Пастирське послання єпископату Гал. Церковної 

Провінції- червень-липень 1938 і подрібний аналітичний покажчик 

імен і понять. Весь цей матеріял взято з «Львівських Архіепархіяль

них Відомостей», і дещо з «Діла» та «Ниви», опублікованих у 1932-
1939 роках. 

Рец.: М. Лабунька- «Богословія» т. 47, 1983, с. 170-4. 

56 - ШЕптицький А., :митр., Твори (Ас"етично-.моральні). Рим 
1978, вид. V.К. Vнів. Праці Гр.-Кат. Бог. Академії т. 

45-47, ст. ХХ+493+(3). 

V цьому виданні передруковано ряд статтей :митр. А. Шептиць
кого під. ваг. «Божа Мудрість», які появилися у «Львівських 
Архиєп. Відомостях >> (15 жовтня 1932-15 лютого 1933); трактат 

під. ваг. «Християнська Праведність>>, частина перша, який по

явився у Львові 1936 окремою відбиткою в тих же <<Відомостей» 
в р. 1935, с. 125-413; і « Дар П'ятдесятниці>>, які ввято 8 « Відо
мостей», травень-жовтень 1937, с. 415-456. В Додатку поміщено 
ще статтю << Надввпчайні прояви в християнському житті >> в тих 
же «Відомостей», серпень 1937, і << Про часте св. Причастя», лю
тий 1939. V введенні нпорядник видання о. С. Гарвапно подав істо
рію цього та інших видань (див. ч. 100, 102), вагальний перегляд 
томів, які приготовано до Беатифікаційного процесу (20 томів), а 

при кінці - покажчик імен та речевий. 
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57. - ШЕПТИЦЬКИЙ к., 

схіdньоі' ІІернеІІоі" 

150-163. 

Митрополит Андрей і обновленНJІ 

mpoдuqiї. "Богословія", Львів 1926, с. 

У короткому нарисі автор розглядає вклад Львівського 

митрополита Андрея Шептицького у відновлення в УкраІкській 

Католицькій Церкві східноr чернечоr традиції. 

58 - Щлrюв Я.І-1., BuaaumuйcJOoe u южнос.л,авянсRое правовое на-
с.л,едие на Руси в ХІ-ХІІІ вв. Москва, «Наука», 1978, с. 292. 

}fонографія присвячена досЛідженню правової і ку.пьтурної 

спадщини Візантії і південно-слов'янських земель на· Русі, гоЛовно 

вивченню історично-православного джереJІа: Кормчої Книги - збір

ника вівантійсьних і староруських правових пам'ятників з VI-XII 
століть. На основі дослідів коло 180 кормчих рукописних списків 
з XI-XVIII століть автор представляв ранню історію кормчих 

книг на Русі, в тому і місцевої руської редакції а ХІІІ c·r., яка 
включила в собі таиож староруські пам'ятники: Руську Правду, 

княжі Уставп Володимира і ЯроСJІава, півдеююсJюв'янські пам'Ят

ники та інші. Друга глава присвячена Древнссш>в'янській Кормчій 

на БаJІканах і Русі (с. 40-116); третя - сербській редакції (117-
158), а четверта - руській редакції (с. 159-233), яна розвинулась 
на основі обох попередніх, з додатном багатьох староруських і пе

рекладених пам'ятніІків, та кормчим книгам 14 титулів на Русі 
в ХІ-ХІІІ стт. В Додатку подано оПис 53 списків кормчих книг 
(255-275), покажчики імен осіб і місцевостей та шИфрів рукописі~. 

59 - Щлпов Я.Н., Древнерусс.,.,ие RНJІжес.,.,ие устав"" XI-XV вв. 

lНосква, « Наука», 1976, с. 240. 

В академічно опрацьованоr.tу виданні поміщено с·rарору\}ьні 

У стави і грамоти єпископських і митрополичих катедр: У став кн. 

Володимпра у 7 редющіях 3 13-17 ст., Устав-судебник кн. Яро

СJІава і митропо;шта Іларіона у 6 редакціях в 13-16 ст., уставні 

грамоти Смоленської, Новгородсьиої, ТурівсЬІюї, Галицької і Ки
ївської вемедь, документи XV століття, яиі ці Устави потверджу
ваJш, як тещ анонімні уставні і праоові записи. Видання ·- з по

кажчпками шифрів РУІіоп:исів 1•а імен осіб і місцевостей. 

60 - В Обороні Прав І'ашо~ ГpeRo-Kamo.z. Церхви. Львів, нан .. "!. 
І. tотя, 1929, с. 84. 

}. виданні поміщено довгого лис1•а, з багатьома підписами, 

3 28 точнами оскарження на Перемиського списнопа Й. Коц:илов-
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смюго, з дня 14 грудня 1926, як протест проти недавнього вве
дення це.пібату в своїй єпархії (3-37); відповідь на пись1rю Сх. Кон
tреtаціі з дня 9 мая 1927 року (37-4.1) і далі їдку. нритину цього 

листа. 

61 - Вре.меннu-,.-ь Института Ставропигійс10ого ~ Мтьсачес.яо-
во.м-ь. Львов'Ь, іждивеніем'Ь Института Ставроп., 1864-1913. 

Крім поодиноних статтей, майже в ножному річнину знахо

диться досить багато донументів до історіі самого Братства, ЯІ:\ 

теж історії Церкви, зонрема в Галичині. 

1864, с. 81-91: Хрщюлогічний списон членів Інституту в рр. 1463-
1863, який виготовив Я. Головацьний. Про перших членів 
діяльність Інституту див. теж 1875, с. 139-145. 

1865, с. 83-7: Листи папи Климента VIII до нн. Острозьного. 
1866, с. 161-172: Витяг зі спису донументів Братства, яні відно

сяться до загальної історіі Церкви - Д. Зубрицьного. 

1867, с. 66-84: 15 листів нн. Острозьного до Братства, з вступом 

R. Головацьного. 
1869, с. 113-140: 11 патріярших грамот для Братства з 1586-1599 

рр., яні зібрав А.С. Петрушевич. 

1870, с. 129-146: Устав Св.-Онуфрівського Братства. 
1870, с. 146-152: 2 патріярші грамоти З 1589 і 1644 рр.; нлятва єп. 

А. Шептицького з 1716 р., і його грамота ігумені Словітсьного 

монастиря з 1721 р. 

t871, с. 129-152: грамота нн. Теодора Івановича з 1592 р. і 9 листів 
Братства. Всі з 1592 р. й один 1586 - до Царгородсьного nа

тріярха. 

1875, с. 173-186: Важніші записи для Братства. 
1876, с. 173-186: Списон з норотними історичними даними Киів

сьних :митрополитів - до Ісидора, далі Мосновсьних митро

политів і патріярхів. Подав А.С. Петрушевич з рунопису з 

н. 17 століття. 
1878, с. 127-136: 5 донументів до історії Братства з 1591-2 рр. 
1880, с. 137-146: тані ж два документи та грамота патр. Лунариса 

для Крехівсьного монастиря з 1628 р. 

1.881, с. 149-165: 17 листів, головно Молдавсьних ннявів, до Брат
ства в рр. 1558-1566. 

·!882, с. 149-164: 15 таних листів з 1571 р. Подав А.С. Петрушевич. 
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1883, с. 147-176: 33 листи в Молдавії. Подав той же. 
1890, с. 178-190: Укрухи ИВ'Ь нагробнЬІХ'Ь плит'Ь. Шараневич І. ві

брав й описав 61 валишків, які ваховалися в Ставропигійськоі 
цер:Кви у Львові. 

1907, с. 102-118: Тяжба Львовского еп. Гедеона Балабана С'Ь Брат
ством'Ь. 

До історії УспенсьА:ої церА:ви: 1874, с. 113-128: подано 6 гра
мот в 1592 щодо її відновлення; 1864, с. 69-74: короткий нарис 
про її васнування; 1875, с. 134-139 і 1894, с. 176-8: коротка даль
ша її історія, яку подав І. Шараневич. 

Майже всі ці документи вібрано у півніших повних виданнях, 

див. чч. 153 і 154. 
V річнику в 1888, с. 108-117 поміщено ще спогади очевидця 

в-перед 40 років ів семінарійного Життя у Львові 1848 року. 
1903, с. 177-181: Причинок до епіводу арештування польськими 

військами митр. Ангеловича. 

1905, 182-6: короткий начерк про гр.-кат. парафію у Кракові. 

62 - Діяння і Постанови Львівських Архиєпархіяльних Соборів 

1940-41-42-43 під проводом Слуги Божого Андрея Шептицького. 
Вінніпеr, архиєпарх. ювілейний комітет, 1984, с. (6)+281. 

У виданні зібрано всі доступні декрети, постанови й рішення 

Львівських архиєпархіяльних Соборів, які відбувалися в тяжких 
воєнних роках 1940-1943, разом з промовами та посланнями митр. 
Андрея Шептицького. Раніше вони були друковані у Львівських 

Архієпархіяльних Відомостях, а потім частинами передруковані в 

Логосі в 19 і ЗО томах, роки 1961 і 1969. 

63 - До Исторіи анищення Уніи церА:овнои. « Русній Сіон'Ь >>, 
Львов'Ь, 1876, 215-220, 253-5, 361-4, 398-400, 430-2. 

При вістці про початки нищення Унії на Холмщині під пре

текстом очищення обряду, подано тут повний текст ваяви в цій 

справі вп. М. Кувемеького в 1871 р. під ваг.: Прим'kчанія К'Ь Н. 

2391 ИВ'Ь 1871 г. по д-Блу обрядового вопроса В'Ь Холмской Епар

хіи, ваявленЬІя на вас-Бданіи консисторія в'Ь феврал-Б м-Бсац'k 1871 
года. 

64 - ДоА:у.менти до історії аві.л.ьпення Митропо.л.ита-1сповіднuА:а 
та Його Ювілеїв. << Матеріяли до історіі 'Укр. Церкви », Мюн-
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хен-Рим-Париж, Наунові Записни "Укр. Вільного "Універси
тету, 1969, с. 299-381. 

V виданні зібрано 16 донументів до історіі звільнення Львів

ського Архиєписнопа-МитропоJrита Йосифа Сліпого, починаючи в 
фотонопії відручного листа Папи Пія ХІІ у 40-ліття його священ

ства, Спільного ввернення украінської спільноти в 1960 рону, і 

Спільного Пастирсьного Послання "Укр. Католицьної Єрархіі аж 

до двох привітів вже самого Архивпископа-Ми·rропол'ита, а між 

ними чиа.1.енних чужих інтервенцій. V цьому ж виданні подано 

теш 4 статті про самого Митрополита: 

Ленци'к В., Мшр. Й. Сліпий, ян Рентор Духовної Семінарії 
і БогоС.іlОвськоі Академії у Львові (226-248); 

Кавимира Б., Митр. Йосиф (Мої спогади ів воєнних років 1939-
1944), с. 249-266; 

Хомин П., Ідея єдности Цернви в праці і амаганнях Кир Йо
сифа, ян вченого і Владики (267-284); 

Со.ловій М., Митр. Йосиф Сліпий як науновець-богослов (285-
298). 

65 - Епископ Холмський Феліціян Шумборський і його примусова 

подорож до Петербургу 1840 року. «Богословія», Рим 1981, т. 
45, с. 145-258. 

З коротким вступом про самого єп. Ф. Шумбореького і його 

Холмську єпархію, подається в укр. перекладі його щоденник з по

дорожі до Петербургу в 1840 р., куди його закликали, сподіючись 
схилити його до переходу під юрисдикцію Московського патріярха. 

В оригінальній польській мові помістив його о. А. Петрані в 13 томі 
«Archiwa, Biblioteki і Muzea koscielne». Див. ч. 481. 

66 - 3 життя У~tраїнсь~tої Нато.яиць~tої Цер~tви в ~tата~tо.мбах. 
<<Шлях Перемоги>>, Мюнхен, 1982, чч. 35-39. 
<<Russia Cristiana» 1982, nov.-dic., р. 3-19. 

Це ДОСІІТЬ ДОВГИЙ (KOJIO 40 СТОріНОК 8-КИ) ОПИС про 'l'ЯЖКИЙ 

стан і діяльність та труднощі, в якими мусить амагатися "УІtраінсьна 

КатоJrицька Цернва в Галичині, виготовлений в 1980 році. Автором 
його в правдоподібно священин в не Львівських крvгів, які тепер 

мав би очо.'Іювати, ЯІі там сказано, єп. Стернюк. Документ ввято 

в російськомовного архіву Самвидаву ч. 4625. 
Пор. 1·акож: Chiesa dei Martiri. Rapporto del Cardina1e Josyf 
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Slipyj sulla Chiesa cattolica ucraina dopo 35 anni di persecuzione. 
« Aiuto ~на Chiesa che soffre 1), numero speciale dell'« Есо dell'Amore 1), 

n. 2, 1981, рр. 16. 
До становища УКЦ нині. Письмовий реферат його ж на 32-му 

Конtресі « Церква в Потребі •, що відбувся 5-8 серпня 1982 р. в 
Кеніtштайн, Німеччина. «ШЛях Перемоги • 1982, ч. 36, ст. 2,5; 
Кirche in Not, ХХХ/1982. Bedrohte Kirche in Ost und West, Konig
stein, Albertus-:Мagnus Kolleg, 1982, S. 137-145. Cf. ibidem, n. 29, 
1980, S. 65, ff; n. ЗО, 1981, S. 167-171. 

67 - 3верненн.rt Єпископа Феодосія до БрезІСнєва. <<Сучасність І>, 

Мюнхен 1981, ч. 7-8, с. 159-185. 

Це звернення виготовив n тому часі Полтавський і Кремен
чуцький єпископ Феодосій (в :миру Митрофан Нюшнович Дикун, 

нар. 1926 р. в с. Черниці, Рівенської области). У ньому він подріб
но описує тяжкі обставини, з якими мусять боротися вірні в Ра

дянськоl\tу Союзі, ближче в поодиноких місцевостях його єпархії. 

Це звернення було написане 1977 і поширювалося у самвидаві. 

68 - Изборник Святослава 1073 года. НаучиьІЙ аппарат факсими-
льного издания - с. 80. Факсимильное издание - 266 фолій. 
Москва, «Книга», 1983. 

У І частині, під проводом Б.А. Рибакова автори розглядають в 

російській, англійській та німецькій мовах значення визначної ста

ро-руської культурної пам'ятки, потім тільки в рос. мові подають 

джерела Изборника, буквальний переклад його заголовків, опис ру

копису та його мистецьке оформлення і вибрану бібліографію. У 
другій частині- подається тільки його факсимільне видання. 

69 - Изборник Святослава 1073 г. Сборник статей. Москва, изд. 
«Наука», 1977, с. 344. 

У виданні, під проводом академіка Б.А. Рибакова, поміщено 

багато наукових статтей про найстаршу, по Остромировім Єван

гелії з 1056-7 років, слов'янську рукописну книгу: Ізборник Свято
слава 1073 року, який був «першою руською енциклопедією, яка за
хоплювала широке коло питань: не тільки богословські та церков
но-канонічні, але й з ботаніки, зоології, медицини, астрономії, гра

матики та поетики» (Н.Н. Розов). 
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70 - Налвндар св. Йосафата ua 1924 рі"~< та Ше.матиз.Іt J>лupy 
всіх у"~<раїнсь-,.u.х з'вдииених епархій. Зладив о. Володимир Сем

нів. Жовнва, Лі•rературно-видавннчий Інститу1• << Добра Книж

на)>, 1924, с. LXXII+280+(10). 

Це одинокий загальпий Шематизм усіх єпархій; крім галнць

ЮІХ - зібрано матеріяли теїн з єпархій Мукачева, Прншева, з 

Юrославії, Боснії та Герцеrовини, Румунії, Амершш, :Кана;(и та 

Бразилії. Подано у ньому імена парафій, усіх парохів і сотруднн

ків, та чисJrо душ. При всіх монастирях подано імена священипів 

та зага.11ьне число братів, нотшіn і студентів; прп всіх ;нінпчих 

монастирях звичаіінп наведено ті.11ьки ім'я настоятеJІЬІШ, ЧІН~.'/0 

монахинь і їхню діяльність. Крім них відмічспо теж інщі церІ\оnні 

тпвариства. 

71 - Н.аталог Згро.мад;ж:енн.я. Сестер Слу:нсебниц.ь Пресвятої Не-

порочної Діви .+/арії па 1980 рі"~<. Рим, нак.>ІаДІ)М Згромадження 
СС. Служсбнпць, 1980, с. 120. 

У цьому виданні подано список усіх до:-.1ів Сестер С.JJужебющJ,, 

разом з іменамп тих Сестер, які в них проживають, за:шачуючи 

також ті праці, які вони в них вин:онують. Онремо подано імена 

тих Сестер, яні померли в 1972-1980 ропах та поаабучнпй списоJ> 
Сеетер в Гашtчині, Канаді, БрааиJІії, Америці, ПоJІьщі, Юrос.Іавії, 

Чехпеловаччині та Арrентині. Подібні Ката.~югп Згрпмадшенпя СС. 

С.11ужебнпць досі ІІОЯВИЛИСЯ ще В рр. 1938, 1955, 1965 і 1m2. 

72 · Наталог nr:pгa.Іteнmmtx до-,.у.~ент.іс центральпого держ·ас-

ІЮ?О істори'Чного ар.rіву .УРСР у Львові 123:1-179!1. Київ, << На

укова Думпа >>, 1972, е. 675. 

Піе:ІЯ доншої вступної передмови на 22 еторішш, у виданні 

поміщено 1134 пергаменових документів а 1233-1799 ропів, які 

знаходяться в центральному державному архіві у Львові, до якого 

по 1946 р. увійшли також архіви НТШ, гр.-кат. митропоJшчої І>он
систоріі, Ставропігії, римо-кат. напітуш1 і архів Василіянсьних мо
настирів. Одна грамота походить з 13-го століття, 32 - з 14-го, 262 
-а 15-го, 462- з 16-го, 262- з 17-го, 111 -з 18-го та 4 додаткові з 
рр. 1356-1799. Всі документи наведені в оригіналі - в латинсьній, 

польсьній, русьпій та німецькій мовах. Текст багатьох документів 

поданий в цідості, деяких в снороченні, а деякі тільки згадуються. 

Дві третини з нпх друнуються вперше. Велина частина цих доку

ментів відноситься до історії та діяльности унр. Церквп. Між ними 
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анаходиться грамота Берестейської Унії, велике число відносно мі

сцевих цернов, цер1.овних братств, передусім Ставропігії у Львові 

та 50 відносяться до мuнас~ирів, а J;Іких де.які ще перед Берестей
ською 'Унією називають іх << василіянськими ». Документ ч. 1048 
-- це лист Папи Бенедик~а XIV у справі об'вдІJання василіян
ських монастирів на Русі. При нінці подано ще список скорочень, 

літературу, резюме в рос., анГл. і фр. мовах, покажчики та спи

сок ідюстрацій. 

Рец.: Ю. Катрій <<Записки ЧСВВ>> 1979, с. 505-8. 

73 - Rаталог Сестер Чину Святого Василі.ч Велик,ого. Рим, при 
Генеральній Курії, 1983, с. 48. Число 1. 
Catalog Sisters of the Order of S. Basil the Great. Rome 1983, рр. 48. 

Це перший каталог Сестер Василіянок, який появився в двох 

мовах: українській та англійській. V ньому зібрано найважніші 
інформації: Коротку історію Чину; Генеральні капітули й 'Управи 

Чину та всі доми - монастирі аа Провінціями, Віцепровінціями, 

ДелеІ'атурами та Місіями: Україна, Філядельфія, ЮІ'ославія (Кри

жевці-ЗаІ'реб і ОсіЄІ{), Юнієнтавн, ЧехословаччиіІа, Мадярщина, 

АрІ'ентина, Польща, Австралія, Бразилія, Канада, Німеччина та 

кляваурові монастирі: Альбано й Асторія. При усіх подано су

часну управу Провінцій та ім подібних спільнот, їхні осідки, всі 

доми, яні нааежать до них, як також ці, в яких вони працюють, 

а прп деяких також їхній апостолят. При усіх подано також число 

сестер: по торжественних обітах, по часових, :новичок та постулян-

1'ОК. V другій частині подані аа Провінціями та подібними ім спіль
нотами поаабучний список сестер, а датами народження, вс·rуплен

ня до Чпну та часових і торжественних обітів, як також список 

померлнх сестер. 

74 - Книга Хожений. Записки русских путешественников XI-XV 
вв. Москва, «Советская Россия» 1984, с. 448. 

Видання з довшим вступом, перекладом та багатими комента

рями приготовив Н.И. Прокоп'єф, з додатком теж короткого слов:
ника староруських та чужих слів. Крім літописного оповідання про 

подорож ап. Андрія до Києва й Новгороду та про подорож княгині 

Ольги до Царгороду, у виданні поміщено теж «Хождение Даниила, 

игумена Русской Земли» в його ориrіналі. 
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75 - Нонпордат, ;ШІ~дю•Іениіt .мі:ж: Апостольсь"ою Столицею а 

Лреаиденто.м Рі•шпосполитої По.льсь,.ої дн.ч 10 лютого 1925, 
ратифі,.ований по.~ьсьБи.и сой..Іtо.м і обов'яауючий а дне.,~ 2 сер
пн.'І 1925. 

3 поясненнями на підставі ианонів иодексу канонічного права, 
sгідними з номентарсм польського епіснопату, виготовив А.чек

сандср Бачинський, архідіякон гр.-кат. Львівсьної капі·rу.чи. 

Львів, нашшдом автора, 1925, с. 54. 

Цей конкордат зобов'язував такомі нашу Галицьку митропо

лію, яка н тому часі, до другої світової війнп, знаходилася в ~~е~ 

1ках По.ньсьної дерн-шви. 

76 - Кормчая Книга. Москва 1653, фолій 16+60+679. 

Це перша в старо-слов'янській мові офіційна збірка церковних 

законів патріярха Нікона. Такі збірки в слов'янському світі назива
лися «Кормча Книга», а в Греції «Номоканон». Ця сама Кормча 

Книга була перевидана в Москві ще в рр. 1787, 1804, 1810, 1816 і 

1834, а приватно к. 1875 року, мабуть в Варшаві. Кормча Книга па
тріярха Йосифа була друкована 1650, 1889 і 1912-13 р. У Кормчих 
Книгах були зібрані церковні закони Апостолів, Вселенських і 

Помісних Соборів, державних властей і багато приписів, які взято з 

письм Отців Церкви та інших церковних мужів. За дуже малими ви

нятками усі ці закони взято з грецьких збірників. Місцевих У ставів з 

церковними законами не взято до уваги, хоч вони знаходяться в ба

гатьох слов'янських рукописних Кормчих Книгах. На останніх фо

ліях 648а-679б подано загальний поазбучний покажчик-зміст до 

цілої Кормчої Книги. 

77 - Львівский Церковньtй Собор. ДокументьІ и материальІ (1946-
1981). Москва, издание Моск. патриархии, 1982, с. 224. 

Після відповідного короткого начерку И.Ф. Оксюка про Унії 
взагалі, зокрема про Берестейську та Ужгородську Унії (7-40}, далі 
подано документи та матеріяли з т.зв. Львівського Собору 1946 р. 
та його ювілеїв 1 О, 20, 25, ЗО і 35-ліття. 

Rec.: «Chrzescijaпin w swiecie», Warszawa listopad 1985, N. 146, s. 
107-113 (А. Chodkiewicz). 

78 - Мартирологія Українських Церков у чотирьох томах. Том 

1: Українська Православна Церква. Документи, матеріяли, хри-
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стиянський самвидав України. Упорядкували О. Зінкевич і О. 

Воронин. Торонто-Балтимор 1987, «Смолоскип», с. 1207. 

У збірнику поміщено документи, що стосуються пересліду

вання та нищення Укр. Православної Церкви, як також матеріяли 

про їі розвиток і діяльність. Багато документів та інших матеріялів 

друкуються вперше, деякі вперше - на Заході. Збірник складається 

з 11 розділів: 1) Відродження Укр. Прав. Церкви; 2) Собори УАПЦ, 
1921-1930; З) Ідеологічні основи та устрій УАПЦ; 4) Життя і 

діяльність УАПЦ, 1921-1936; 5) Переслідування УАПЦ Радянською 
владою; 6) Переслідування УПЦ під Польщею і Румунією, 1918-
1939; 7) Російський церковний імперіялізм на Україні; 8) УПЦ під 
час другої світової війни, 1939-1944; 9) Переслідування Церкви і 

віруючих у повоєнній і сучасній Україні, 1960-1984; 10) Виступи на 
захист УПЦ та їі вірних; 11) Стан і страти УАПЦ та інших право

славних Церков на землях України -- реєстри, статистика, 1913-
1986. 

В Додатку поміщено ще Хронологію УАПЦ й інших прав. Цер

ков на землях України, 1917-1986; велику бібліографію, ілюстрації 
мучеників за віру 1917-1985, покажчики імен, назв і подій, список 

ілюстрацій і фотодокументів. 

79 - Мартирологія Українських Церков у чотирьох томах. т. 

Il: Українська Католицька Церква. Документи, матеріяли, хри
стиянський самвидав України. Упорядкували Зінкевич 0.
Лончина Т. Торонто-Балтимор 1985, «Смолоскип», с. 839. 

В 11 розділах Збірника подано багато документів, матеріялів та 
інфоР,мацій до Мартирології Укр. Католицької Церкви, поділивши 

його на 11 розділів. В першому, «Мартирологія УКЦ, 1939-1985», 
подано хронологію діяльности, переслідування і ліквідації УКЦ в 

соціялістичних країнах і дані про укр. владик та к. 500 священиків, 
монахів і монахинь, які були ув'язнені чи й замордовані. Другий 

розділ насвітлює «УКЦ під час першої більшовицької окупації». В 

третьому - зібрано найважливіші документи і свідчення про 

«Ліквідацію УКЦ» у соціялістичних краях. У четвертому розділі -
документи й спогади до «Укр. католицьких владик, священиків, мо

нахів і монахинь в ув'язненні і на засланні». У п'ятому- «Листи і 

звернення митр. Й. Сліпого з ув'язнення». Шостий розділ при
свячений «Укр. католицьким діячам в УРСР (1958-84)». Сьомий -
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«Нищенню укр. церков і релігійних пам'ятникію>. Восьмий 

«Ініціятивній групі захисту прав віруючих і Церков». Дев'ятий 

«Полякам-католикам в Україні й українським католикам в 

Польщі». Десятий Подає три документи про «Становище Укр. Като
лицької Церкви і віруючих в УРСР». Останній - одинадцятий 
містить «Виступи на захист Укр. Католицької Церкви і їі віруючих». 

В Додатку подано: Пояснення релігійних назв, термінів та окре
мих слів; Бібліографію; Іменний покажчик; Селективний покажчик 
установ, назв, подій; Список численних фотографій і документів. 

Передбачені ще ІІІ том: « Протестантські віровизнання на 
Україні» і lV том: «Зруйновані церкви й .монастирі». 

80 - Надзвичайпий Сzшод В.лади~t У~tраїІ~сь~tої Натолиць~>ої Цер-

1tеи. Сипод .V~tpaїr-tcь~toї Rатолиць~>ої Церк,ви. << А.іlишнах Союзу 
~'нр.-Католиків <<Провидіння>>, ФіJшдельфія 198'1, с. 287-306. 

Після коротних даних про оба Синоди, далі подано Слово Папи 

на відкритt·і Синоду 24.3.'1980, С.тюво Кардинала Й. Сліпого, Бy.nJii 
д.nя нововибраного Коадютора з правами: насJІідства для Львів

ського Архнєшюнопа -- М. Любачівсьного, та оба С.:юва Папи 

Івана Пав.тrа 11 в день 1 грудня '1980 р. - до ун:раїнсьІшх ВJшдш; 

і до унр. громади. 

81 - llayRoвi Дос.~іди Py~>onuciв І/еремись~>ої Гре~<о-Rатолzщької 

Hanirny.m. << Богос.-rювія », 1'. 42, 1978, с. 158-170. 

~- стаТ1·і подаються виСJІіди досJІідів М.М. Розова про 'Гl ру

ношІси (днв. '1153) в його статті: <<Маловідомі дшерела з історв 

унраінсьної !\-ІОВИ. Рунописи греІю-уніятсьноі напітуJІІІ м. Пере-

1\ІИШ.nя >>, с. 176-'187, що появилася в юшзі << Питання історії УІіра
їнсьної мови >>, Київ 1976, <~. 196, вид. << Наукова дрша ». 

Зонрема розглядаються давність рун:оннсів, пам'ят1ш нрава, 

церковні братства, вивчення місцених говорів, відомості про істо

ричш події та наунове вивчення стародавніх рукописних пам'л

тон у мину .nо му. 

82 - Но.моканонь сї есть Законоправилникь, имtяй по сокращенїю 

Правила свять1хь верховньІхь Апостоль и свять1хь вел. Вселен

скьІхь седми Соборовь и Помtстнь1хь нtкїихь. Ко сему и во 

свять1хь Отца нашего Вел. Васїлія и инь1хь святьпелей и Препо

добнЬІхь, ихже содержить св. Восточнаа Католическаа и Апо

столскаа Церковь, третое, типомь изображенЬІЙ в св. общежи

тельной Лаврt Печерской Кіевской, 1629, с. 16+ 175. 
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Після вступу на перших 16 сторінках, з поясненнями та поучен
нями для священиків, головно про різні роди гріхів, в продовженні 

подано у цьому Номоканоні церковні закони та постанови, які ма

ли, як практичний підручник, послужити священикам при слуханні 

сповідей. Це було третє друковане видання такого Номоканона. 

Перше, друге і четверт.е видання, 1620, 1624 і 1646, появилися у 
Львові. 

83 - Отверте Пись.Іtо сьвітспих Русинів-Народовцїв до Лсч. Ду-
ховепьства депанатів .цушuJСьспого і біцпого. Львів, Додатон 

до <<Діла >>, 1903, с. 28. 
} 7 шюь:мі представлено один :маленький фрагмен·r з боротьби 

між т.зв. народовцями та москвофілами, при І>інці 19 століття на 
Лемківщині. 

84 - Памятники Градостроительства и АрхитектурьІ Украин-

ской ССР в четь1рех томах. (ИллюстрованнЬІй Справочник

Каталог). Киев, «Будівельник», 1983-6, 1-IV, с. 160, 336, 337, 376. 

У цінному виданні зібрано, за поодинокими областями, короткі 
систематизовані відомості про всі пам'ятки будівництва й архітек 
тури, які на території України знаходяться під державною охоро

ною. Видання збагачене мапами, численними ілюстраціями та шкі

цами, які в більшості публікуються вперше. У великій більшості 

це пам'ятки церковної архітектури. При кінці кожного тому пода

но список літератури, але тільки при кінці першого тому ще й по

кажчик предметний. 

85 - Перед сто роh~а~Іщ. Що по.л.и.сь оголошувано паши.м предпа.ц 

у гpch~0-10amo.1UlfЬIOUX церh~вах. Виїм1ш з дрогобицькоІ'О « Дека
нального Протоко.:1у »(рони 1817-1827). Календар<< Місіонаря », 
Жовква 1939. с. 49-62. 

}'" цьому Протошші списано рнпення та розпорядження, яю 
надсилано до деканату від єпископського ординаріяту та від дер

жавної авс·rрійської влади. Вони відносяться до неспокійних часів 

на початиу минулого сто.'Jіття і насвітлюють життя-б)·ття тодішніх 

церновних громад в ГаJІІІчпні. 
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86 - Перемиський архів. Документи архіву греко-католицького 

єпископства в Перемишлі. «Богословія» 1982, т. 46, с. 178-207. 

В цьому архіві, як записано в каталозі, І 0.206 документів похо
дять з «архіву гр.-кат. єпископства в Перемишлі>>. Подано тут спи

сок документів від 1-294, починаючи пергаменом галицького князя 
Льва Данилевича з 8 жовтня 1292 р. 

87 - llepшztй Ше.t,апш:з.А~ Торонтськ.ої У~Єраїнської Натолицмої 
Єпархії, 1948-1963. У п'ятнадцяту річницю Торонтсьної Єпар
хії. Торонто, впд. ТоронтсьІ>ОЇ Єпархії, 1963, с. 208. 

~т цьому першому і ювіJІейному Шематизмі подано списон усіх 

парафій ·ra місійних станиць ціJrої ТороптСJ,ної єпархії, з їхніми 
найван;.,-швішими даними; усіх священиків єпархії, з усіма їхніми 

особш~тнмн дани!'.ш та світшшамн, ·гююж і тих, що передше в ній 

працюваш·І; уеі монаші доми, а світ.-пшам:и та особистими даними 

єромонахів; інформації про укр. католицьне шнільництво і цер
ноrші товарнетва та багато анимок з J{epнon. 

88 - Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Укра-

їні (XVI- - перша половина XVII ст.). Збірник доку-

ментІв. Упорядили: Я.Д. Ісаєвич, О.А. Куnчинський, О.Я. 

Мацюк і Є.Й. Ружицький. Rиїв, << Наук. Думка>>, 1975, 
с. 344. 

У Збірнину оnрилюднено 137 документІв з рр. 1573-1648, яю 
насвітлюють діяльність друкарень на укр. землях, зокрема самого 

І. Федорова у Львові (1573-4) і в Острозі, як теж друкарні Став

ропігійського Братства у Львові та Києво-Печерської. До Збір

ника увійшли усі відомі на сьогодні архівні документи, які nо

даються в ориІ'іналах, лат. і nольській мовах, та в укр. nерекладі. 

В окремому словнику nояснюються рідковживані слова і пере

важно середньовічна адміністративна і церковна термінологія. Пе

редмову, сnисок друкарень та їх працівників склав Я.Д. Ісаєвич, 

хронологічну таблицю найважливіших nодій з історії друкарства 

на Україні - O.R. Мацюк. У виданні поміщено теж 20 карток 
ілюстрацій, іменний та географічний nокажчики, літературу та 

резюме в англ. і рос. мовах. 

Rec.: "Harvard Ukr. Studies", І, 1, 1977, рр.134-5 (Р.Е. Sysyn). 
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89 - Повести Древней Руси, ХІ-ХІІ века. Лениздат, Бібліотека 
«СтраницЬІ истории отечества», 1983, с. 574. 

Післ~ вступної статті Д.С. Лихачева, за редакцією Наталії В. 

Понирко, поміщено в цьому виданні в оригіналі та російському 

перекладі: Повість Временних літ; Життя Теодосія Печерського; 

Літописне оповідання про похід Ігоря князя та Слово про його 
похід; Слово Данила Заточника та Києво-Печерський Патерик, крім 

двох інших дрібних і далеких до нашої церковної історії описів. 

90 - Постанови у церковних справах. «Шостий Великий Збір Ор-
ганізації Українських Націоналістів» (ОУН). Матеріяли і Поста
нови. (Мюнхен) 1984, с. 215-224. 

Після короткого вступу з своїм насвіт ленням подано у цьому 
виданні теж Постанови в церковних справах, які ухвалив VI Великий 
'Збір ОУН, який відбувся на еміrрації 1981 року. 

91 - Правllла Русь'І'о-Като.~иць~>ої Церкви в Канаді. Вінніпе!', 
з друкарні « Канадійсько-Укр. Видавничої спі.тпш >>, 1915, с. 

6+59+XVII. 

V виданні зібрано усі правила ДJШ священиt(ів унр.-кат. Цер
кви в Канаді, яю1х вони повинні були притримуватися в душпа

стирсьній праці. Ці Прави."Іа буJІИ переднскутовані та ухваJrені 

на Соборі в Йорктоні в днях 27-29 листонада 1914 ро ну. 
Пор. 1·акож: Статут Рус1ї.оі Гре,;.о-Каmо.'tІЩЬ~>ої Цср1ит в На

наді. Вінніпм 1913, с. 1.0+10. 
В англійській та українській мовах подані в них статути для 

поодиноких церковних громад. 

92 - Пропа.мятне пись.мо, предложене Єго святости Льву ХІІІ, 

Папі Ри.мс'І'о.му, в і.мени рус1ї.ого народа провіицztї Галиц".ої в 

Австриі в справі русс'І'о-".атолицz.".оі церкви в А.иерицї. Р.В. 

1902. Львів, нюш. редакції <<Діла>>, 1.902, с. 13. 

V цьому письмі, щоб забезпечити духовну обс.лугу для укра
інських вірних в обох Америках, проситься Все."Іенського Архиє

рея, щоб назначив дJJя них архивпископа в ·Сполучених Стейтах 

Америки та одного єпископа в Канаді, а другого в БразиJrіі, у Па

рані. Письмо підписали крилошанин о. й. Бартошевсьни:й, К. Ле-
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вицький, о. Д. Танячкевич, о. Й. Негребецький, І. Огоновський:, 
о. А. Стефанович та В. БіJІецький. 

93 - Протестація членов'Ь Львовск,ого Ставроmlгійск,ого Братства 

против'Ь Булль~ Его Святтьйшества Папи Пія Х от'Ь 14 іюн.я. 

1907, поддающей русск,о-а.мерик,анск,ого еписк,опа и его паству 

под'Ь юрисдик,цію латинск,их'Ь еписк,опов'Ь и. нарушающей непри

к,основенность грек,о-к,атолическ,ого обряда .. Львов'Ь, Ставропи

гиійская типографія, 1908, с. 15. 

Члени Львівського Ставропигійського Братства nротестують 

до Апостольського Престолу, що назначений єди:скоп Сотер Ортин

ський не отримав повної юрисдикції над своїми вірними, а тільюІ 

наче Генеральний Вікарій усіх єnископів, на території юшх вони 

перебували. 

94 - Рук,описи Гр.-Католиць11:оі Пере.миськ,ої Капітули. « Бого-
словія», Рим 1973, с. 193-213; 1974, с. 237-243. 

Укр. католицька каnітула в Перемишлі збирала систематично 

старші і новіші рукоnиси та книги і створила цінний архів і бі

бліотеку. Після останньої війни багато з цих рукоnисів все ж таки 

вбереглося і вони зібрані у Народній Бібліотеці в Варшаві в вла

сною сиl'натурою. Сnисок цих рукописів виготовлено для Міської 

Бібліотеки в Н. Йорку і ва цим списком вони тут друкуються. Всіх 
708. 
Див. теж <<Заnиски ЧСВВ>> IX(XIV), 1974, с. 237-264. 

95 - Русск,ія Дворянск,ія Фа.миліи. << Временник'Ь Инст. Ставр. », 
Львів 1910, с. 8-44. 

Після короткого вступу наведено тут поавбучний список ви

щих і нижчих церковних достойників, які походили в давніх кня

жих чи боярських родів, які ж тепер майже всі залишили свій 

нарід й обряд. Написано в протиунійним наставленням. 

96 - Сборникь документовь, уясняющихь отношенія латино-

польской пропаганди кь русской вrьрrь и народности. (Изь исто

рическихь матеріаловь, помt.щеннь1хь вь «Вt.стникt. Западной 

Россіи», и изь другихь печатньІхь источниковь). Вьшускь 2-й. 

Бильна 1866, с. 282 +VIII. 
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У Збірнику поміщено 69 документів між роками 1566 і 1785, які 
насвітлюють відносини між православними та уніятами в Польсь
ко-Литовській державі. Документи були відповідно підібрані і вже 

скоріше друкувались на різних місцях. 

97 - Синод'Ь Дівчеаальний Стаи,иславовс"ій 1908 р. Станиславов'Ь, 
Еп. Ординаріят'Ь, 1908, с. 80. 

Крім рішень Синоду та інших документів, nодано теж корот

кий звіт про його nеребіг та список учасників. 

98 - Сказание о Борисе и Глебе. Научно-справочньІЙ аппарат 

издания. Москва, «Книга», 1985, с. 152+89-163 листків. 

На зміст першої книги складаються: Історично-літературний 

нарис. Транскрипція тексту. Переклад на сучасну російську мову. 

Список мініятюр. Їхня характеристика і Конструкція книги. Їхні ав
тори: Дмитриев Л.А., Автократова М.И., Белоброва О.А. і Жупар

екий Б.П. 

Друга книга містить факсимільне видання цього життєпису, 

який взято з Сильвестрівського Сборника (2 половина XIV ст.). 

99 - Славян,с,.ие Книги Кириловс110ой Печати XV-XVIII вв. Кіев, 
изд. Ак. Наук Укр. ССР, 1958, с. 267. Составители: С.О. 
Петров, .Я.Д. Бирюк,. Т.П. Золотар. 

V виданні nодано оnис 129 кириличних книжок в 15-19 ст., 

які зберігаються в Державній Публічній Бібліотеці УССР. Це 

становить 39% усіх тих, які були в тому nеріоді видруковані. Всі 
ці видання подано хронологічно ва часом видання, а в тому ж році, 
за азбукою. Транскриnцію застосовано теперішню, і дещо вмодер

нізовано ортографію. Після заголовку книги подано місце іі ви

дання, друкарню, рік, формат книги і число сторінок, вглядно 
карток. В описі зазначено властивості видання, варіянти, стан 

збереження та в яких бібліографічних виданнях вони описані. 

При кінці додано nокажчик міс:r, друкарень і іх видань, як теж 
книг та імен. 

1 ОО - С обор'Ь Рус,.ій Еnархіяльньr,й П ере.м.исІ'ій водпрамений в'Ь 

рочі 1898. Львов'Ь, накл. Перем. Еп. Ординаріята, 1899, 
с. 87. 
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У цьому виданні оприлюднено усі донументи склинання Си

ноду єn. К. Чеховичем, nротокол Синоду та його nостанови-де

крети, з іменами всіх його учасників. 

101 - Справочни~-У"азате.л,ь Печатних Описаний Славяно-Русс~их 

Ру~описей. Москва-Ленинград, изд. Ан. Н., 1963, с. 360. 
Составили: Н.Ф. Бельчинов, Ю.К. Бегунов, Н.П. Рож
дественсний. 

У цьому виданні зібрано 2842+18 найбільш важливих дру
кованих оnисів слов'яно-русьних збірок кириличних та глаголиць
них рунописів Х-ХІІ ст. В окремих випаднах подано друковані 

описи найбільш важливих окремих рукописів, делних теж з nізні

ших століть. Де це тільки було можливе, nри всіх зазначено, де 

тепер ці рукоnиси зберігаються, чого досі не було в попередніх 

виданнях. Матеріял рознладено за місцем збереження рукописних 

збірок; хронологічно - за роками видання цих Описів. Назви 
міст та установ nодаються за азбукою. 

У nершій частині зібрано << Загальну Бібліографію >> подібних 

описів; у другій частині подаються описи збірок поза Рад. Союзом. 

В Додатну подано теж описи тих збірок, яні не збереглися, або 

яких місце переховання не устійнено. При кінці подано покажчики 

імен авторів, редакторів, видавців і рецензентів та географічний. 

У більшості цих збірок дуже багато матеріялу й до історії Церкви. 

102 - Три Русских'Ь Общества в'Ь Восточной Венгріи. (Из'Ь жур-

нала: << Правос.лавное Обозрішіе >>). Моссква 1868, с. 23. 

У статті подано статути трьох нових товариств, які постали 

на Закарпатті, Пряшівщипі і в Ужгороді, для піднесення грома

дянства. Перше - це Товариство св. Івана ХреститеJІЛ в Пряшеві; 

друге -- Літературне товариство східних об'єднаних католиІ{іВ в 

~'жгороді, і третє - св. Андрія, практично товариство русьного 

духовенства. Крім того, при кінці подано теж ухвали представ

нинів Угорської Руси між ними: щоб Муначівську єпархію піднести 

до ступеня митрополії; щоб поставити русьного єпископа в Марма

рощині та окремого єrшснопа д,тш << правос.павних '> мадярів тощо. 

103 Трудм Комитета для исторu~о-статистическаго описаюя 
Л одольской enapxiu. Т. І, Каменец'Ь-Подольсн'Ь, 1876-7, с. 

360; т. 11, 1878-9, с. 320; т. ІІІ, 1887, с. 442. 
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V nершому томі цінні обширні оnиси церков у Жванці, Поча
nинцях, Гусятині, Ісаківцях, Панівцих та 'Устю. 

V другому томі nодано багато цінного матеріялу до історії 

'Унії на Поділлі, про nодільських вірмен та опис церкви в Гав

рилівцях. 

V третьому томі у формі введення nодано короткий нарис 'Унії 
на Брацлавщипі (Балта, Брацлав, Гайсин, Ямпіль, Літинь, Оль

гоnіль, Вінниця, Бердичів, Липовець, Тараща і Звенигород - в 

яких було 22 з'єдинених деканатів) і про вnлив на ширення 'Унії 

єзуїтських та висиліянських шкіл (3-77). Далі цікаво описана 

адміністраційна й судова влада у З'єдиненій Церкві (77-105): про 
владу митроnолитів, єnископів, єпархіяльних урядовців, деканів 

й nарохів, та про судові кари. Після того встуnу подано оnис та 

вміст 375+466 документів в рр. 1780-6 із двох збірників. 
Зміст документів, як були списані лат. і nольськими мовами, 

передається в російській мові. З першої збірки - судові сnрави, 

в другої - адміністративні: довволи на будову церков, каплиць, 

цвинтарів, різні дисnензи, номінаційні та ерекційні акти (nара

фій) тощо. Всі акти з nоясненнями зібрано за місцевостями. При 

кінці виготовлено великий nокажчик імен та місцевостей (393-411), 
а далі ще nояснення деяких nравничих термінів (412-420). 

'Усі акти, зібрані у цих трьох томах, ввято в уніятського ар
хіву, який знаходився в посіданні тамошньої консисторії. 

Про 'Унію на Поділлі та її нищення багато матеріялу знахо
диться також у nрацях свящ. Тро.їцького, nомішених в << Поділь

ських Єnарх. Вістях>> ва рр. 1873-4, які, однак, не достуnні нам. 

Rec.: "Kw. Hist.", Lw6w, 1888, s. 136-8. 

104 - Украинсх:ие книги кирилловекой ne'lamи XVI-XVIII ав. На
талог иаданий хранящихся в государственной библиотеrtе сес р 

и.м.. В.И. Ленина. Вьшусн 11, том 1: Ниевс1.:ие u:Jдaнlt.я. 2-іі по

.tовинЬ1- XV/l в. МоСІша 1981, с. 322. (Гусева А.Л.). 

В наталові подано науново-бібJtіографічпий оІше 82 ІШІІГ, нн і 

вийшли в 1\ивво-Печереt.ної друнарні в 2-й но.іІовині 17 сторіччя 

(11-32), в норотки:м нарпсом про оформ .. 1еннн унраїнсмюї друrювапої 
юшги в тому періоді. ПотІм подано ще покажчшш імен, ;щго;юв

ків, ікон, використаних в книгах табшщь ориамепта та іJrюстра

ції, списон згаданої Jrітератури, скорочень і в Додатну 882 іJІюстра

цій: заставки, кіпцівки, веJІИІ~і ішострації, герби й рамн титут,

нпх Jшстів (77 -322). 
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V І випуску подано тюшіі катаJюг від 1574 - до по.1оnиюІ 17 
віку, а в другому томі 2-го випуску катаJюг книжок з друкарень 

у Львові, Уневі, Новгороді-Сіверсьному і Чернігові. 

105 - Ухраїнсьхі Гра.м,оти. Т. І. - XIV в. перша половина XV 
в. Rиів, Вид. Розов Вол., 1928, 2+174+75+ІХ. (Іст.-філ. 
відділ Укр. А.Н. Збірник ч. 63. Постійна Rомісія історіі 
Укр. мови під керуванням А.Е.· Кримського. Пам'ятки 
студії з іст. Укр. мови, вип. І). 

Ціль видання - перевести мовознавчі студії. Між докумен

тами в рр. 1341-1459 декілька відноситься до церковної історіі, 

як інвентарі Луцького монастиря, рівні ваписи тощо. Пор. теж ще: 

KuRASZКIEWicz \V., Gramoty halicko-wolynskie XIV-XV wieku. 
Studjum j~zykowe. (Prace Pol. Tow. badan wsch. Europy і bliskego 
Wschodu pod red. W. Lednickiego, N. VII). Krak6w, 1934, S. 173. 

KURASZКIEWICZ W., Gramoty halicko-wolynskie XIV-XV wieku. 
Studjum filologiczne. "Byzantinoslavica", lV, 2, Praha, 1932, s. 355-364. 

106 - Ухраїнсьхі Пись.меннихи. Біо-Бібліографічний словник. T.l. 
Давня українська література (Xl-XVII ст.). Уклав Л.6. 

Махновець. Відп. редактор акад. 0.1. Білецький. Rиів, 

Держ. в-во художньої літератури, 1960, стор. 979(1). 

Перший ів 5 томів nрисвячений давній літературі, яка майже 
nовністю була церковною. Про кожного nисьменника наводяться 

найголовніші біографічні дані, далі йде в хронологічному nорядку 

бібліографія видань і nублікацій творів, а потім критична літе

ратура. На с. 447-461 мова тільки про nолемічну літературу. На 
с. 885-953 подано 795 надрукованих оnисів рукоnисів, nереважно 
староукраїнських, а на с. 954-962 ще додатково 83 друкованих 

оnисів стародруків. 

107 - Ухраїнсь~о·і Посе.леннд .. Довідюш. ГоJювюtй редактор Атu-

нас М. Мілянич. Н. Йорк, Зап. Наун. Тов. ім. Шевченна -
Укр. СоціоJюгічний Інститут, TOJ\1 ес, 1980, r.. а51+(1). 

V Довіднику зібрано найваншіші дані про ті країнп, в нюtх 

проживають українці, починаючи від Радяпсьного Союзу і в пьо:-.tу: 

самої Украіни та інших респуб.лін, ян також нсіх інших країн 

Европи, південної і північної АмерІши та Онеанії, даючи інфор

мації про їх назву, подоження, простір і насеJюння, устрій, віро-
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шl3нання, урядову мову, націонаJrьні меншості, господарство, го

аовпі міста й юrімат, ян танош найважливіші дані про українські 

посеJrення в тих країнах. Мін; ними окремий розділ в кожній а 

них присвячений Церквам та редігійному життю. 

108 - J'став'Ь св.чтаго Велих:аго Нпяая Влади.м,іра о цер,.овnьtХ'Ь 

судах'Ь u о десятzтах'Ь. Петроград'Ь, ивд. Импер. Археографи

чееІ~ой Rоммпсіи, '1915, с. 72. 

Текст приготовив Бенешевич В.Н. }І виданні подано обширний 

матеріл.;r в рівних найважніших списнів, бо всіх рунописів немож

JІИВО вичерпати, <!вертаючи окрему увагу на всі рівниці в них. Спи

ски поділені на І'рупи в рівними чисденними окремими списками, 

fШ танож старими переюшдами на ІНШІ мови. 

109 - Ше.м,атиа.м, духавепства У'"Раїпської х:атолицької Цер'х:ви в 
Hi.Jte·ч:чuni. Мюнхен-Павінr, нюшадом Ап. Візитатури, 1947, 
с. ХХ\'111+115. 

Це одинокий шематизм всьоl'о духовенства, яке після війни 

тимчасово анайшлося в Німеччині. У ньому подано імена членів 

нанце.::тярії Ап. Візитатури; церновно трибунаJrу; Rатошщькоі Ак

ції; настоятеаів Духовної семінарії, і танож імена питомців; про

топресвітерів і денавів та ва денанатами і душпастирствами імена 

всіх священиків в усіма їхніми даними. Окремо подано імена тих, 

яні вмерли в Німеччині від 1944 рону. При r~інці анаходиться ще 
покажчик прізвищ свящеюшів і душпастирств та адреси всіх свя

щенинrв. 

110 - Ше.матиа.м, Сасх:атупсьх:ої Ук.раїпської Натолицьх:ої Єпар-

хії. Зладив о. В. Івашко. 3 приводу 10-річчл нанонічної ерен
ції. Йорктон, видаJш укр. нат. священини Саскечевану, 1961, 
с. 116. 

Це перший Шематизм Саскатунсьної впархії, n якому доповню
ються та продоюкаються матеріяли, поміщені в << Пропам'ятній 

Rниві Поселення Укр. Народу в Канаді >>, виданій 1941 р. Автор 
3І'отовив його на підставі безпосередніх інформацій в терену, як 

також на підставі доступних йому джерел. У ньому подано спи

сок усіх парафій та місійних етаниць в такими рубриками: Цернва, 
ндадовище, парафіяльний дім, свящснича реаиденція, перші унр. 

поселенці, організаціі та інші важливіші вамі'l'Іш. Деякі дані по
дані -теж в ангJrій:ській мові. Окремі розділи подають ааральні ста
тистичні інформації про Саскатунську впархію. 
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111 - АттwлтЕR D., The Catholic Eastern Churches. London, The 
Bruce Publishing Со., Milwaukee, Wisc., 1935, рр. ХХ+308. 
The D1:ssident Eastern Churches. Milwaukee, Wisc., The Bruce 
Publ. Со., 1937, р. XVIII+350. 

Між усіма іншими: східними католицькими Церквами у ви
данні подані вагальні історичні 'l'a актуальні дані також про Укр. 
Католицьку Церкву, на с. 76-99, під заголовком << Рутеви >>, до 
яких зачисляє Галичину, Закарпаття, Юrославію та в Мадярщипі 

й на еміrраціі; а Київська митрополія і навіть давніші Галицькі 
князі, ЯІі ВасиJІько та Данило, внаходяться під гаслом << Росіяни:>>. 
Про Укр. Кат. Церкву вгадується теж в гаслі про східне мона
шество. 

V другій праці Укр. Православна Церква не має свого роз

ділу, тіJІьки вгадується в розділах про Московсьний (71-103), і 

Румунсишй (111-118) патріярхати, і про Цернви в Пош,щі та Че

хосаuІнtччшн. 

Пор. ще його: The Ukrainian ClиtrciJ aud its Leader Archbishop 
Andrew Szeptick:y, ів << Studies >>, Dubliп, December 1940, рр. 567-582. 

112 - BLAZEJO\VSKYJ П., Ukrainia1J and Bielorussia1t Students at 
tlte Pon#fical Greek College оі Rome (1576-1976). << Analecta OSBM » 
Yol. Х (XVI), Rome 1979, р. 143-192. 

Після вступу-введеннн про саму грець:nу КоJшtію в Римі та 

вагальн:их вкааівои про студентів з Киівсьноі митропо.ліі, по~ано 

'l'YT імена 214+2 питомців, з довшими: чи :коротшими при них да

ННJШІ, яні в більшості взято з архіву самої KoJІerii, доповняючи 

їх теж з іншпх джерсJІ, нищо їх там брануваJІо. За вийнлтном не

ве.тпшого числа в МуJ>ачівсьної та Крнжівсьної єпархій, усі вони 

походили з Київсьної та Львівсм.:ої 1\Ш'rрополій, в ронах 1578-
1953. При нінці подано 'l'Cil> аісту тнх митрополитів, єписнопів та 

протоархимандритів, ш>і вчи.rшсн в грецьній Колеrії, тих, яні з 

ннх браJш участь у Замойсьному та Львівсьrюму Соборах ·га пою'І

бучниіі СІШСОН усіх ЇХ. 

113 - lkAzEJOWSKYJ П., Byzantine Kyivan N.ite Metropolitanates, 
Eparchies, and Exarchates. Nomenclatures and Statistics. Romae, 
ed. Univ. Cath. Ucrainorum S. Clementis Рарае - Sacrum Ucrai
nae Millennittm, Yol. І, 1980, р. 171 (І). 
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Піс.їІя коротких історичних даних до ІіОЖІюго з роздІлІв у 
виданні, згідно з << ПапськиІІІ Річником>>, наперед подано номен
Ішятуру всіх митрополій, єпархій та екзархатів, які входиJш під 
давнішу назву « Руський>> обряд, я1шй ніе автор передає новим 
терміном « Візантійсько-Киівський », с. 13-58, 93-103, відтюі їхню 
статистину аа « ПапсІ,кими Річниками>>, даними Східної Конrреtа
ції та американським << Офіційним КатоJшцьюtм Шематизмом >> (ан
глійською мовою). Всі статистичні дані в більшості обіймають остан
ній післявоєнний період, деяні заторкують ще рони перед остан
ньою війною, і тільюt статистшш Василіян поч1шаютьсн з 1617 
року. При кінці додано ще З діяграми та три мапи і загаJrьннй по
кажчик імен. Книжна ця насправді вбірка детальних статистич
них таблиць, а необхідними поясненнями. В ннх можна знайти 

все те, що стосується розмірів єпархій, чисJю парафій і станиць, 

кількість духовенства і сестер, відомості про кількість ш.іl:юбів, 
христин і похоронів та наявність духовних поІі.-шкань. 

Rec.: <с Or. Christ. Per. >>, 1981, І, р. 325-6 (]. Krajcar). 

114 - BLA.ZEJOVSKYJ D., Byzantine Kyiva1·t Rite Stttdents in Ponti
fical Colleges and in Semi1zaries, Universities and Institutes of Cen
tral and Wester1t Europe ( 1576-1983). Rome, <с Aпalecta OSBM 1), 

sectio І, vol. 43, 1984, р. 366. 

Після вступу й наведення джереJІ та бібліографії, автор дає 

короткий історичний нарис: 1) всіх 33 КОJІеl'ій та семінарій, в яких 
навчались студенти з Київської митрополії та Мукачівської, Пря

шівськоі, Крижінської та Гайдудороаької єпархій, які бу.тш того 

самого обряду (29-52); 2) історичний нарис Чинів та Згромаджень, 
8 яких також походИJІІ'l ці студенти (179-182); З) іст. нариr 12 на
укових Інститутів, в яких вони навчаJшся (199-206); 4) іст. нарис 

богословських студій на Віденському університеті, 8 9 різними 

групами (232-241); 5) вкінці іст. нарис укр. університетів (297-8); 
далі один розділ присвячений всім докторським те8а:м на 12 унІ
верситетах (303-316). 

Піс.1я кожного роздіJІУ подано спис всіх студентів, які сту

діювали у відносному ІнстІІтуті, і найб.тшжчі дані про кожного: 

ім'я батьків, місце й дата народження, дата вступ.1ення до єпар

хії чи Чину, зроблені студії і дата свячень та виїзду. При нінці 

подано ще покажчик поазбучний всіх 3.460 студентів (318-366), 
між якими було 118 єпископів, в тому 24 митрополитів та 24 нро
тоархимандритів. 



Джерела укр. Церкви 41 

115 - BoвR-TYLINGO S., La Russie, /'Eglise et /а Pologne 1860-1866. 
( Rapports des consuls franfais). «Antemurale», Roma 1969, р. 49-
306. 

В численних реляціях французькі конзулі, переважно з Вар

шави, насвітлюють церковні обставини в Польському королівстві 
під Росією в роках 1860-1866, беручи до уваги теж Холмську 

єпархію в останніх роках перед ліквідацією Унії. 

116 - CнoмvszYN G., Lettera Pastorale al clero della diocesi di Stani
slaviv sul BIZANTINISMO. Stanisla\'ЇV, а spese dell'Ordinariato 
Yescovile, 1931, р. 37+(3). 

В ітаJІійській мові передано Пастирський лист Станиславів

сьІюго єпископа Григорія Хомишина, який виступив в ньому проти 

надмірного форсування східних обрядів, які, на його думку, шк-ід

ливІ для унр. катошщької Церкви. 

117 - Сноткоwsю W., Z m~czenskich dziejbw Unii. Listy Unitbw, wyg
nanych do Orenburgskiej gubernii. Cztesc І. (wyd. 11). Krakow, druk. 
«Czasu», 1893, str. 107. 

У виданні поміщено 20 листів, які переслали вигнані до Орен 
бурзької губернії переслідувані т.зв. уніяти, члени З'єднаної Като

лицької Церкви. Другий том цих листів появився там же 1891, тре
тій- 1892. 

118 - Сноткоwsю W., Z m,czenskich dziej6w Unii. lV. Listy Uniatow 
wygnanych do Orenburgskiej gubernii. ІІІ. Krakow, 1892, s. 148. 

Це третя серія JІИстів, написаних від коло 400 уніятів, які 

за віру були вивезені в рр. 1887 і 1888 до Оренбурзької І'убернії. 

119 - CLERCQ DE С., Decreta Viginti Synodorшn Eparchialium Orien
talium Catholicorum. Roma, Off. Libri Cath., 1970, рр. VIII+273· 

Між іншими, в більшості румунськими, подано у цій збірці 

декрети трьох Перемиських Синодів з р. 1693, 1740, і 1818. Перші 
- в латинській мові, останній в німецькій. Перед усіма -корот

кий вступ-введення в лат. мові. При кінці виготовлено предмет-
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ний nокажчик. 'Українською мовою ці декрети знаходяться у nраці 

вn. Г. Лакоти: Три Синоди Перемиські- див. ч. 719. 

Rec.: "Prawo kanoniczne", Warszawa, 1975, 3-4, рр. 334-5· 

120 - Cyrillus Tranquillus Stavroveckyj. «Perlo Mnohocennoje». (Ceme
hov 1646). Herausgegeben und kommentiert von Hartmut Trunte. 
Band 1: Text, Bбhlau Ver1ag Kбln, Wien 1984, S. ХІХ+301. 
Band 11: Kommentai:. Literarischer und theo1ogischer Kommentar 
auf dem Hintergrund der Geschichte des 16 und 17 Jahrhunderts. 
Bбh1au Verlag Kбln, Wien 1985, S. XVI+663. 

Перша частина- до 175 сторінки присвячена життю й широкій 
діяльності Кирила Т. Ставровецького: у Львові - 1588-92; Вільні -
1592-6(?); Рогатині - 1601(?)-1618; Левартові і Рахманові - 1618-
1621; Замостю - 1621(?)-1625(?) та вкінці в Чернігові, як архи
мандрит з'єднаного монастиря. Друга частина присвячена описові 

його твору «Перло Многоцінноє», який появився в Чернігові 1646 р. 

121 - DvмснА DE L., La Question de Khelm, Paris, Agence Polonaise 
de Presse, rgп, р. 178. 

:Коли 1905 р. багато давиіших уніятів nерейшло до лат. Цер
кви, бо католицька східного обряду й далі була заборонена, -
щоб заnобігти дальшим латинським і nольським вnливам, постав 

nроєкт створення окремої Холмської І'убериії. V цьому виданні 

автор наводить ар І'ументи nроти цього провкту, хоч його таки nе

реведено, широко трактуючи сnрави 'Унії та іі вірних. Він був 

членом Думи і послом в округи Свдльца та надзвичайним профе

сором у Петерсбурзі. 

122 - ELBE Н., Die Handschrijt С der Werke des Metropoliten Hi
lario1t. і< Rнssia Mediaevalis 11, 11, 1975, S. 120-161. 
Застосовуючи усі засоби наукової .критики, автор репродунуG 

рукопис << С >> Горського в його першому виданні << C.'tono о законі 
і бJНІ.{одатп ». 

123 - EYA~s ~1. jAMES, Gztide to tlte Amerikansky Russl~y 1-'iestnik. 
vol. 1: 1894-]914. Fairvie\\', N.J., Carpatho-Rusyп f{esearch Cen
ter, 1979, р. ХІ\'+ 508. 
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V виданні зібрано наталог усіх важніших статтей з журналу 

<<Американський РуссІшй Вестнии >>, за роки 1894-1.914. Цей ~ата
лог поділено на 6 роздіJrів. Один з них, найбіJrьшпй, церковний. 

В ньому зібрано 888 статтей з церковно-релігійної тематики - в 

самій Америці та з Закарпаття. В 6 розділі в поазбучному порядку 
подано 685 некро.'Іогів з біографічними даними, головно свлщен

ників та інших визначніших осіб. V трьох дода1•ках зібрано стати
стичні та організаційні дані << Соединенія Греко-католичесних Рус
ских Братств >>. При кінці понажчиии: знимок, редакторських стат
тей, листів до реданції, з А1\Іериюr та з Краю, та предметний і ав

торсьиий. 

124 - FYRIGOS А., Il Collegt'o Greco di Roma. Ricerche sugli altmni, 
La Direzione, L 'Attivita. Roma, Pont. Collegio Greco S. Atanasio, 
Analecta Collegii Graecorum, І, 1983, р. ХІІ+ 397 + 6 ta,•ole. 

Збірна праця 14 авторів, присвячена Грецькій Колеrії св. 

Атанасія в Римі, з нагоди її 400-ліття (1576-1976). До оснування 
Колеrіі св. Йосафата в Римі 1897 року, у Колеl'іі св. Атанасія нав
чалось багато семінаристів таиож з Кпівсьиої і потім Львівської 

митропuJrій, між ними 8 митропоJІитів та 19 Єnископів. Тому деякий 
час її називано Грецию-Русhl-ІОЮ КоJІеІ.'ією. Це видання зокрема 

присвячене студіям про її семінаристів, як також провід та діяJІЬ

ність KoJrel'ii. Зонрема цінні ДJІЯ 'Украінської Церкви статті З. Н. 
Цірпанліса про питомців в рр. 1576-1700, із їхніми статис'l·ичними 

ніставJrеннями та загаJІьними підсумками, як також А. Фирігоса, 

який подав хроноJюгічний списон всіх питомців KoJrel'ii від 1701 
до 1803 роиу, в якому вона GyJra закрита до 1845 р. (23-78). При 
кожному з них подано всі їхні дані, які записано в иаталогах. Спи

сюr питомців до 1700 тут пропущено, бо вони подані в общирній: 
формі у праці 3.Н. Цірпuн""Ііеа, яка в грецькій мові появн~шеь 

1980 р. - Див. ч. 1501. 
При :кінці видання поданий теж покажчик імен осіб та місце

еоетеіі. 

125. - Gлсн Р.Р., Geografia strat zak01t6w polskich w koncu XT"Ill 
і те• ХІХ шiektt. H.zym, l\lozaika, seria l\fonografii 2, 1980, S. 79 + 
8 tabel. 

V монографії подано статистичний опис втрат, яю понесли 

монастирі в ПоJІьщі пісJІЯ її поді.Іу міш сусідні дерншви, в иінці 
1.8 та в 19 етоJІі·rті. Між ними подано те~н втрати васи.::rіянсЬІшх 
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монастирів в Австрії, вонрема в Росії. Між 8 ішостраційпими таб
лицями -- мапами одна присвячена касаті василіянських, муже

ських і жіночих монастирів в Лвстрії в рр. 1774-1818. При нінці 
подана теж багата літерат·ура та винористані д1нере;щ. 

126 - GERUS-TARNAWECKY І., The Pomiattyk -in а Historical Per
spectt've. « Analecta OSBM » Х (ХУІ), Rome 1979, р. 364-369. 

Доповняючи свою довшу раввідну про кири.:шчні рунописи, 

які внаходяться в Канаді (див. ч. 1285 Біб.ttіографії в << Записнах 

ЧСВВ>), Х, с. 450), авторка подав коротну історію пом'яникін
диптихів, ванінчуючи її блюнчими даними про Пом'яник в Горо

дища в року 1484 рону. 

127 - GLINKA L., Memoriali inediti di Giordano Mickevyc, Procura
tore Generale dell'Ordine Basiliano а Roma, (I78g-1827). Roma, 
"Analecta OSBM" ІХ (XIV), 1974, рр. 223-234. 

Інші його письма оприлюднено вже в інших виданнях, як << Мо

нумента Україне Гісторіка >>, т. VII-VIII, ч. 77; « Авдівнців Сан
тіссімі >> т. 11, ч. 84; листи до Перемиського єпископа І. Снігур

еького - див. Студинський: Матеріяли до історіі культурного 

життя в Галичині (пор. ч. 552); листи ж до кардинала М. Левиць
кого - див.: Вістник Народного Дому 1906, с. 117 і дальші. 

Тут опубліковано 11 його листів з рр. 1790-1821, які знай
дено у Ватиканських архівах. Переважно листи особисті. Тільки 

в одному подається стан Укр. Кат. Церкви з 1797 р., ва листами 
митр. Г. Лісовського і вп. П. Важинськоrо. 

128 - GL6Dz S.L., Testament Biskupa ]ak~tba Sнszy (1687). <4 Ana
lecta OSBM » Х (XVI), Rome 1979 р. 213-220. 

У короткому вступі описано Новвідський архів у Люблині, 

в якому вібрано 1070 архіваJІЬних одиниць в ноJшшньої грено

натоJІицької консисторії ва роки 1604-1875, а піс.1:я того онубJІі

ковано знайдений та:м теста:мент Холмсмюго вп. Янона Суші а 

рону 1687, написаний польсьІюю мовою. 

129 - (G6RSKI PoPIEG), Pow-iat 1"-lohylowski w gubem-ii podolskiej. 
Zebral і opraco\\·al Р. Gorski. Krakow 1903, s. 346. 
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Це історично-географічний опис усіх міст і ciJI та хуторів, 

унладений в поазбучноl\ІУ порядну, з наведенняl\І відповідних до

кументів в цілості, з найдавніших часів. В тому обширно пода

ний віровизнанепий стан у :кожному :з них, разом з описом цер

ков і Іюсте.ТJів та монастирів, з деякими ілюстраціями. 

Rec.: (Wolyпiak) << Przeg1CІ:d Powszechпy » 1904, 83, s. 434-6. 

130 . - GRABMULLER HANS-jURGEN, Die Russischen Chroniken des 
п-18 J ahrhunderts іт Spiegel der Sowjetforschung (1917-1975), 
"Jahrbiicher f. Geschichte Europas", Wiesbaden, 1976, S. 394-
416; 1977, S. 66-90. 

Літописи (ч. 60) - важливе джерело до історіі Церкви. Про 

них написано дуже багато праць, я:кі уможливлюють нам :краще 

їх розуміти. У цій студії подано внелід nраці радянських науков

ців 1917-1975, бібліографію, видання. Багато уваги присвячено 

131 - НдСКЕL S., The Tale of Boris and G/eb: А Creative Scribe and his 
neglected text. «Eastern Churches Review», London 1972, vo1. lV, 
N. І, р. 23-35. 
В англійському перекладі автор подає текст «Сказанія Бориса і 

Гліба»- з коротким вступом про того Василька, що зготовив руко

пис з 1390 р. 

132 - HEWRYK T.D., The Lost Architecture of Кіеv. New York, Ukr. 
М useum, 1982, 64 рр. 

Начеркнувши короткий нарис про долю церковної архітектури 

в Києві після жовтневої революції, автор зібрав до багатьох зни
щених архітектурних пам'яток численні світлини, мапи, пляни, rра

в'юри тощо, додаючи до кожної короткий історичний огляд. 

Rec.: «Harvard Ukr. Studies», June 1986, р. 223-5 (M.S. Flier). 

133 - HoLOWECKYJ D., Fo1ztes iuris canonici Ecclesiae Ruthenae. 
Typis po1yg1otis Vaticanis, 1932, рр.(4)+57· 

Після :короткого вступу автор подав зіставлення, свого рода 

індекс джерел украінського церковного nрава: І. Кормча Книга 

й Ухвали важливіших Соборів з рр. 1147, 1274, 1415, 1509, 1648, 
1652, 1720 і 1891; 2. Папсь:кі буллі, декрети та інші законо-
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датні акти; 3. ·Устави і приписи римських Конrреtацій; 4. Уста
ви цивільних властей. 

Rec.: W. Zajikyn, "Kwarta1nik Hist.", 1932, s. 409-412. 

134 - KдsiNEC E.-STRUMINSKYJ В., The Millennium Col/ection of old 
ukrainian books at the University of Toronto Library. Toronto, Uni
versity- Chair of Ukr. Studies, 1984, рр. 36. 

У цьому Каталозі подано подрібний опис 21 старинної 

української книги ( 1614-1794), які знаходяться в університетській 

бібЛіотеці в Торонто, із вступом А. Касинця. Всі книги, крім одної, 

церковного змісту. 

135 - KдZYMYRA В., For Greater Freedom of the Ukrainian Catho/ic 
Church to Develop and Prosper. «lntrepido Pastori». Roma, UKU, 
1984, рр. 387-401. 

Автор розглядає обширний лист членів товариства св. Павла у 

Львові з дня 20 листопада 1916 року (в іншому місці подано 16 ли
стопада) до Апостольського Престолу та до Австрійського уряду у 
Відні в справі більшої самоуправи української католицької Церкви: 

його мову, заголовок, зміст цього листа, на 63 сторінках, з чого 4 з 
І О І підписом. 

136 - KENNEDY (iRIMSTED Р., Lviv Manttscripts a1td Thcir Fate. 
Cambridge, Mass. Harvard Ukr. Stпdies IIIJIY, 1979-1980, 
<• Euc1Іaristerion >>, р. 348-375. 
Це оюш :з роздіаіn ааш1янованої nешшої праці про архівн 

і збірки рукописів n Раl{япському Союзі, ЗОІірема n ~'країні та 

:Мо.адавії. },. І\ЬОМУ ро::~ділі авторш\ описує неі архіви у Львові, 

1•анош не унраїнсьні, а мі;к нпмн і церновні 'І'а монастирські, і в 

юшх бібаіоте1..:ах вошІ тепер анаходяться. Рукошrшr з Васи.т~іян

еькпх монастнрів ма.т~н б ::~находитися тепер у Львівському філі

.;Ііfиі Академії Наун УРСР і в Анадемічній Бібліотеці; збірки· :з 

Львівського Ставропігійного Інститу·rу перенесено до Історичного 

музею та Дершаяного Історичного Архіву, а абірнн з церковних 

іне·rи·гуцій, :юкрема митроrю.пичої Курії -- до ДеріІ~авного Історич

ного Архіву й Академічної Біfі.тrіо1·еки. Польсьні архіnн в біль

шое·rі неревРЗ('НО до Польщі -·-··· ;~ею.;і ще заJшши.шІr.н н Анадемічній 
Біб.чіотеці. 
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137 - KosтRYBA L. - Рд•Е 1., The Ukraittiatt Catholic Church in the 
USSR since 1960. An Annotated Bibliography. (Hunter College 
of CUNY-USA, 1972-3}, р. 45. 

У циклостильному виданні зібрано все, що головно в роках 
1960-1972 появилося на ·rему Укр. Rато.'Іицr.коі Церкви n Радян
ському Союзі. Усіх 1';0 позицій з трьома позиціями ще n дпдатку. 
При кон;ній подано також аміст ноншоі появи. Під увагу ввято 

головно видання українсьні та аrrгJю-американські. При нінці до

дано ще JІісту інституцій та видавництв, в я1шх мон-ша засягнути 

ще даJІьші інформації. 

138 - KowALSKA М., Ukraina w polowie XVI/ w. w re/acji arabskiego 
podrдinika Pawla, syna Makarego z А/ерро. Warszawa, Panstwowe 
wyd. Naukowe, 1986, s. 120+23 ilustracji. 

Після короткого вступу про Павла з Алеппо, автора Опису 
Украіни, з багатьма даними теж про церковні справи, авторка подає 

до нього карту його подорожі та польський переклад з багатим ко
ментарем, покажчиками імен осіб, місцевостей та речей, а в додатку 

23 ілюстрації, які насвіт люють цей Опис. 

139 - KRAJCAR ]., Early-printed Slat•o1tic Books -in tl1e Library of the 
Pontifical Orimtal lttstitute. << Orieпtalia Cl1rist. Per. І) Rоша 1968, 
V. ХХХІ\Т, р. 105-128. 

Автор зібрав й описав с·rаринпі сJюн'янеьrіі друки, які зна

ходяться в Папськім Сх. Інституті, починаючи з 1491 - до 1700 
року.· Усіх -· 113 титу.пів. При нінці нодав ще індt.•кс титулів, ав
торін та перенладач ів і місцевостей ;~руну. 

140 . - KRAJCAR J ., Acta Slavica Concilii FЮrenti1ti, "Concilium Flo
rentinum, Documenta et Scriptores, Vo1. ХІ", Roma, Inst. Orient. 
Studiorum, 1976, рр. XV+ 170. 

Досі появилось вже 10 томів документів - 19 книжок, які 
відносяться до Флорентійського Собору. У цьому виданні зібрано 

всі знані й доступні документи, які появи.тmся в слов'янських мо

вах. У першій частині: оповідання й описи, зокрема в потрійній 

версії оповідання Симона Суздальського й опис подорожі кард. 



48 Джерела укр. Церкви 

Ісидора; у другій частині - документи, між ними теж слав'ян

ський текст Буллі Об'єднання, два листи кард. Ісидора та один 

царг. nатріярха Григорія ІІІ. Усі ці тексти nодано в оригіналі 

й латинським nерекладом, з усім науковим аnаратом: описами до

кументів, авторів, різних видань, архівів, де знаходяться й теж 

різними варінитами та nоясненнями, як теж nокажчиками. 

Rec.: "Ostkirchliche Studien", Wiirzburg 1977, 2/3, S. 209-210. 

141 - KULCZYNSКI 1.-WELYKYJ A.G., La casa е la chiesa dell'Ospi-
zio Ruteno а Roma, "Analecta OSBM" ІХ (XIV), 1974, рр. 167-201. 

Після встуnу о. А. Великого з короткою історією дому і цер
кви, nодано інвентар дому і церкви, який 1735 р. виготовив того
часний ГенеральниИ Прокуратор о. І. Кульчинський, разом з 

оnисом. При інвентарі дому долучив теж сnис книжок та опис ве

ликого і важливого архіву, що складався з 12 відділів, з 21 оnра
вленими томами (у скіру). Цей архів на початку цього століття 

перенесено до Львова і він тимчасово nереховувався в Національ

ній Бібліотеці. Розnочатий 1932 року nроцес за зворот цього ар
хіву nереnинила війна. Подрібний опис архіву виготовив о. К. 
Королевський - див. ч. 54. 

142 - LABUNKA :М., Т/t.е Rcport of an А идіепсс <Jл'tlt М aritt Theresa. 
Cambridgc, Mass., Harvarcl Пkr. Studies ІІІ/ІУ, 1979-1980, 
<< Eucharisterion •>, р. 530-540. 

Піс.пл вступу про автора цього звіту, о. Івана fудза, нано
ніна Львівської капітули, обставшш та 3міс·г цього звіту, пода

ється його текст у французькій мові, в яній nроходила авдієнція, 

з 26 лютого 1775 у цісаревоі Марії Тереси. Він був післаний як 
Представник Львівського єниснопа Л. Шептицького, в обороні ун

раінської Цернви в Галичині. 

143 - Lлско М., Synodus Episcoporum Ritus Byzantini Catholicorum 
ех antiqua Hungaria Vindobonae а. 1773 celebrata, "Or. Chr. Ana
lecta", v. 199, Romae, 1975, рр. 320. 

Після короткого введення про сам Синод (1.3-24.4.1773), об

ставини, nредмет нарад та ухвал, автор подав в ориІ'іналах, в біль

шості в лат. і італійській мовах, документи цього Синоду, в якому 

брали участь усі єпархії східного обряду (румунські, руьькі і хор

ватська), які знаходилися в границях Мадярщини, Ухвалами цього 

Синоду вони керувалися до 1918 р. 
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1. частина містить Синодальний лист до М. Тереси; Протокол 
Синоду і Документи (18), до яких відкликається. 

2. Частина Документи nередсинодальні (44). 

3. частина - Документи в Синоду (12). 

4. частина - Документи nісля Синоду (26). 
При кінці nодано резюме в англ. мові та nокажчик Імен і ре

чей. Більшість документів друкуються вnерше. 

Rec.: "Or. Chr. Per.", Roma, 1975, 2, рр. 542-3. 

144 - (IJEMESEVSКIJ М. - Рлтоск С.), Die russischen orthodoxen Bischo
ie von І 893 ьж:s І 965, Bio-Bibliographie von Metropolit l\lanuil (Le
mesevskij), bis zur Gegenwart erganzt von Р. Coelestin Patock OSA. 
Teil І: Avvakum (Borovkov) - Afanasij (Sacharov). << Oikonomia 1> 

Band 8, Erlangen І 979, S. 43 І. 
Teil ІІ: Bogolep (Ancuch) - Gurij (Stepaнov). « Oikonomia • 
Band 16. Erlangen, Auslieferung: Lehrstuhl fiir Geschichte und 
Theologie cles christlichen Ostens, 1981, S. 420. 

Це перші два томи ааплянованого великого біо-бібліографіч

иого СJювника, які обхоплюють російських та українських єписко

пів в роках 1893-1965, нкі входили у ск.іlад Російської Православ
ної Цернви. Автор Мануїл Лемешевсній, митрополит Куйбишева в 

СССР продовжав відомості, яні про врархів рос. прав. Церкви 

зібрав передше Амвросій Ориатсній у своїй праці: Истарія Рус

с-,;ой lepapxiu, 6 тт., 1807-1815 (а них два перші перевидано 1979, 
пор. ч. 1409), а аокрема Н.Д. у праці: lepapxi,q, всероссійской 

Церкви от начала христіянетва u до настоящего вре.мен.и, 3 тm., 
Моснва 1892, 1894, 1898, який допровадив усі відомості про них 
майже до ніЙцл 19-го сто.ТІіття. Митр. Мануїл (t 12.8.1968) усі ма
теріяшІ зібрав у російській мові і в цій мові вони виДруновані, 

а Ц. Патон в німецькій мові доповнив до наших часів .ТІісту єпи

скопів і додав бага·го інформацій, яні авторові Мануі.'Іові не були 

знані, або яких він, перебуваючи в СССР, не мав .змоГи подавати, 

ян напр.: про арешти, заслання, розстріли тощо. Після життє

пису кожІюго єпископа слідує спис його книжкових видань і стат

тей, які він написав, як теж усіх видань, в яких в згадка про них. 

Цінні головно життєnисні нариси., зокрема в років 1920-1940, про 
ЯІ\і всі відомості досі буш1 дуже скупі. 

Однан, автор не подав єпископів т.ав. << іНивої Церкви І>, хіба 

вошІ юшйсь час нааежали теж до патріярхальної Церкви, і тих 
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єпископів, яні були висвячені на еміrрації і до СССР не повер

нулися. 

Rec.: У. І - << Or. Christ. Per. )} 1981, рр. 242-4 (J. Krajcar). 
У. ІІ- Ibidem 1983, рр. 550-2 (V. Pupinis); << Ostkirchliche 
Stuclien )>, Wiirzburg, 1983, S. 203-204. (Р. Plank). 

145 - LEWIN Р. and SYSYN F., The Antimaxia of 1632 and the Polemics 
over Uniate-Orthodox Relations. « Harvard Ukr. Studies» vol. ІХ, n. 
1/2, june 1986, р. 145-165. 

Після короткого історичного тла про Київську митрополію в 
роках 1596-1632 автори дають коротку аналізу уніятського поле
мічного письма «Антимахію> (145-155), а потім вперше опри

люднюють його текст в польському ориrіналі. 

146 - Lrкowsю Е., Synody Dyecezji Chelmskiej obrzq_dku wschodniego. 
Poznan, І902, s. IJI. 

У виданні зібрано Постанови 12 єпархіяльних Холмських Си
нодів з рр. 1791-1803, за єп. П. Важинського, в яких багато ма
теріялу про внутрішнє життя єпархії. Синоди переважно займа

.лися справами літургічними, обрядовими, організаційними та ди

сциплінарними. 

Rec.: "Prz. Powsz.", І903, 79, s. rоб-8 (А. Bielecki). 

147 - LuNТ H.G., Оп the Izbornik o.f 1073. Okeanos. Essays presented 
to Ihor Sevёenko оп his 60 Birthday ... «Harvard Ukr. Studies» VII, 
1983, р. 359-376. 

Автор розглядає зміст історичного рукопису, дає до нього зав

важення та звертає окрему увагу на його відношення до первісних 

грецьких джерел. 

148 - MAGoscr Р.Н., Galict"a: А Historical Survey and Bibliographic 
G1tide. Toroвto-Buffalo-I~ondon. University of Toronto Press. 
1983, р. ХХ+299. 

Автор не подає ні понно1 Історії Галичини ні вичерnної бі

б.ліографії до неї. Його заміром було приготовити тілью1 введення 
до її основних історичних проблем та вкааати на важливіші опуб

іІіновані вже джереJІа до них, тан першо- як і другорядні. У 1003 
примітках подано понад 3.000 довідок-посилань. Весь огляд по-



Джерела укр. Церкви 51 

ділений на 7 періодів: до 1340 року, 1772, 1848, 1918, 1939, 1944, 
і до останніх років. В кожному періоді береться також до уваги 
церковну історію, подаючи до неї досить обильну важливішу бі
бліографію. 

149 - MARTYNOV 0., Plan zniesienia Kosciola Grecko-Katolickiego w 
Rosyi. Dokument Historyczny. Krak6w, "Czas", r882, s. 45· 

Це переклад в франц. мови про плян внпщення Унії- Сємашка, 
в встуnом Мартинова та перекладчина о. С. Заленського. 

150 . - MOJOLI G., Attivitd Liturgica della S.C. di Propaganda Fide per 
il rito orientale 1862-1892. Vicenza, tip. Ed. ~ Esca », 1977, р. 281. 

У цьому виданні, в хронологічному порядку подано .пітургічно

обрядові документи КонІ'реІ'ації Поширення Віри ва роки 1862-
1892. Між ними на ст. 185-221 подано теж 110 документів, яні від
носятЬсЯ до Українськоі Церкви, яка в тому періоді бу.їІа від тієї 

КонІ'реІ'ації залежна. В більшості подається тільки короткий зміст 

цих документів, але деякі наведені в цілості. 

151 - MOJOI.I G~. Attivitd Liturgica della S.C. Propaganda Fide per 
il rito orientale, 1893-1917. Vicenza, tip. ed. « Еsсл », 1979, р. 196. 

Автор зібрав з архіву колишньої ПропаІ'анди, від якої була 

залежна разом 3 іншими східними також і Українська Цернва, 

усі документи з рр. 1893-1917, які відносяться до літургічної ре
форми. Подано тут теж всі донументи, які опинилися в Позиції 

1219-1928, й тому багато 3 них сягають да"1:еко перед тими роками. 

Всіх донументів подано 74 (с. 159-174), два з них в цілості: .1:ист 

митр. й. Сембратовича в р. 1885 та нард. Пітра в 1887 р. 

Рец.: << Богос.човін » 1979, т. 42, с. 184-9 (І. Музичка). 

152 - MuLLER L., Neue Untersttchungen zum Text der И1erke des 
Metropoliten HПarion. << Russia :МediaeYalis » ІІ, 1975, S. 3-97. 

Автор подає свої критичні примітки до найновіших нритичних 

видань творів-письм митр. Іларіона. 

153 - :Мi.iLI.ER JJ., Des Metropolitm Ilari01z Lobrede auf Vladimir den 
Heiligen u1zd Glau,benbekemztm"s, пас/~ der Ersta11-sgabe von 1844 
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IІe.rausgegebe?t, eingeleitet und erliiutert. WorterYerzeichnis У. Su
sanne Kel1rer u. Wolfgaпg Seegatz. Wiesbaden, Otto Herrasso
\\•itz, 1962, S. (VIII)+ 229. 

У введенні автор дав короткий нарис про шиття і дія.;:rьність 

ми·rр. Іляріона, присвячуючи окрему увагу його виборові на Ки

ївського митрополита, 'l'a розглядав його літературну спадщину, 

зокрема а:міст <<Слова>>, його JІітературний характер, замір, різ

шщі між рукописами й дату його написання. Далі подано повний 

тенет <<Слова о законі і благодаті>>, Похвалу на кн. Володимира, 

Молитву аа весь руський нрай і Визнання віри (55-143), з критич

ним ио:ментарем до тексту і мови, як також амісту (146-178), деяки
ми приJюгамн, описом сJІів у << СJІові » (193-209), бібліографією 

та окремим альфавітним реєстром. 

154 - NARBt•тт 0., Histort:a і Typologia Ksiqg Liturgicznych Bi
zantynsko-Slowianskich. Zagadnienie Identyfikacji wedlug Kryte
rшm Tre8ciowego. \Varszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 
1979, S. 147(-1). 

В СІ{ромному офсетному виданні автор подає історію та побу

дову літургічних візантійсько-слов'янських книг, між ними таКО)К 

літургічних книг на Русі, як також критерії, на яких можна устій

ІІІІти їхнє походженнн на основі самих текстів. В Додатку подав 

ще схеми Літургій св. І. ЗоJютоустого, св. Василія і Напередо

свячених Дарів, як такон{ схеми інших богослужень -- Вечірні, 

Повечір'я, Північної, Утрені, Часів і Обідниці; Словник візан

тійсмю-слов'ннських термінів, jІітургічних і паралітургічних; Ві

зантійсьно-с.тюв. календар рухомих свят та Спис а'вдинених митро

по.'Іптів Киїnськпх і Львівських, починаючи від митр. М. Рагоаи. 

155 - Ojтozr EszтER, А Mdriap6csi Bazilitdk Cirillbetйs Konyvei. 
Debrecen 1982, Kossuth Lajos Tudomanyegyetem Konyvtara (Regi 
Tiszaп1uli Koпyytarak 2), р. 138+44 illustr. 

Ойто:ш ЕстЕР, Кн.шт Нири.мовс~Ьой n.eotamu Марияповчан.ски:с 
Бащ.шаи. Дебрецен 1982, Изд. Библ. Дебреценекого Универ
ситета (Старие Библіотеки 3атІІСского Края Венгрин 2), с. 

ІЗ8+44 і.:JюС'l'рацій. 

~' впданні подано досить точний і подріоний опис 145 кири
личюrх книг, які до 1950 року анаходи.тш:сн в монастирі у Марія-
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повчі -- Мадярщина, які тепер розюшені по різних державних, 

церковних та прпватних бібліотеках і абірках. Ця монас·гирська 

бібліотека начислшІа к. 2000 книг і була скаталогована. "У ній 

було багато теж кириличних книг, бо, як сказано у ревюме в ро

сійській мові, монастир належав до :МуІ>ачівськоі єпархії, в якій 

був прийня'І·ий візантійський обряд і літургійною мовою була цер

ковнослов'янсьІ\а. Вони в більшості походили з східних слов'ян

сх,ких аеме.ль, найбільше зі Львова, Rивва, Почавва, як також Мо

скви, бо до иінця 18 сторіччя в Мадярщипі не було Ішриличної 
сталої друкарні. Опис книг подано у хронологічному порядку. 

!\рім назви автора, загоJювку книги, місця і року видання та імени 

видавця, подано теж місце, де вони тепер анаходяться, число, біб

ліографічні відсилк:и, імена їхніх власників та важливіші маргі

несові записи. При І<інці подано ще 9 різних покажчиків, між ними 
місцевостей, в яких бу.ли друковані, 1юротио вичислено 19 руно
писів, як також подано ще список всіх 44 ілюстрацій. 

Rec.: << Or. Clн·ist. Per. •>, Roma 1983, р. 509-510 (]. Krajcar). 

156 - OLszлмowsкл-SкowRONSKA S., La Cot'espondance des Papes 
et des Empet'eиt's de Russie (І8І4-1878), selon les docummts authen
tiques, "Miscellanea Historiae Pontificiae", Rome, Univ. Grego
riana, 1970, рр. ХІХ+з86(2). 

Після довшого історичного вступу (1-194), далі подано в ори
І'іналах (франц., лат. й італ. мовах) 147 до-кументів. У більшості 
це листи між Ан. Престолом і російсь1шми царями в рр. 1814-1878. 
Важливіші наведено повним теистом, інші с-корочується тільюІ 
до змісту. Багато з них ваторкують теж справи східних иатоли

иів, зонрема в рр. 1839 і 1875. При иінці вичислено лісту законів, 
які відносяться до католицької Церкви в Росіі у цьому періоді, 
1 де вони опубліковані, як теж подано покажчик імен. 

157 - OLszлмowsкл-SкowRonsкл S., Le Concordat de 1847 avec la 
Russie, d' apres les docume·nts mІ-tlzentiques. << Sacrшn Poloniae Mil
lenium 1>, t. \'ІІІ-ІХ, Rzym 1962, s. 447-877. 

Піс.нн бібліографії та довшої інтродукції (455-487), у виданні 
зібрана багата донумен'І·ація до Нонкордату з 1847 року між Ап. 
Прес'І'ОJІОМ ·ra Росією, в яиій, починаючи з 1845 року, наводиться 
наперед прелімінарні документи, відтан звіти з rюнференцій обох 

С'І'орін, звіти з иардипа.льських сесій,. листи Папи Григорія XVI 
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та Пія ІХ й Миколи І-го, сеІ,ретаря Стану а Віденським Нунцієм 

та урядові листи папських і російських уповноважених. Після того 

подається повний тенет самого конкорда1'У, папсьні документи та 

деякі доповнення. Починаючи а інтродукції, у всіх частинах ба

І'ато місця присвячено танож справам 3'єдиненої Церкви в Росії 

пімл скасування Унії н 1839 році. При иінці додані ще пока~к
чики головних дієвих осіб, імен та місць і всіх доІtументів. 

158 - OLSZAMO\VSKA-SкowRonsкл S., Ріе ХІ et l'Egl-ise CatJюlique 

en Pologne: La Suppressio-n des Dioceses С atholiques par le Gou
vernement Russe apres l' І nsurrection de 1863-4 ( 1866-1869). << Ante
murale 11, Romae, Iпstitпtum Historicum Polonicum, 1965, ІХ, 

р. 41-130. 

Після короткого іс1•оричнох•о введення до ІЮіШІОЇ а трьох дівце

зій наведено документи, що відносяться до знесення дівцезій JІа

·гинського обряду в Кам'янці Подільському, Мінську та на Під

.,яшші, де таким ч1шом задумано ослабити опір 1'аІЮЖ і греко

натоликів, яю1х насильно персведено на православ'я. 

159 - OzoRO\'VSКI Е., Eklezjologia U1zicka w Polsce tt' latach 1596-1720. 
<< \ViadomosCi Koscielne Archidiecezji w Bialymstokп», К \vartalnik, 
1978, NІ· 4{30), s. 51-112; 1979, Nl' ] (31), s. 47-106. 

Лвтор у своїй багатій на джерела npai\i зібрав уніятських енJІС
sіологів а періоду від -1596 до 1720 року, відповідно до іхнього вкла
ду присвячуючи їм бі<"ІЬШе чи менше місця, подаючи норотю1й _жит

тєІшс, їхні праці чи письма про Церкву, де воюr буюt публіко

вані, описані чи агадані і дуже багату до них бібJІіографію -- s 
поданням навіть їхніх листів по ріаних збірниках. У другій ча

стині піддав аналізі еклевіологічну думку серед цих письмешш

ків, головні проблеми з ЦІЄІ діJІЯНЮІ, JШ теж подас свою оцінну 

про них, а при нінці резюме в французьІіій мовІ. 

160 , - PEKAR А., Some Docztments Co1zcerning tJ~e << Bradac Affa-ir 11. 

<< Analecta OSRM і) Х(ХУІ), Rome 1979, р. 212-228. 

llicJIЯ короткого введення про веJПші непорозуміння :й ·груд

нощі, а люJми сп. Брадач був амушений fіоротнсн, вашІ йоІ'О пот

верджено єниснопом Муначівсьної єпархії, наведено тут 5 Jшстів, 
які насnі'l'Jtюють ці труднощі. Вони друную·І·ьсн вперше і іх нема 
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у збірці документів <.1 Синоду єпископів <.1 р. -1773 (пор. ч. 1170 Біб
ліографії в <( Записках ЧСВВ >>, Х, с. 418), яні видав о. :М. Лацко, 

161 - PERRI V., Un Progetto per /а Rinascita del/a Chiesa «Greco
Slava» Cattolica presentato а Ріо ІХ. «lntrepido Pastori», Roma, 
UKU, 1984, рр. 481-518. 

Стаття присвячена проєктові відродження «греко-слов'янської» 

католицької Церкви, який для Папи Пія ІХ виготовив Іполит Воло

димир Терлецький, і його бурхливому життю й діяльності для 

об'єднання всіх слов-'ян в одній католицькій Церкві, При кінці дода

но три меморіяли, які він склав 4.6.1847 і ІЗ серпня 1860 рр. 

162 - PRZEKOP Е., Der Griechisch-Katholiscl~e (unierte) R·itщ im 
polnisch-en Konkordat vom ] ahre 1925. << Ostkirchliche Stшlien t>, 

\Viirzbttrg 1979, S. 145-167. 

З'ясувавши }Іісійну східну політІшу АпостоJІьс.ьного Прес1•о.1у 

та відносини між урядом 1•а народними і церковними меншинамн 

у східній Польщі, (східно-слов'янський або неоунійний обряд, 

греко-католицький обряд і Лемки І), автор подаР. го.:ювні пуІШ1'ІІ 

Rоннордату відносно східного обряду: територія.:Іьна організація 

обряду, обсадження парафій, заборона в додаткових богослужея

нях іншої крім польської мови та греко-католики поза своїми єпар

хіями. Про східно-слов'янський обряд в Нонкордаті не буJю жад

ної згадки. 

Рец.: Музичка 1., <<Богословія>>, .Рим 1979, с. 203-9. 

163 - (RAKOWIECKI J.B.), Prawda Ruska czyli Prmt•o Хі~сіа Jarosla~·a 
Wladymirowicza tudziei traktaty 0/ha у lgora WW.XX. Кiiowskich z 
cesarzami greckimi у Mscislawa Danilo~·icza Х. Smoleftskiego z Rygq 
zawarte, ktorych texta, obok z Polskiem tlumaczeniem, poprzedza 
Rys histotyczny zwyczajo~·. obyczajo~·. religiy, prmt• у jt:,zyka daи·
nych slowiaftskich у slowiaftsko-ruskich narodo~· przez J.B. Rako~·iec
kiego. Тот І. Warszawa, w druk. ХХ. Piiarбw, 1820, str. XVI 
+ 278. Tom ІІ, 1822, str. ХІІ+ 320 + Tabella postaci slowian-
sko-ruskich, okazuiц_cych szczegбlne znaczenie і nazwiska, oraz spo
sбb czytania і skladania wyrazбw. 

У І томі автор описує загально слов'ян, зокрема східних, 
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давність та початки різних слов'янських прав, головно Руської 
Правди. При кінці доданий обширний хронологічний спис усіх во
лодарів, починаючи від Рюрика до Петра І і предметний покажчик. 

У 11 томі поміщено трактати князів Олега, Ігора, Мстислава та са
мої Руської Правди, з польським перекладом, та історичний нарис 

слов'янської і польської мов, як теж короткий словничок. 

164 - SEEMAN К.D., Abt Daniil. Wallfahrtsbericht. Nachdruck aus 
der Ausgabe Yon VeneYitiriov 1883-85 mit einer Einleitung und 
bibliographischen Hinweisen von Klaus Dieter Seeman. « Sla
vische Propyliien & Bd. 36, W. Fink. Verlag, Miinchen 1970, S. 
LXXIV+ 243 + 16. 

Це критичне видання, з довшим вступом і бібліографічними 

вказівками К.Д. Земана, одного з найбільш популярних творів 

старо-русьної літератури 12-го століття, в якому учасник, ігумен 

Даниі"І, описує свою прощу до св. Землі. В одному 19 ст. мав він 
8 видань і був перенладений на французьку (2), грецьку (2), ан

глійсьиу і німецьку мови. 

Rec.: << Russia Mediaevalis •> ІІ, 1975, S. 166-177 (Рорре А.). 
Пор. теж його: Die Altr~essische Wallfahrtsliteratur. Theorie und 

Geschichte eines Literaturischen Gemes. Miinchen, W. Fink, 1976, S. 484. 

165 - SнЕsнко Р., The Russian Orthodox Church Sobor of. Moscow 
and the Orthodox Church in the Ukraine (1917-1918): ІІ. « Ana
lecta ОSВ:М •> X(XVI), Rome 1979, р. 228-363. 

Автор продовжає ту працю, якої перша частина появилася в 

8-му томі <<Записок ЧСВВ>> 1973 року, с. 161-240. Після корот
кого вступу у цій другій частині наводяться наступні документи, 

які відносяться до намагань створити Укр. Автономну Православ

ну Церкву в рр. 1917-1918: 1) Згадки в промовах на Московському 
Соборі про автокефальні тенденції Укр. Прав. Церкви впродовж 

історіі, с. 232; 2) Такі ж згадки про незалежницькі рухи в Укра
їні, е. 237; З) Дебата на тому Соборі, чи вислати делеrацію на Со
бор до Києва та апробувати його, с. 239; 4) Моеновський Собор і 

перша сесія Собору в Києві, с. 235; 5) Московський Собор і друга 

сесія Собору в Києві, с. 237; 6) Тимчасовий Статут верховного 

управ.ління Прав. Церкви в Украіні, с. 332; 7) Відповідь на нього 
Московсьного Собору і патріярха Тихона, с. 343; 8) Відкинення 
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їхнього рішення Унр. ш1адою. 

При нінці подана вибрана бібаіографія. Зміст усіх виступів 

та донументів і пояснеюш до них подані англійською мовою. 

166 - SIEFKES FRAN'KE, Zur For·m des Zitije Feodosija. Vergleichende 
Studie1t zur byzatttisclten und altrussischen Literatur. Bad Homburg, 
Berliп, Zii1·ich 1970 (Osteuropastudieп der Hochschuleп des 
Landes Hesseп, Reihe 3: Frankfurter Abhandlungeп zur Sla
Yistik, Bcl. 12), S. 287. 

Ав'l·ор аналізує зміст і побудову життєnису, його стиль і JІеІt

спну та його залежність від цього роду візантійсьних творів. 

167 - SLIVKA J., Historical Mirror. Sources of the Rusin attd Hun
garian Greek Rite Catl10lics in tJte United States of А merica, 1884-1963. 
Rt·ooklyп, N.Y. 1978, р. ХІ+З42. 

У цьому цшшостилевому видаrп1і зібрано історичні джереJІа 

до церновної історіі грено-на·rоJшцьюrх русинів ·ra мадярів за рони 
1884-1963, яні взято а І<а:Іендарів, часошЇ:сів, журналів, пюІСЬЮІХ 
ппсьм, нореспонденції, судівсьюrх виронів, денретів, єписнопсьюІх 

JІИстів, споминів, :.~аписон а засідань, просьб і ·r.п. В них представ

щша затнаша боро·rьба щ1 свій обрнд, запровадження це•rіба•rу, 

невдачі та успіхи, -- обширніше до 1939 ронів, а потім тілЬІш най
щшшіші події. Прп ніпці подано ні.:п,на зюrмон, бібліографію та 

пока~нчин іщш. 

168 - (SтEBELSКI 1.), Ostatnie prace Stebelskiego. Z autografu wydal, 
wst~pem і przypisami objasnil Dr. W. Seredynski. "Scriptores 
Rerum Polonicarttm" lV. Krakбw, Ak. Umiej~tnosci, s. 263-396. 

У першому розділі (269-340) автор подає: Спис усіх руських 

архиєпископів і єписнопів, католицьких і православних, на. всіх 

катедрах у Польщі і Литві. При :кожній катедрі описано її початки 

і найважніші відомості, а при кожному єпископові - його осо

бисті дані, характеристику та численні відомості з іхньої діяль

ности, які зібрано з різних записок, архівів, диптІ{хів, зокрема 

чотиритомовоі праці Нєсецкого (Гербаж). Цей спис допроваджений 

;~о :кінця 18 століття. Доnовнив його І. Середниський за « Пшеr
.fІонд Познанскі >> т. 38 (1865). 
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У другому розділі (341-2) подадо: Спис Киівських митрополи
тів, з'єдинених 3 осідном у Бильні, і не3'єдинеиих з осідном в Ки
єві, а коротними їхніми даними. 

У третьому розділі (343-354) - а довшим встуnом про самі 

Капітули, подано на осиові монастирських архівів та бібліотеч
них рукописів Спис Генеральних Капітул Василіяисьиого Чину, 

а іменами іх предсідників, Протоархимаидритів і Протоігумеиів, 

які відбулися перед і після об'єднання (1743 на Капітулі в Дубні) 
обох Провінцій Литовської і Польської. 

У четвертому розділі (с. 355): Хронологічний спис Прото
архимаидритів Василіянського Чину в рр. 1612-1802. 

У п'ятому розділі (356-368): Хронологічний спис Архимандри
тів усіх 21 монастирів в Польщі і Литві, 3 короткими даними про 
монастирі та самих архимаидритів. 

У шостому розділі (369-370): Спис учасників Провінційного 

Собору у Бильні 1508/9. 
У сьомому розділі (371-2): Спис настоятелів Жировицько1•о 

монастиря, а далі на стор. 373-394 історію родини Солтаиів, які 
були фундаторами і його добродіями, 3 численними відомостями 
і до його історіі. 

При кінці (395-6) у Доповненні подано імена Прокураторів 

в Римі та відомості про монастир у Кракові в рр. 1788-1797. У цім 
Збірнику, про який згадано під ч. 992, автор, ананий Василіян

ський історик, доповнив і поширив те, що вже було появилося 

друком у його «Додатку до Хронології». 

169 - SтRUMINSKYJ В., 0/d Ruthenian Printed Books and Manuscripts 
in the Episcopa/ and Heritage Institute Libraries of the Byzantine 
Catholic Diocese of Passaic. (1980), рр. 22. 

У виданні подано докладний опис 13 старих церковних книг, які 
були друковані у Львові, Почаєві, Уневі та Чернігові, та 2 ману
скриптів, які знаходяться в єпархіяльній бібліотеці в Пассаїку, ЗСА. 

170 - SzEPТICKY А., Address оп the Ruthenian Question to thier Lord
ships the Archbishops and Bishops of Canada. Leopolis 1911, рр. 25. 

У зверненні до Канадської єрархії подано короткі інформації 

про русинів-українців в Канаді, програму протестантів щодо них та 

виказано потребу для них їхнього власного єпископа. 
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171 - Тк-\с S., Ikony zo 16-19 storocia 1Ja se~•erovychodnom Sloven
s/щ. Fotografie :\Jiroslav Jurik. Bratisla'\'a, yyd. Tatran, 1908, 
s. 276( -t-4). 

У ве.шпюму -·понсусовому виданні, на перших 9-78 сторіннах 
подано довшу історію та харантернетину ікон, які знаходяться в 

дерев'яних церноах на ех. СJюваччині тобто на Пряшіnщині, па

перед тих s 16 cтoJJiт·m, відтак з 17-19 століть. Піс,;ш того номі

щено у виданні репродунції 14 дерев'яних церков та 143 ікон, з 

яю1х багато нольорових. При кінці подано з них натаJюг в с.тю

вацькій, російсьній, англійсьній та німецьній мовах. Крім них 

па маргінесах в тенетовій частині поміщено ще інших 38 образ
пів, ян довументаJІьний матеріял. При кінці видання подано ще 

коротний словничон неврозумілих імен, вешшу літературу та ре

зюме в por.., aпrJI. та нім. мовах. 

172 - TsiRPAIO.IS Z.K ., То ElletJiko Kollegio tes Rom.es ka-i о-і matetes 
tmt ( 1576-1700). Tessalonike, Analekta Vlatadon 32, Patriarchikon 
Иrуша Patet·ikon Meletoп, 1980, р. 935. 

~т ве.шшій монографії, з 12 ілюстраціямп та З І'еографічними 
нартамн, автор-- правос;щвнпй, ttpoф. ЙоаннінсьІ<ого університету, 
дає обширну історію Грецьної КолеІ'іі св. Атанасін в Римі, ма

ючи на меті, ян снавано в заголовну, дати причинок до студії про 

нуJtьтурну по.;Іітину Ватинану. В цій КолеІ'ії навчалось також 214 
нитомців з І{иївськоі і поті~1 Львіосьної митрополій, мін< НИ!\Ш 8 
митропОJІИтів та 19 єпископів і багато протоар:химандритів, тому 

її називано також Грено-Руською КолеІ'ією. Починаючи з рону 

оснуnапня 1576 р., історія її доведена до 1700 рону. Перша частина 
прпсвячена справі фундації та організації 1\o.;tel'ii, її хронікаl\І та 

J'атаJІОГЮ\1, з яких виведено теж статпетичні табJtиці. ~' другій ча
стині (249-708) антор подас в хроно.;югічному порядку біографію 

та біб.'Ііографію кожного шІто~щя, а при :кінці пона:..кч1ш: імен (791-
825) 'l'a предметний (827-931), в грецькій і латинській мовах. 

Р(щ.: Оссерваторе Романо, 1.3.1.981. 

173 - WELYKYJ A.G., Litterae Nuntiorum Apostolicorum Historiam 
Ucraina~ Illustrantes, Vol. 14, Roma, "Analecta OSBM", ІІІ, 

1977, рр. ХІІ+287. 
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V цьому томі оnрилюднено 466 документів з рр. 1684-169З. 

Майже всі - це листи An. Нунціїв в італ. мові про участь коза
ків в боротьбі проти турків і частинно про церковні сnрави, го

ловно з Львівської, Перемиської та Луцької єnархій, які в тому 

часі готовилися до Унії. V виданні nоміщено теж 2 маnи з укр. 
земель і nортрети Короля Я. Собєского, І. Мазеnи, єn. Й. Шум
лянського і І. Винницького. При кінці подано nокажчик імен. 

174 - WELYKYJ A.G., Litterae Episcoporum Historiam Ucrainae Il
lusrantes, vol. ІІІ (1665-1690); vol. lV (1691-1710), Roma, "Ana
lecta OSBM'' ІІІ, 1974-1976, рр. ХІІ+з57; рр. XV +347· 

V З-му томі nоміщено 214, у 4-му 2З4 листи, nереважно укра
їнських, але теж й інших єпискоnів, митроnолитів і кардиналів. 

V більшості вони друкуються вnерше і в орю'іналах, nереважно 

лат. й італ. мовах. V З-му томі nоміщено теж nортрети єп. І. Бучка, 
Г. Rоленди, Я. Суші, Й. Шумлянського й І. Винницького. V 4-му 
- ще теж Й. де Rамілліса, Г. Война-Оранського, Ю. Вин:ниць
кого і В. Шеnтицького. В обох томах nри кінці nодано nокажчик 

Імен. 

175 - "'EI-YKYJ А. - PIDRtПCH:r>;YJ Р., Ep1:stolae MetropolitartІ-m 
Кіот:еns1:шп CatlюUcorzиn, Theodosii Rostockyj, Heraclii L1:sow
skyj, Gregorii Kochanowicz, ] osapltat Bulltak, 1788-1838. Yol. ІХ, 

Roma, << Aпalecta OSBM &, 1980, р. Х+479{+1). 

Це останній том зі Збірки .r1истіn Rиївсь1щх мнтропоJштів і 

всієї Русі. У ЦJJOl\ty томі подано 9 донументів біографічних та 57 
~пютів митр. Т. Рос'l·оцькоІ'О (1788-1805), с. 1-142; 4 документи біо
графічні і 69 JШстів митр. r. Лісовсьиого (1806-9), с. 14З-ЗО8; 8 
донументів біографічних та 8 •шстів митр. Г. Rохановича (1809-
1.814), с. ЗО9-З44 та 12 доІ-\ументіn біографічних і 62 листи митр. 
й. БуJІГака (1817-18З8), с. 345-452. Перед ІЮШНИ!\І митропюитоl\1 

подано коротну біографію, а при кінці широю1й ІЮІШЖЧJШ імен 
та речей, ЯІ-\ танож СІШСЮІ вюкніших церковНІІХ і дерн>авних му

жів з цього nеріоду, fШ паnі в, митроnолитів, вnиснопів, nротоар
химандритіn та норолів й імператорів. Донументи наведено в ори

rінаJІі, в більшості в латинській мові, деякі в італійській та росій

ській, і польській. 

Rec.: << Or. Christ. Per. & Roma 1982, І, р. 255-7. (J. Krajcar.) 
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176 - WELYKYJ А. - PIDRUTCHNYJ Р.В., Litterae Episcopomm 
Historiaт Ucrainae lllustrantia, Vol. V: 1711-1740. <І Analecta 
OSBM )), Rornae, .1981, р. XXXIV+375+(1). 

V цьому томі поміще·но 170 документів, в більшості ;хистів 

рівних єпископів, також чужих, які відносяться до історії Унра

інської Церкви, в роках 1711-1740. Між ними анаходиться 'l'акож 
частина в «Актів митр. Кишки )) 1 с. 8-68, яких 1,5 і 11-й томи зна

ходяться у Віденській Національній Бібліотеці. Цей уривок взя

тий в 5-го тому. V виданні· знаходяться також· портрети впп. Л. 

Кишки, В. Шептицького, й. Левицького, А. Шептицького, Ф. 
Гребницького, 6. Устрицького, Ф. Володковича та сторінка з ру
копису митр. Кишки. При кінці поданий покажчик імен та місце

востей, списки важливіших церковних та державних осіб того часу 

та хронологічний список усіх документів. 

Rec..: « Ot. Christ. Per. » 1982, р. 482-3. (Krajcar J.). 

177 - WELYKYJ A.G. - PIDRUTCHNYJ Р.В., Litterae Вasilianorum in 
Terris Ucrainae et Bielarusjae. Vol. І, 1601-1730. Rornae, <І Ana
lecta OSBM », 1979, р. Х+369. Vol. 11, 1731-1760. lbidem 1979, 
р. ХІ+375. 

В обох томах досі опубліковано 371 різних шютів, у великій 
більшості вперше, які до Риму висилали поодинокі Вас1шілнські 

ченці, урядові представники Чина, як теж виготовлені спільно 

Протоархимандричими куріями. Всі листи писані латинською чп 

італійською мовами. При кінці обох томів подано обширний по

кажчик Імен та предметний, як теж списки в відносних періодів 
Папів, патріярхів, митрополитів, єпископів, про.тоархимандритів, 

прокураторів, як теж королів, царів, гетьманів та інших. 

178 - WELYKYJ A.G., Rationes Theologicae et Canonicae in defensionem 
Unionis an. 1632-1633. « Analecta OSBM І) X(XVI), Romae 1979, 
р. 193-212. 

Після короткого вступу, в якому представлено ті політичні 
) . .. 

обставини, серед яшrх нез'вдинею висупушt сво1 домагання в рр. 

1632-3, подаються в архіву ПропаІ'анди наперед інформації до всіх 
10 домагань, по них ті рації, в-за Іших вони відк11даються, вніпці 
розв'язуються труднощі, лкі можна б бу.rю проти нпх матн. 
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179 - Catalogtts Ordinis Basiliani S.ti ]osapJtat. Nr. 14(1983), 1882-
1982. Anni Centesimi Refoпnationis Dobromylensis Occasione. 
H.omae, apud Curiam Generalem Ordinis, 1983, р. 152. 

Це ювілейне видання 3 нагоди 100-річчл від Добромильсьної 

реформи (1882-1982). У ньому подані всі члени Чину, 3 їхніми осо
бистими даними, ли також 3 поданням монастиря, в яному nере

бува.шr в останньому році, та обов'язків, які вони юшонуваш1. 

Крім того, у цьому ювілейному виданні поміщено знимю1 усіх 

монастирів та ревиденцій в останю,ого роІіУ, а танож і внимюІ усіх 

монастирів, які існували до років 1945-9 в Провінціях Галицькій, 
Закарпатській, Румунській, :М:адярсьІ,ій і Чехомовацькій. При 

всіх Провінціях і монастирях подана коротка історія в JІатинській 

та українській мовах. При кінці додано список усіх померлих Ва

силіян, від 1882 до 1983 року, за азбукою, - усіх 433, JШ також 
список Каталогів пісJІЯ 1882 рону: 47 каталогів Га.:нщьІ{ОЇ Провін
ції, 10 - Закарпатської, 5 - Румунської, 6 - Віце-Провінції Брави

лійськоі, 16 - Американсько-Канадської, і 14 КатаJюгів ціJЮl'О 

Чину, почtшаючи з 1949 ро ну, та списон усіх П ротаархимандрит ів, 
починаючи від 1617 рону -- І\иївськпм митрополитом, Й .В. Рут
ським. Список Каталогів в років 1773-74 до 1867, всіх разо11 10, 
зібрано в Ката.11озі Галицької Провінції на 1938 рік. Крім них, 

у монографіі о. М. ВлвРика, Нарис роавит,;,у і стану Васи.~і.<тсь,.ого 

Чина XVII-XX ст., 1979, перевидано в цілості знайдені в архі

вах І\ата.логи: Святотроїцької Провінції в 1754 році, і в того ж 

року КатаJюг Святопонровськоі Провінції (Русьної); тих же обох 

Провінцій в році 1772-3 і Ката.тюг Святопонровської Провінції на 

1776-7 рік. Там же подано тю,ож списни монастирів в роках 1640, 
1680, 1780, 1798, на підросійсьній Унраїні, та 3 року 1818 у Львів
сьній архиєпархії. 

180 . - The Catholic Directory. Byzantine Шtе Apostolic Exarchies of 
Philadelpltia attd Stamford, USA. Philadelpl1ia, Byz. Rite Apostolic 
Exarchy of Philadelphia, 1958, р. 254+ (56). 

Ян ':/ всіх подібних виданнях, у цьому Шематпвмі подаються 
найважливіші дані про всі -уr•р.-:католицькі парафіі в північній 

Америці, ЗСА, в тому часі в обох енвархатах: Фі.лядеJІьфійському 

та Ст()мфордсмюму, і про все духовенство та дяків і ди ри І'ент ів 

хору, середні та вищі церновні шкоJш, всі Чини та Згромаджен

ня, які таl\1 працюваJш. У цьому річню;у, нрім того подано 3ним-
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ки всіх врархів та всіх душпастирів. Тані Шемативми в теперіш

ньої Філидельфійської митрополії, в усіма енаархатами і пізніше 
усіма єпархіями, появлялися в англійській мові, починаючи в 1951 
ро ну, аж досі. 

181 - Cerkiew Prawoslawпa па Chelmszczyzпie. Przemowienia і inter
pelacje poslow і senatorow ukrainskich і w Sejmie w Sепасіе. Lwo\v, 
nakl. Ukr. Narodowego Demokratycznego Zjednoczenia (UNDO), 
1938, s. 54. 

У виданні поміщено дві інтерпеляції й одну промову посла С. 
Барана та промову сенатора Остапа Луцького про тяжке поло

ження православної Церкви у Любельськім воввідстві - на Холм

щині, а багатьома статистичними даними. 

182 - Chretieпs d' Ukraiпe - ип people ecartete mais iпvittcibile. Гaris, 
Aide а l'Eglise еп Detresse, 1983, р. 224. 

Видання присвячене сучасному станові Церкви в Україні і 

на поселеннях, не тільки української католицької, але також пра

вославної та протестантських громад. Поміщено у ньому багато 

донументів Самвидаву, як танож ввернення Й. TepeJii, о. В. Рома
нюна, полтавського вп. Теодосіл тощо. Впдан~я, в якому подано 

чимало статистик, збагачене численниJ\ш світлинами владик і свя

щеників- мучеників та ісповідників. Це видання появшюся також 

в мовах англійській, німецькій та італійській. 

183 - Coпcordia cJrca correlati01мs utri~esque ritus graeco-catholici 
Rutheпorum et latiпi Polo1torum іп Galicia. Leopoli 1865, р. 126. 

У вбірюшу подано ПастирсЬІ~і Листи митр. Спиридона Литви

новича і Перемиського вп. Т. Полянського, в латинській й: ру

ській мовах, разом а декретами про взавмовідносини між гр.-като

лицьким і римо-католицьким обрядами в Галичині. Разом з ними 

подано такі ж Пастирські Листи в польській і латинсЬІ:~ій мовах 

латинсЬІ·юго Львівського архивп. Ф.К. Ввжхлєйського та Пере

мисмюго .'татtпtеьнпго r.п. А.{"}. Манастирсьного. 
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184 - Directory 1984. Byzantine Rztthenian 1І.f etropolitan Provi1tce. 
With а necrology of priests, monastics, and seminart:a-ns. Pittsburgh, 
Byzantine Seminary Press. 1984, р. 68. 

Це малий Шематизм Пітабурвьної Провінції, з 4 єпархіямп. 

Крім впархіяльних к~·рій, подано імена всіх священинів, в лоаа

бучному порядку, а їхніми адресами; і парафій 1•а 111ісійних ста

ниць аа Стейтами, та хто їх обс.чуговує. Онремо подаrІі свяще

ники на пенсії та ста;rхі диякони і всі монахи та доми Сестер. При 

кінці зібрано в поаабучному порядку імена всіх помершrх єписко

пів, свящешшів, семінаристів і монахів -- а датою і місцем смерти 

та кладовищем, на ююму поховані, а онремо імена священиків, 

про яких ці дані не анані. Всіх помершtх зібрано ще окремо за 

місяцями й днями року. Імена померJшх Сестер подано онремо, 

не в по азбучному порядну. 

185 - ln difesa del Cattolicesimo Uc1'at'no. Lettera Enciclica « Orien
tales Omnes • del Sommo Pontefice Ріо ХІІ in occasione del 3500 
anniversario della Unione della Chiesa Ucraina еоп la Sede Aposto
lica. Con Prefazione е Coшmenti. Roma 1946, р. Х+54. 

В італійському перекJІаді подана у виданні ЕнцикJrіка Папи 

Пія ХІІ а нагоди 350-Jrіття Берестейської Унії (1596-1946), поне

реджена коротки~І вступом а історіі укр. народу і ЦерІtви. При кінці 

додано ще деякі коментарі з << Оссерваторе Романо » та визначних 
особистостей як кард. Тіссерана, нард. СпеJїьмана та кард. (ри
фіна, які вони даJш після цієї Енцшшіки та після « Львівського 
Синоду>>. 

186 - J ak z Unitami obchodzq, si~ w Rosyj? Korespondencya dyplo
matyczna, przelozona w Izbie nizszej angielskiej z polecenia Krб
lowej, а w odpowiedzi na adres z dnia 5 marca 1877. Krakбw, 
"Czas", 1877, s. 8о. 
V виданні опубліковано чисJІенні звіти з багатьома теж докла

дами англійських диnломатів про nереслідування і нищення Унії 

на Холмщині в р. 1875. V більшості це звіти англ. консула у Вар
шаві С.Е. Мансфілда. 

187 - М emoire presente а Sa Santete le Раре Benoit XV. Sujet: Ques
tion Ukrainienne et persecution des Ukrainiens Catlюliques раг 
les Polonais. Roma, 1920, р. 18. 
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Меморіял виготовили о. Ксаверій Бон, шарж д'афер дІшло

матичної місії Укр. Республі1ш при Ап. Престолі та секретар П. 

Карманський. 

188 - Memoire de М. L'Abbe foseph Adonias Sabourin, а sa Grattdeur 
Mgr. Arthur Beliveau, Arclteveque de Saint-Bo·niface. Sur le travail 
fait au milieu, des Ruthenes par les pretres sect6liers d'origine latine 
et sur lettr retour au rite latin. Pro Marшscripto. (Sifton) 1917, р. 

4+16. 

У ппсьмі-меморія;ІJі до архивписнопа у С. Бонифас о. й. Сабу
рен став в обороні тих священиків лат. обряду, яні досі працю

вали для вірних східного обряду в Канаді і яні ма~1и повернутися 

нааад до латинського обряду, залишаючи цю працю, яну досі ВІІ

конували. Перед письмом наводить також 4 листи в цій самій спра
ві, між ними таІ\оЖ від Настояте.ля Ваштіян в Канаді, о. С. Ди

дина. 

189 - Monumenta Ucrainae Historica. Collegit m. А. Szeptyckyj, 
edidit m. J. Slipyj. Ed. Universitatis Cath. Ucrainorum s. Cle
mentis Р., Romae. 

vol. ХІ, 1974, рр. ХІІІ+648. 
vol. ХІІ, 1975, рр. ХХІІІ+652. 
vol. ХІІІ, 1973, рр. ХІІ+(4)+28І. Collegit А. Baran. 

vol. XIV, 1977, рр. XVI+163. Collegit А. Baran. 

У 11-му томі видруковано 582 документи а рр. 1633-1659 і ще 

додатково 34 а рр. 1623-1650. Всі вони в доповненням до 2 і 3 томів 
цього ж видання, в яних передше їх пропущено, бо вони вже були 

деіноді опубліковані й тому тільки іх згадано. 

В 12-му опубліковано 494 документи за рр. 1660-1701. І вони 

в доповненням попередніх томів, як і ХІ том. Між ними, однак, 

є 10 документів, які тут вперше видруковано. 

При обох то~Іах виготовлено добрі покажчики імен і речевий. 

В 13-му томі аібрано доІіУментп про канонічне визнання Му

качівської єпархії 1771 року. 

Rec.: М. Lacko, "Or. Chr. Per.", Rоша, 1974, рр. 212-4. 

У 14 томі друкуються акти про можливості установлення па
тріярхату в Австро-Угорщині у 19 ст. - для всіх східних като

ликів чи тільки для українців та 11 листів відносно кардина.ль

ства митр. М. Левицького. 
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190 . - Ordttuttg und Ceremonien, welche Ьеу der feierlichm Einfuhrung 
Sr. Excellenz des Hochwitrdigstett Herr1t Attton Angellowicz, grie
chisch-katholischen М etropoliten in Galizien auf seitten М etropoli
tansitz in Lemberg ат 25.September 1808 beohachtet wordm sind. 
Wien, Ьеу Anton Pilcher, (1808), S. 31. 

У видапні подано опис інсталяції митроІюJшта Львівського А. 

Ангеловпча, '1808 року, по відновленні митропоJІії, в привітом Ге

нерального Вікарія М. Гарасввича, відповіддю нового митропо

лита, промовою того ж Ген. Вікарія в ПОJІьській мові, відчитан

ням цісарського декрету і Папсьної Бул.пі і многолітствіями. На 

другий день відбувся Синод, з промовою 1\Іитрополита в латинській 

мові, після чого відчитано Пастирське Послання та прпступлено 

до спільних нарад. 

191 - Parishes attd Clergy of the Orthodox and other Eastem Cht4rches 
in North attd South America, together with the parishes and clergy 
of the Polish National Catholic Church, 1964-1965. Buffalo, N.Y., 
1965, р. 188. 

Між іншими у виданні подано список парафій з адресою та 

іменам.и душпастпрів, які налешать до т.зв. Американської Кар

наторусекої Правос.rшвної Греко-КатолицЬІюї єпархії, с. 19-23; -
до Укр. Православної Церкви в Америці, юрисдикції тодішнього 

архивпископа Богдана; - юрисдикції архш:ш. Івана Теодоровича і 

Мстислава Снрипника; - до Укр. Греко-Православної Церкви в 

Канаді; - до }"кр. Автокефальної Правос.їІавної Церкви в Екзилі, 

арх:ивп. Па.;щадія й Ігора та окремо юрисдикції архивп. Григорія, 

с. 129-155. При них подані також парафії в південній Америці. У 
виданні поміщено знимки всіх Владик. Рююм з вірними багато 

унраїнських правосJrавних священиків знайшшюя в Російській 

Правос.rшвній Грено-І{атошщькій Церкві. 

Пор.: Year Book and Church Dt:rectory of tlte Russian Orth. Greek 
Cath. Chmch of America. New York, Metropolitan Council, 1960, р. 200. 

192 - Polski Autokefalny Koscibl Prawoslawny. «Prawoslawny Ka1en-
darz na 1984 rok». Warszawa, Metropolia Prawoslawna, 1983, s. 
3-40. 

Це малий шематизм Православної Церкви в Польщі, яка поді

Лена тепер на 5 єпархій. У ньому подано імена всіх єрархів, членів 
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Синоду, митрополичої ради та всіх митрополичих комісій, як також 

всі парафії за єпархіями та деканатами. При кожній з них подано 
теж імена парохів, вікаріїв, дяків та їхні адреси, а теж кому присвя

чена парафія.тіьна церква. При кінці додано ще стан трьох мона

стирів та двох богословських шкіл, а перед «тематизмом» 11 
світ лин. 

193 · Protestatio adversus quasdam falsas et seditiosas accusationes, 
promotas а 1zonnullis reЬelliЬus sacerdotiЬus ruthe'ttis contra ipsoruт 
episcopum. Romae, Тур. Pontif. Ріо ІХ, 1912, р. 17. 

Це відовва, яку вислано до всієї катошщької єрархії в півн. 

Америці в обороні єп. Сотера Ортинського. Ії підписаЛо 61 свя
щеників, до яких півніше долучилося ще дальших 17, а чотирьох 
відкликало свою участь в аl'ітації проти того ж єпископа. Всіх ра
во:м, отже, 82 підписи оцих священиків. 

Ця відовва появилася також в англійській мові, тільки бев 

імен цих 17 і чотирьох імен, які півніше долучиJrися до пepiUJJX, 

під ваг.: Complaint against certain false and seditious attacks made 
Ьу recalcitrant ruthenia1t priests respecting their Ьishop. 

194 · Raporty generalnych wizytatorow szk6l Komisji Edudacfi N aro-
dowef w Wielkim Ksi~twie Litewskim (1782-1792). Opracowaly 
Kalina Bartnicka і Irena Szybiak. Wrocla.w-Warszawa-GdaiJ.sk
Krak6w, wyd. Ро1. A.N., 1974, s. 598+ (2). ArchiWиm Dziej6w 
Oswiaty t. VI. 

У ввітах в цих років 1782-1792 описані вівитації в таких Ва
силіянських школах: Боруни- с. 61-2, 116; Подубіси- 85-6; 114-5, 
446-7; Берестя Литовське - 103; Жировиці - 18, 129, 273-4, 333-6, 
476-480, 547-9; Береввеч- 26, 140-1, 151, 180-1, 217-8, 347-8, 400-2. 
При кінці поданий покажчик імен осіб та місцевостей, МІЖ ними 

численних Василіянських професорів і проповідників. 

195 - Schematt"smus Universi VeneraЬilis Cleri Dioceseos Graeco Са ... 
tholicae Premisliensis pro anno Domini MDCCCXXVIII. Pre
misliae 1828, р. 96. 

Це перший Шемативм Перемиської єпархії в 1828 р., який по
тім появлявся кожного року, ва маJrими винятками в часі світової 
війни, аж до 1939 року. В ньому подано: імена всіх Перемиських 
єпископів від 1218 року; членів Rапітули й Rонсисторії та головно 

\.. 
стан всіх деканатів в їхніми парафіями, при яких подається ім'я 
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патрона, пароха й сотрудників та чисJю вірних. При кінці наве
дено теж імена усіх семінаристів, яких було 136; всі монастирі, 
які знаходилися в єпархії, а іменами всіх . ченців. та спис. помер
лих священиків аа попередній рік, як також покажчик усіх імен. 

Такі Шематиами а багатими інформаціями про парафії та іх душ

пастирів; а цінним матеріЯлом до минувшини українськоі Церкви і 
теж народу, почали друкуватися вперше у всіх· східних єпархіях, 

які знаходилися в Австро-Угорщині. Найстарший друковаJІий Ше

матиам появився 1814 року в Мукачівській єпархії. У Львові такj 
Шемативми почали друRуватися а року 1832, в Перемиській ~шар
хіі-- вже а 1828 року, у СтаниСJІавівській- а 1886 р., у Пряшів
ській- а 1848 р., у Rрижевській- а 1832, а на Буковині, в пра
вославній єпархії, - вже а 1841 рон,у. Пізніше, 1918, вони також 
друкувалися в ГайдудороІ', на Мадярщині, а 1936 р. також на Лем
ківЩині. 'V всіх єпархіях вони адебіJІьша появлилися кожного року, 
спочатку, звичайно, в латинській мові, потім деколи в лат. й укра

їнській, а пізніше тільки в українській. Останні шематиами вий

шли ще 1944 у Львові, а в ГайдудороІ' .та в Пряшеві 1948 року. 
Поза Украіною найбільше шематиамів, к. 200, вбереглося в Рим
ських бібJтіотет;ах та у Відні, н. 50. 

196 - Sermo de sacra occidentalem inter et orientalem Ecc/esiam Unio
ne, quo Michae/ Manuel 0/savszky, ер. Rossensis, Munkacsiensis, 
Maramarossiensis, per inclytum Regnum Hungariae et partes illi an
nexas Vicarius Ар., sacratissimae Caes. Reg. Apost. Majest. Consilia
rius, есе. occasione suae, cum regio decreto visitationis, comitatus 
Szatmariensis populum, per Sarabaitam quendam, qui Sophronium se 
nominabat, ad schisma concitatum et relapsum, anno M.DCC.LXI ad 
reassumendam sacram Unionem, cum optato successu, exhortatus est. 
Vindibonae, typis Aghelinianis, M.DCC.LXX- Poczajoviae reim
pressum M.DCC.LXIX, рр. 27ff. 

Автор промови-листа - Мукачівський єп. М.М. Ольшавський 
(1743-1767), в якій віJІ дає виклад про З'єднання між східною і 

західною Церквами. 

197 - Sinopsis. Кіеv 1681. Facsimile mit einer Einleitung von Hans Ro
the. Bohlau Verlag Koln, Wien 1983, VII, S. 409. Bausteine zur Ge
schichte der Literatur Ьеі den S1aven, Band 17. 

Крім самого Синопсису, який був свого рода історією право-
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славної східної Европи, третину видання становить великий вступ, в 
якому, крім квестії авторства (1. fізель), з'ясовано літературну й 
історіографічну ситуацію в Україні, зокрема в Печерській Лаврі в 17 
столітті, як теж розвиток друкарства в цьому періоді. 

Rec.: Jahrbiicher fiir Geschichte Osteuropas. Miinchen, Band 34, 
1986, Heft 1, S. 101-3 (Neubauer He1mut). 

198-9 - Slown-ik Polslticl~ Teolog6w /(((.tolickiclz - pod redakcj~~: ks. 
Н.Е. Wycze\vskiego OFM. V/ax·zawa, Akademia Teo1ogii Kato
lickiej, 1981, t. І, s. 614; t. ІІ, 1982- s. 591: t. ІІІ, 1982, s. 552; 
t. ІУ, 1983, s. 586. 

До С.:ювника увійшап імена цпх богословів, юшх принаймні 

одна праця була опубJІікоnана, ними са!\шми чи пізніше ІШІІЮЬ ін

шим, в нраю чи за границею. Увійшшt до словника не ті.11ЬЮІ ІЮJІЬ

ські богос.'юnп, aliC всі, що діяли на терені історичної Польщі. 

До богос.:ювіі втягнено всі предмети, яні викладаються на 'І'еоло

гічних фану.іІьтетах, отже: стисJІО богослов'я, морааьна, пасто

ральна, разом з гомі.летикою і натехетииою, апоJюгетина, бібJrійні 

науки, історія Церкви, церковна лІузина, право й соцін~1ьні науки, 

вик.лючаючи стпслу фіJюсофію. Проповіді не вnято до увагп, за 

винятком 'І'ИХ, що даваJш богосJІОВСЬІіі трактати. При цьому. втяг

нено до Словянка тююж тпх, що даJш номен1'арі до інших праць 

чи тих, що іх видаJш. У СJювнику зібрано богос.:ювів до 1918 рtжу, 
за маJІИми винятнами --до 1925-го. · . 

При кожноІІ-tу імені подано їюtттвпис аrітора, йоr·о праці, а 

rшінці бібJІіОІ·рафію предметну -·· про самого автора та його праці. 
У всіх томах, взя·rо до уваги тО.r.;ож поlІад 70 богос.ловів укра

їнсьІюі натошщьноі Церкви. 

В продовшеіші до І~ього видання, появи.:Іася друга частина н.з.: 

Slownik Polskich Tcolog6iv Katolickich 1818-1981 - pod redakcjq ks. 
IJudwika Grzebienia SJ. Т. 5, 1983, s. 622; t. 6, 1983, s. 748. 

У цьому виданні, н обох ТО\ШХ до бунви П, ванто до уваги ті.!ІЬ· 

ки богословів, яні померш• п ронах -19'18-1981. Одню-1: мін> ІШІІШ 

агадан о ті.ТІьки двох унраїнсЬІ-ш:х богословів: вп. й. Боцяна та Т. 
Мппшонсьного. 

200 , - Slownik Staroiytnosci Slowianskich. Encyklopedyczny Zarys 
kultury Slowian od czasбw najdawniejszych - do schylku wieku 
ХІІ. Wroclaw-Warszawa-Krakбw, Zaklad im. Ossolinskich, W-wo 
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Polskiej Akademii Nauk. Тот І 1961, s. ХІ1+484; Т.ІІ 1964, s. 
588+ VI; Т.ІІІ 1967, s. 583; T.IV 1970, s. 656; T.V 1975, s. 607; T.VI 
1977, s. 672; T.VII і Sup1ementy, CZ((sc pierwsza, Y-Z, 1982, s. 328. 

Енциклопедичне, дуже багате в найважливіші дані, видання, 
присвячене старині всіх слов'ян: особам, місцям, пам'ятникам- до 

ХІІ століття. Дуже багато місця відступлено і церковній старині на 
українських землях. Видання збагачене численними ілюстраціями. 
При кінці кожного тому подано покажчики гасел, авторів та спис 
ілюстрацій. 

201 - Der Stand der russischen orthodoxen Кirche. Ein lnternbericht 
fiir das ZK der KPdSU von Vassilij Furow. A1s Quelleпtext iiber
setzt und verбffentlicht. «Glaube in der 2. We1t», Zollikon 1980, 
s. 52. 

Автор цього звіту, В. Фуров-це заступник предсідника «Ради 
для релігійних справ» у СССР. Він зібрав у ньому докладні дані про 

всіх єпископів в СССР, включно з своєю кваліфікацією; - про «слу

жителів культу» в парафіях;- про їхній вишкіл в духовних школах; 

- про видавничу діяльність Російської Православної Церкви; -
про виконавчі органи, касу, порушення законів і вмішування духов

них в господарські та фінансові справи в релігійних громадах та -
про монастирі і монахів. Секретний звіт був призначений тільки для 

коло 500 членів Центрального Комітету; він продістався на Захід. 
При чужих перекладах подано багато приміток. 

202 - Synodicon Ecc/esiae Ruthenae. Editum cura et stцdio D ... Craco
viae, typis Univ. Jagiellonicae, Provisore lgnatio Stelcel, 1880, р. 
100. 

Цей збірник законів поділений як «Корпус Канонічного Права» 

на 5 книг. Титули ті самі, що в Декреталіях Григорія ІХ-го. В них 
зібрано Конституції Вселенських Архиєреїв, які відносяться до Русь

кої Церкви; майже всі приписи Замойського Собору з 1720 р. та 

різні декрети Провінційних і єпархіяльних Синодів fнєзненської 
Провінції, що стосуються до Руської Церкви. 

203 - U krainian ~:-a#can SJ•nod 1980. Роре .! olt1t Paul li a-nd the 
Ukraittian Catlwlic Clmrch. А Посшnепtаrу. Stamfoпi, Соnп., 
St. Basil Seшinary, 1980, р. 64. 
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У виданні зібрано . усі доиументи, які мають відношення до 
Надзвичайного Синоду унраїнських натошщьких ВJJ8ДІШ, який скли

нав до Риму на день 24 березня 1980 р. Папа Іван Павло І І, разом 
з його шtстами й промовами, та словом Кардинала Й. СJrіпого й 
но:мснтарем про ваnершення помісиости УКЦ о. В. Поспіші.ла. Всі 

матеріяJш видано в ан:г.ТJійсІ.кій та уr~раінсьній мовах. Сторінни 
у виданні не позначені. 

204 - Die И' erke tles AJ"etropolitert Ilarion. Eingeleitet, iibersetzt uщl 
erla.utert von L.\V. Fink. Miiпchen, Forum Slavicum, В. 37, 1971, 
S. 96. 

ПісJJЯ довшого вступу про мптр. Іларіона (1-22), подано у ви
данні в німецьному перенладі йоr·о письма, з поясненнями. 

Rec.: <<Russia MediaeYalis•> І, 1973, S. 151. (L. l\Iiiller). 

11. 
БІБЛІОГРАФІЯ ДО ІСТОРІІ УКРАІНСЬКОІ ЦЕРКВИ 

І. ЗАГАЛЬНІ ЦЕРКОВНО-ІСТОРИЧНІ ПРАЦІ 

205 - ВЕликий А.Г., З Літопису Христпяпсь,.ої у,.раїни. Т. VII, 
VIII, ІХ. Рим, в-во ОО. Васи.ліян, Українська Духовна 

Бібліотека ч. 24-26, 1975-7, с. 279, 275, 304. 

7-мий том обхоплює ЗО останніх років 1:8 і перші 40 років 19-го 
століття. 8-мий закінчує 19 століття, а 9-ий том обнімає першу 

половину 20-го століття. Опрацьовані та:к само я:к перші 6 томів 
(див. ч. 196). В останньому томі подано списки усіх наших митро
nолитів, архиєnискоnів й єпискоnів усіх єnархій, включно з Му

качівською і Смоленською та іменами оберnрокураторів. На цьому 

томі закінчено заnлянований « Літоnис Християнської У:краіни >>. 

Rec.: "Or. Chr. Per.", Roma, 1978, v. 44, рр. 258-260. 

206 - ЛЕнцик В., Ри.м і у,.раїпа. Історія у,.раїпсьмї Цер10ви 

в датах. Н. Йорк, <<Слово Д. ·- ·>О"О Пастиря», 1952, рік 
ІІІ, ч. 2, с. 32. 
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Автор подав перегляд історії Украінської ЦерІ{ВИ в датах, 

від найдавніших часів до останніх, з тшх видні зв'язки її з Ап. 

Престолом. 

207 - НлглєвсьюІй І., Історія, PuAtcьJ.:ux Вселенських Архиєреїв. 

Видання Укр. Кат. Унів. ім. св. Климента. Ч. І: Мюнхен 1964, 
с. :365 (а); Ч. IJ: Рнм 1967, с. 601 (1); Ч. ІІІ: Рим 1979, с. 521 (3). 

Подаючи історію всіх Римсьюrх ВсеJІенсьних Архиєреїв аж до 

смерти Паrш Піл ХІІ 1958 р., автор внлючив також при поодино
ких ІІапах історію Унраїни, а 3ОІ>рема історію Українськоі Церкви. 

Перша частипа допроваджує цю історію до Авіньйонської неволі 

- ВО9. Друга -до францувищі ревш11оції. Третя -до 1958 р. Сто
рінки з історіі унр. Церкви знаходяться вже і в першій частині, 

зонрема багато їх в другій і третій - десятками сторінок, так що 

у всіх трьох томах розсіяна її коротка історія. В 3-й част. укр. 

Церкві відведено к. 160 ст., а з додатками І>. 200. У всіх частинах 
при кінці додана досить велика бібліографія та покажчики важ

JІИвіших імен і подій. Багато, ОДІ-ШК, тверджень автора слабо або 

зовсім не потверджені дох\ументамп, тому треба спршїмати їх з 

обережністю. 

208 - (НяРАДІ) Дионизий, << ПрадїдовсRа Вира>> у шветлу историї. 

Дяново, Виснупийска тискара, 1935, с. 79. 

~1 популярному впнJІа;J:і єшІсюш КрІш\евсьний n Юrославії, 

у мові бачванських русинів, подає коротний нарис русьnо-унра

їнсьноі Цернви, від Во.ттодимира Вешшого, до останніх часів. 

209 - Полонська-ВлсилЕнн:о Н., Історія України. Мюнхен, Ун
раінсьн:е Видавництво, т. І, 1972, с. 591; т. 11, 1976, с. 599. 

У двотомовій зага.ТІьній історіі Украіни, досить багато місця 

відступлено теж історії Церкви. }' І-му томі, с. 103-5, 114-120, 
233-269, 376-394 і теж багато на с. 394-422, с. 469-499 і дальших 

до с. 517. У 11-му томі: стор. 211-232, 351-373 та інші. Авторка 

використала кращі історичні праці, але мало новіші джерела. При 

нінці обох томів вешші іменні та географічні покажчики, а по кож

ній частині вешша бібліографія. 

Пор. теж її: Особливості Уr.раїнської Православної Церкви. 

<< Укр. Збірник>>, Мюнхен 1958, ч. 14, с. 59-89. 
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Ця розвідка появилася також в голяндсьюи мові, під заг.: 

De Oekraiens-orthodoxe Kerk: gescltiedkundige en liturgische Ьt"zonder

heden. "Het christelijk Oosten", 1959-1960, t. ХІІ, рр. 149-185. 
Пор. ще: HRYNJOCH І., Aantekeningen betreffende het artikel van 

prof. N. 'Polons'ska-Wasylenko. Ibidem 1959-1960, рр. 186-192. 

210 - ЧУБАтий М., }'~>раїнсьn,а-Натолuць,.а Цер.,.ва. (Відбитка з 

Загальної Украінської Енциклопедії - з найконечнішими до

rювненнями). РеІ'енсбурІ', <<Укр. Сні.rrка >', 194.6, с. 24. 

Автор дав ::1агальний історичний огляд Українськоі Rато.тшць

кої ЦерІіВИ, від самих її початків - до останніх часів. 

211 - ЧУБАтий М., Історія Християнства на Руси-У,.раїні. Т. ІІ, 

частина І (1353-1458). Рим-Н. Йорк, вид. Y.R. Унів.-Праці 
Гр.-Rат. Бог. Академії т. 43, 1976, с. (2)+263+(1). 

Це продовження не закінченої вже автором заплянованоі ве

лююі історіі Церкви на українських землях на дальших 100 ро

:ків -до 1458 ро:ку. Цей том опрацьовано я:к і перший (див. ч. 209). 

Rec.: "Ostkirchliche Studien", Wiirzburg, 1977, 2j3, S. zп. 

212 - Віра J"країнського Народу. Пам'ятна ювілею Берестейської 

Унії. Мондер, ОО. Василіяни, 1946, с. 64. 

~1 ма"юму ювіJІейному виданні помі1цено розвідку о. Т. Кос
труби: Віра ti,H. Володп.мира (3-18); В. Муровича: Наша J',.p. віра 
- це ,.ат.олицька в~ра; і о. Д. Поповича: Траtед~я yn,p. Цер,.вп (48-
64). 

Пор. також: Божик П., Хрuст~янство на JТ~~,раїні. Сифтон, В-во 

Місійного Тов. rв. Йосафата. 1945, с. 32. 

213 - CнoDKIEWICZ А., Zarys historii kosciola greckokatolickiego. 
«Chrzekijanin w swiecie», Warszawa 1984, n. 10/133, str. 1-30. 

Починаючи з генези Берестейської Унії. устатп подано корот

кий огляд історії гр.-кат. Церкви у Польщі, пізніше в Росії та 
Австрії, і знову в Польщі між обома війнами, закінчуючи його те

перішнім станом та вибраною бібліографією. 

214 - CouGHLIN J.F., Ukrainians. Their Шtе, History and Religious 
Destiny. Toronto \945, р. 32. 
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Автор подає короткий історичний: огляд УкраїнсЬкоі Ка·rошщь
кої Церкви, також на еміІ'раціі, їхній теПерішній стан, та пред
ставляє їхні можливості в унійній праці для цілого Сходу. 

Пор. теж: Brief Otttline of Ukrainian Mission i1t Ca1tada, 1891-
1943. « Mission Pxess ,>, р. 8. 

215 - GLINKA L., Breve Historia de /а Ig/esia Ucrania en е/ Milenio de 
su Evange/izaci{m. Roma-Buenos Aires, Universidad СаtбІіса Ucra
nia S. Clemente Рара, 1986, рр. 128. 

В популярному виданні автор зібрав коротку історію Українсь

кої Церкви в цілості, а частково теж народу. 

216 - (KLoczowsю J.), Storia del Cristianesimo in Polonia, а cura cli 
J erzy Kloczowski - prefazione di Gabriele De Rosa. Bologna, 
Centro Studi Europa Orientale, І 980, р. 496+ ( 16). 

Це збірна праця 14 авторів, яка присвячена в першій: мірі 

внутрішньому розвиткові християнства в кожночасних границях 

Польської держави, отже частинно також й українського, з'єдине

ного та православного, подаючи до них багато статистичних даних. 

При кінці до кожного розділу подано вибрану літературу (473-
495), і 16 сторін а ЗО церковними мапами, між якими також ---- до 

східної, в'єдиненої і православної Церкви. Праця мало проглядна 

і бев покажчиків. 

217 - Sсотт К.С., The Ukrainians. Our most pressing problem. To
ronto, ·cath. Truth Society of Canada, ( 1932), р. 64. 

Автор в неве.'ІІ-шому популярному впданні подає коротку іс·rо

рію украінського народу та його Церкви, аокрема на Канадській 

землі, описуючи проблеми, труднощі, а якими мусі.'Іа вмагатися, 

та її успіхи. 

218 - TREMBA B.S., Inside Story of the Ukrainian Chнrch. \Voon
socket, R.I., {1935?). р. І 8. 

У брошурці подана коро·rка історін Українсьної Церкви а під

кресленням тих моментів, які доводили до розбиття її та роа'єд

наннн, включаючи тещ еміtраційні обставинп. 
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219 - \VERHПN Р., Die Unierte Kirche in der Ukraine mit besonderer 
Berйcks-ichtigu1zg 1:hrer Eeiden unter der Zwangsherrschaft der Polen. 
Berlin-Paderborn, Bonifacius-Druckerei, (1939), S. 15. 

Автор ппдає Rороткий нарис Української, зокрема З'вдиненої 
ЦерRви, присвяЧуючи окрему увагу всьому, що вона зазнала на 
території ПОJІьської держави, до останніх часів. 

220 - Historia Kosciola w Polsce. Redaktorzy: Kumor В. - Obertynski 
Z. Poznan-"'arsza\va, Pallotinum 1974, 1979. 
Т.І, cz. І- 1974, s. 464; Т.І, cz. 2-1974, s. 512; Т. 11, cz. І- 1979, 
s. 751; Т. 11, cz. 2- 1979, s. 372. 

У цій загальній історії ЦерRви в По.пьщі, дуже багато місця, 

понад 200 сторін, віддано 'l'аІ·ЮЖ для Української ЦерRви. Наведе
мо тут ті"1ь1ш ці роздіJІИ, яні в цілості д.ля неі присвячені: 

1,1: М. НІ'уш, Польські місії на Русі, с. 193-5, 296-8; Т. СJІіва, 
Православна Церква в Польщі, с. 254-6; Б. Кумор, Організація 

ла·r. ЦерRви в Галицьній Русі, с. 265-8; Т. Сліnа, Православна 

ЦерІ>ва в польсько-лит. державі, с. 383-391; 

1,2: Східна Цер1ша в імперії Ягайлопів в рр. 1506-1596, с. 87-
100; З'єдинена Цернnа в Польщі в рр. 1596-1696, с. 259-309; Пра
nосJrавна Церква в Польщі в рр. 1596-1696, с. 309-323; Гре:ко-нато
.лицьна Цернва в рр. 1696-1764, с. 458-478; Автором всіх розділів 
r. Т. Cainn. 

11,1: Т. CJriвa, ГреІ.:о-натошщь:ка Церква n ІІо.;Іьщі 1764-1795 
р., с. 105-121; Т. СJІіва, ПравосJшвна Церква в Польщі в рр. 1764-
1795, і ВаршавсЬІюму князівстві в ронах 1807-1815, с. 121-128; Б. 
Кумор, З'вдинена Цернnа під прусьною окупацісю --· Дівцезія 

у СупрасJІі, в рр. 1795-1807, с. 173-5. Авторо111 всіх дальшнх роз
ділів в цьому ·rомі- Т. С.ТІіва: Греко-кат. Церква під Росією (1772-
1815), с. 219-235; Грено-нат. Цернва під Авс·rрівю (1772-1815), с. 

288-30J; Гре1ю-нат. ЦерRва па зайпя'l·их ·герепах (1815-1839), с. 497-
503; Грено-иа1·. Церква в по.іtьському Королівстві (1815-1875), с. 

fІ03-5Н; Греюншт. Цер1ша в Гмнчині (1815-1918), с. 628-651; 

11,2: Є. Внчавскі, Грюю-нат. Церква в Польщі в рр. 1918-1939, 
с. 77-84; G. Вичавен і, Непунія, с. 85-87; Є. Вичавскі, Православна 

Цернва в По.•Jьщі в рр. 1918-1939, с. 87-92. 
Окремі розді.:ш присвпчені теж Вірмснсьній Цернві в Га.;шчи-
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ні, ЯІШХ автором є 3. Обертиньсні: 1'. 1,2 - с. 323-341, 478-481, 651-
657; ·r. 11,2 - с. 84-5. 

При нінці другого то:му й другої частини поміщено тююж, 

крім Jlа1'инсьних, наталог грено-натолицьних МІІ'rрополитів й єпи

скопів від 1596 до 1945 рону, а на с. 312 спис архиєпис:копів вір
менських. 

Перед Іюжшrм розділом подається вибрана найвашніша біб

"' іографія. 
При кінці останнього тому аібрано великий по:кажч1ш імен 

до веіх томів, с. 313-368. 

Rec.: <• Jahrbiicher fiir Gescl1ichte Osteuropas » 1979, S. 428-430 
(Arnold Starke). 

221 - Oriente Cattolico, Cenni storici е statistiche, 4 ed., Citta del 
Vaticano, S. Congregazione per le Chiese Orientali, 1974, рр. ХІ+ 
857, con 18 cartine. 

Це нове, дещо доповнене й усучаснене видання тієї самої праці, 

я:ку вже зреферовано в « Бібліографії », ч. 218. Про V:краінсь:ку 
Церкву у цьому виданні звітується на ст. 223-234 у розділі « Юtо
слави », на ст. 299-312 у розділі « Рутени », ст. 312-323 у розділі 
«Словаки>> - про Пряшівсь:ку єпархію, та зокрема на ст. 325-
355, у розділі << Украінці ». V всіх подається та:кож статистичні 

та єрархічні дані про православних. Про монаші Чини і Згрома

дження знову подано історичні та нові статистичні дані на ст. 523-
538 і 669-686, а про духовні Семінарії на ст. 769-773, 782, 784 і 811-2. 

2. - VRPAIHCЬRA ЦЕРКВА ДО RІНЦЯ ХІІ СТ. 

222 - Айнллов'Ь Д.В., К'Ь вопросу о строите.яьной дтьятельности 

св. Влади.міра. << Сборни:к'Ь В'Ь память св. Равнопрестоль

наго :князя Владиміра >>, Rіев'Ь, тип. Я. Башма:кова, 1917, 
с. 20-39. 

Про інші будови :кн. Володимира згадано в статті тіль:к:и по

біжно, зуnиняючись довше на11 здвигненням Десятинної церкви 
в Rиєві. 

223 - АндРУсян М., Початtщ Христи.ч.нства в Україні. << V:кра

їнсьюtй Історин », Мюнхен 1979, ч. 61-64, с. 5-15. 
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Автор розглядав джерела й історіографію до почат1~ів христи

янства в 'Украіні, відкидаючи погляд М. Чубатого про << Тьмуто
роканську Русь та іі християнізацію>> і «створення тьмуторокан

сьноі єпархії>> та доказуючи, що руська митрополія, залежна від 

царгородеького патріярха, існуваJrа вже до навернення ВолодИІиира 

Великого, ще з другої половини 9-го сторіччя, хоч першими єпи

скопами та священиками могли бути болгари. 

224 - Бллик Б., До питання про почат~~:и християнства та єпи,

с~~:опства в Перемишлі в І Х-Х ст. « Записки ЧСВВ» X(XVI), 
Рим 1979, с. 50-97. 

V розвідці автор розглядав питання про політичні та церновні 
зв'язки Перемисьної землі з ве.лико-моравською, а згодом і че

сьІюю державою, у 9 і 10 століттЯх. З діяльности слов'янських 
місіонерів Константипа і Методія у Ве.тшко-Моравії бере до уваги 

ці моментІІ, які кидають світJю на поширення та характерис'l·ичпі 

риси християнства в околицях над Сяном. Його висновок, що прав
доподібно вже на початку 10 ст., а зовсім певно в другій його по
ловині, в Перемишлі існувало вписІюпство в с-'Іов'янському обряді, 

з натедральною церквою на Замковій горі, яної фундаменти не

давно відкрито. 

225 - БЕстvжЕв-ь-Рюмин-ь К., О ~~:рещеніzt Руси, о Влади.мірть св:t

то.м'Ь, о сьtн.овях'Ь єго и об'Ь .м,онастирть печерс~<О.М'Ь. 2 изд. С. Пе
тербург'Ь, тов. <<Общественная польаа >>, 1865, с. 88. 

На основі по найбільшій часті тільки Літолисей та Патерина 

розповідається тут загально знану історію про початки Руси, про 

кн. Володимира Велшюго, його хрещення та початки Печерсьного 

монастиря в Києві. 

226 - БллжЕйовсьІшй Д., В 1000-літт.q Хрищен.н.q Руси-У1і-раїни. 

«Перший Мирянський Конtрес 'УКПО (Матеріяли)>>, Лондон 

1982, с. 73-87. 
} 7 статті-доповіді гоJювна увага звернена на ІючатюІ христІІ-

янства на Унраїні, за св. Андрія, свв. Кири.-Іа і Методія, патр. 
Фотія, та про хрещення св. Во.лодимира й церновну органівацію 
перед 1037 р., в якому прийшов, мабуть, перший грецьюІй митро
полит, як танож про їхнє значення д.ття Церквн й народу. 
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227 - ВлвРик В., Перша Хрестителька Украіни. До 1000-ліття 

Християнства в Украіні. Н. Йорк, <<Слово Д. Пастиря», 
~~. 11-12, 1955, с. 61. 

У популярному нарисі описано життя ин. Ольги, першої хри

стиянки на Київському престолі, яиа приготовила хрещення всього 

краю за її внука - св. Володимира. 

228 ЕссЕР А., Де віднайшов св. Нонстантин-Rири.ttо .мощі свя

того Н.ttи.м.ента, Папи Римського?« Богословія>>, Рим 1970, 
т. 34, с. 228-244. 

На основі старинних історичних джерел і найновіших розкоп

ків у статті розглядається місце, де правдоподібно знайдено ці 

мощі св. Rлимента, залишаючи відкритим питання іхньої автен

тичности. 

229 Л{ЕлЕховсюй Ю., С.ttтьдьт. частного водворенїя христіанства 

на Руси перед'Ь В.ttади.м.їро.м.'Ь Ве.ttики.м.'Ь. << Зоря Галицкая 
яко альбом'Ь на 1860 >>. Львов'Ь, тип. Инст. Ставр., 1860, 
с. 122-132. 

У статті подано кілька згадок про . християн;ство на Русі пе
ред Володимиром В., починаючи від ап. Андрія і праці І. Золо

тоустого серед скитів, зокрема зупиняючись над діяльністю св. Ни

рила і Методія, киявів Аскольда і Дира, та за часів Ігоря й Ольги. 

230 - Rллинян М., Rири.ttо-Мефодіївсь~>а Цер~~:ва па півпіч від Rap-
na.m. << Церковний Rалендар 1971 >>, Варшава, Правос.!Іавна 

Митрополія, 1971, с. 92-103. 

Автор доводить про RириJю-Методіівську Цернву, яна мала 

існувати на північ від Rapпa'l', хоч про неї, ва його ж СJЮВЮ\ІИ, не

мав безпосередніх даних про винІпш:енпя, нріст й упадон, - ЯІ-> 

і про багато, інших фю;тів, що торкаються давномину.лих часів. 
Але існування і дія.:тьність цієї Цернви, на його теї-н ду!\шу, Gеа
сумнівний факт, доведений посередніми дrкерелами, ян географічні 
й історичні дані, релігійні згадки, зокрема археологічні ровношш 

тощо. 

231 - Rл.линяк М., Правове Становище Цер,;,ви в<< Русь-к-ій. :Зе.м-.ttі >> 
за Вмоди.м.ира Be.ttu-к-oгo і Hpoc.ttaвa Мудрого. << ЦерІювшІй Rа

JІендар 1975 >>, Православна Митропо.:1ія, Варшаnа '1975. е. 

89-99. 
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Завданням цієї стат·гі було прослідити: 1) яке правове відно
шення існувало в перших десятиліттях по хрещенні << Русі » між 
Цернвою << Русьної Землі», а Вівантійськими патріярхамп, і пат

ріярхамн та цісарями і цісарством? і 2) як тим правом були вабев
печені існування та діяльність Цернви в << Руській Землі »? На 

основі аналіву існуючих джерел права 'l'a його вивчення він ствер
джує: що церІіовні устави ВоJюдимира В. та Ярослава М. в основ

ному yperyшonaJI:и відносини між Церквою та державою. Церква 

рядилася ваасним, церковним правом. Означена ка·гегорія насе

лення та окреслені справи підлягали церковному судівшщтву. Прив

нання Церкві десятини з княжих доходів - то овнака формаль

ного вивнання християнства державною релігією. Відношення Цер

нва - Держава - Князь базуваJюсь в тому часі в Руській Землі не 

на віааптійських зразнах, але на апостольських принципах. 

232 - КАРТАШЕВ'Ь А.В., Св. Вми10ій Нняаь Влади .• иір'Ь, Отец'Ь рус
С'ІООІЇ ~>ультурьt. Париж, изд. Владимірскаго Юбилейнаго Коми

тета при управленіи Митр~ Православних'Ь Русских'Ь Церквей 

В'Ь Европt, 1938, с. 24. 

У цьому виданні з нагоди 950 ювілею хрещення автор розгля
дає два заповіти, ·які св. Володимир мав би .залишити.: найперше 

___,.. це йти далі тільки дорогами східного « православія », і дбати 

про побудування святої, євангельської Русі. 

233 - КУхАР Р.В., Шляха.м.и апостольсь10ої .м.ісії в У10раїну св. Ан

дрія Первовванного, у. світлі джерельної літератури. «Збір

ник на пошану В. Янева ». Мюнхен, УВУ - Наук. Збірник, 

т. х, 1983, с. 597-608. 

Автор розгляда,є джерельну літературу про місій,ну діяльність 

ап. Андрія, яку він розвинув у різних країнах 'l'a місцевостях, 

зокрема основу записаного Нестором в << Повісті временних літ » 
nереказу про його nодорож з Синопу до Херсону, .а звідтам вздовж 

Дніпра до Київських гір, на яких nотім постав заповіджений ним 
великий город, а далі морем до Риму і знову до Синопу. 

234 - ЛитдоРИН Г.Г., К вопросу об обстоятельствах, месте и вре

мени крещения княгини Ольги. «Древнейшие Государства на терри-
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тории СССР. МатериальІ и исследования 1985 год». Москва, «Нау
ка», 1986, с. 49-57. 

Аналізуючи оповідання про поїздку та прийняття княгині Оль

ги в ЦарFороді, автор робить висновок, що вона там прийняла 

хрищення в роках 954-5. 

235 - Нлглєвський 1., «Хозарська місія» св. Кирила і Методія та 
Русь-Україна. «Богословія», Рим 1981, том 45, с. 135-145. 

Автор розглядає «Хозарську місію» свв. Кирила й Методія, яка 

властиво мала б мати місце на укр. землях і т.зв. «руські письмена», 

які вони вже знайшли на Кримі, як тільки туди прибули. 

236 - НАгАєвський 1., Св. Rирило і Методій в світлі нових до
слідів. «БогосЛовія>> 1967, т. 31, с. 180-197. 

Автор ровглядає _Ховарську місію св. Rостянтина-Rирила; 
ЄвангеJІіє і Псалтир а Херсонесу й nочаток слов'янського nисьма; 
віднайдення мощів св. Rлимента в Херсонесі та археологічні до
сліди в місці його поховання. 

237 - ОстРОГОРекий Г., Византия и Киевская Княгиня Ольга. «То 

honor Roman Jakobson», The Hague-Paris 1967, с. 1458-1473. 

Кн. Ольга, на думку автора, вже була християнкою, коли 957 р. 
вибралася до Царгороду. Христилася в Києві 954 або 955 року. 
Стаття в німецькому перекладі появилася в: Byzaпz ипd die Welt dn 
S/aveп. Darmstadt 1974, S. 35-52. 

238 - ПоnЕль М., Л ри'lиНЬ7, .мирного ll с"орого роsширенїя втьрЬ1, 

Христивої на Pycll. << Зоря Галицкая >>, ЛьвОВ'Ь 1860, с. 
132-155. 

Тими, що nричинилися до скорого і мирного nрийняття і по
ширення християнства на Україні, б,ули сам народ, що був до цього 

приготований, духовенство і князі. 

239 - ПоппЕ А.В., О причине похода Владимира Святославича на 

Корсунь 988-989 гг. «Вестник Московского университета» 1978, 
2, с. 45-58. 
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Русь у великій часті прийняла хрищення ще в рр. 876. Сам кн. 
Володимир не був ще хрищений, хоч перед договором з Візантією 
проявляв зацікавлення новою релігією, яку приймає при тій нагоді в 
987 р. разом з родиною і тими, що не були ще охрищені. Розгля
даючи всі історичні джерела, автор твердить, що кн. Володимир 
зайняв Корсунь як союзник імператора Василія, а не проти нього. 

240 - ПоппЕ А., О времени аароджения к,ульта Бориса и Глеба. 

<< Руссіл Медієваліс >> І, Мюнхен 1973, с. 6-29. 

Аналізуючи всі найстарші описи життя та смерти князів Бо

риса і Гліба, автор старається подати час, в якому мав би розпо

чатися їхній культ почитання, - с·гавлячи 20 травня 1072 року 
як дату іхньої канонізації. 

Ця ж стаття появилася ·гакож у французькій мові, під заг.: 

La naissance du culte de Boris et Gleb. << Cahiers de civilisation medievale >> 
XXIV. Poitiers 1981, р. 29-53. 

241 - Рожко 0., Чергування перших .митрополитів на Rиївськ,о.му 
престолі. До питання віаантійськ,о-ук,раїнсь-,;.их ваав.мин. <<Аль-

манах - КаJІендар Союзу }'нр. Католиків Прошrдіння >> на 1982 
рік, ФіJІЯдельфія 1981, с. 199-204. 

} 7 С'І'а'І'Ті розГJІЯдається теорію рівности Укр. Церкви з візаа

тійською, яку видвигнув в 14 сторіччі грецький історик Вінефо
рас (peropac. На основі договору між Візан·rією і Києвом 1-\:нїв
ські митрополити машr б чергуватися: раз грецької, другий раа 

-- украінської національности. 

242 - Со.тrов1й М., Права .V-,;.раїнськ,z~х .питрополитів в світлі істо

рії. Аш,манах Союзу Унр. Кат. << Провидінин », Фіzrядельфія 

1980, с. 161-172. 

П ісJІЯ опису правного становища митрополитів взагалі у схід

них Церквах, у статті норотко зібрані ці права, що ними на основі 

джерел користувалися в перuшх століттях тан ниівсьні ЯІ\ 'І'НЖ га

лицьні митрополити. 

243 - illABEJIЬ С.С., Хрещепнн Pycn-J'·h~paїnи а •tact Boлorlu.Іmpa 

Вел1п~ого. <<Логос>>, ХХХ, 1979, с. 42-S1. 
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В норо'l·ному нарисі порушено такі теми: Хрис·rпяни на Руrн 

перед Во.лодимиром В., хрещення його, де і но.;ш, похід на Кор

сунь і церковна ієрархія та значення Перемишля в навернепні 

Руен. 

244 : .. - Щлпов Я.Н., Формирование и развитие церковной организа
ции на Руси в конце Х-Х// в. «Древнейшие Государства на терри

тории СССР». Москва, «Наука», 1986, с. 58-62. 

Київська митрополія на думку автора постала вже на кінці 1 О 
ст. З того часу походить також багато єпархій, яких в половині 12 
ст. було 15. 

245 - (К)Введеніе христіянетва на Руси. « Временнин'Ь Инст. 
Ставр. », Львов'Ь 1888, с. 55-73. 

Починаючи леtендою про An. Андрія на Киівсьних горах, далі 
подано у статті норотний нарис про розвиток християнства на Русі 

аа кн. Аскольда і Дира, св. Ольги та Володимира Велиного. 

Пор.: В.З. (Заінин), Почат~r.и христіянетва в Rиївсь~r.ій Руси

У~r.раїні (зв'язки Руси-Украіни з Римом перед офіцілльним прий

няттям христіянетва до Володимира Велиного 988 р.). <<Нова Зо
ря », Львів 1928, ч. 59 і 61. 

Теж його: Rн. Hponoл~r. 1-ий. В 850 роковини смерти като
лицького володаря Унраіни 11.6.978-11.6.1928. Зв'яани нн. Яро
полна І-го з An. Престолом. Там же ч. 43. 

Проф. В. Заікин був великим і добрим знавцем цього періоду 

історіі і кидає багато світла на нього, хоч і в коротких статтях. 

246 - Cr:. Вели-,;,а.<І Ольга в'Ь Царьградть. /lсторичестоій РаасRаа'Ь 
(с1, Га.лzщ~>о-руссRаго). << С·rранник·ь >>, С. Пстербург'Ь 1893, JJ, 
с. 276-290, 468-478; ІІІ, с. 321-338. 

У цьому передруку з галицької газети << Галичаюш >> 3 1892 
рону, на ширшому історичному т.лі про відносини у Візантії, опи

сується поїздка кн. 0.;"Іьги до Царгороду, зонрема ці.•Іь її, накін

чуючи описом походу її сина Свнтослава на Бо.1гарію н рр. 969-972. 

247 - ARRIG!I:ON J.--P., А propos de la lettre du раре Gregoire J'II ан 
p1·inre de K1:et• Izjaslav. (( Russia Mediae\•alis>>, І, 1977, Miinchen, 
S. 5-18. 
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Автор аналізує письмо папи Григорія VІІ-го до веJІ. нн. Ізя
слава і його друн·шни у зв'язку з приїздом до Риму іхнього сипа 

Ярополка, та мініятюру (ертрудського Кодексу (ЧівідаJІе). Щоб 
мати титу<ТІ забрати го.·юс у їхній справі, Папа мав би сам пред

ставити себе його r.увереном. 

248 - ARRIGNON, J.-P., Les relations internationa/es de /а Russie 
Кievienne au milieu du Х siecle е /е baptёme de /а princesse 0/ga. 
«Occident et Orient au Х s. Actes du ІХ Congres de Іа Societe des 
Historiens Medievistes des I'Enseignement Superier Public», Dijon 
2-4 juin 1978. Paris 1979, рр. 167-184. 

Кн. Ольга 957 р. була в Царгороді в торговельних справах і два 
рази була прийнята імператором. Але, на думку автора, вона хри

стилася в Києві при кінці 959 року. 
Російський переклад появився в: «Визатийский Временнию> 41, 

Москва 1980, с. 113-124. 

249 - D.A.M. (DoвRIANSКI), О wprowadzeniu і ustaleniu wiary chrzesci
fanskief па Rusi. "Schematismus d.ioecesis Premisliensis pro a.D. 
1841", Przemys1, 1841, рр. 182-199· 

V Rороткій статті подано начерк про прийняття християнства 
перед Володимиром В., про хрещення його самого та Rиввлян і 

дальший розвиток та закріплення християнства. - В укр. пере

Rладі цей начерR появився під заг.: « Крещеніе Руси u утвержденіе 
втьри христіянсхои » у « ВtноR"Ь русинам-ь на обжинки», Вtна 

1846, І, с. 13-46. 

250 - DYOR:s'IK F., Byza1~tine Missio1~s among the Slavs. New Bruпs
\Vick, N.J., Rutgers Uпi,·ersity Press, 1970, р. ХХ+484. 

У найбіJІЬШ вичерпній до ·гого часу праці на цю тему автор 

роаг.'шдаt візантійську місійну працю поміж с.1ов'янами, а втому 

·гюющ на ):Країнських зем:тях, зоІ,реІ\Ш в Rиївсьиій Русі. Окрему 

увагу при ·гому присвячує діmІьності, успіхам та доробкові місії 

свв. RириJІа і Методія в Паноніі, Моравії, Польщі, Чехах та Бaл

IiaJJD.X, а ОІ\ремий розділ присвячений теж їхнім впливам в Rп

ївсьюи Русі, с. 259-282. При кінці подана дуже обширна біб.;Ііо

графія, с. 419-464 та покажчик імен і предметний. 
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Пор. теж його біJІьшу працю, в якій також на ріаних місцях 

дуже багато матеріялу й до УІ'Р· Церкви, в основному до 18-го 

століття: The Slavs in European History a1td Civilization. Ne\v Bruп
S\Yick, N.J., 1962, р. 668+6 maps. 

251 - П\·оюпк F., ByzantiJte Political ldeas iu. Kievan Rttssia. 
<< Dumbarton Oaks Papers •> 9-10, Cambridge, Mass. 1954, р. 73-121. 

Автор роагJІлдав грецьне аанонодавство, абірни:ки церковного 

та цивільного права, грецьні Но.монанонп та інші збірншш, їхні 

слов 'ян:ські переклади та їхній вшrив на організацію і ІІОJІітичні 

ідеї в l\иівсьній Русі, та піанішій Росіі. 

252 - EюcsoN К., Earliest conversion of the Rus' to Christianity. 
"Slavonic Review", 1941, 44, рр. g8-121. 

На основі дрібних згадок в руських і грецьких джерелах до

водить, що не кн. Володимир ні Аскольд і Дир (860), але леІ'ен
дарний Rий був nершим християнським :князем, який nрийняв 

хрещення разом з Полянами над Дніпром за імnератора Теофіла 
(829-42) десь в р. 834. В руських літописах вимазано все, що свід
чило про поnередні хрещення, але не все, бо осталась згадка про 

церкву в Києві за :кн. Ігоря, а Аскольда і Дира ломішано з Ниєм. 

253 - FEDORIW с_;,, C1·oss i1t tlte Ukraine. Toronto, Basilian Press, 
1951, р. 31. 

~т попуJrярній формі автор подає норотну історію про початки 

християнства на унраїнських землях, починаючп від св. ап. Ан

дрел, зокрема присвнчуючи більше увагп наnериенні св. 0JІЬГІІ 

та хрещенні Во;rюдимира Вешшого. 

254 - KALAJ J., livot і rad sv. Ьrасе Cirilla 1: Metoda. << Spomenica 
Kalendar grkokat. KrizeYacke Biskupije za godinu 1932 •>, Zagreb, 
s. 197-227. 

Автор розгJІядає життн й nешшу апосто.г1ьсьну дішІьність серед 

слоn'лнських народів --- св. Кирнла й Методія. 

255 - KLosтERMANN R.A., Eine Stelle der rt,ssischen Nestorchronik. 
<< Orientalia Christ. •> Roma 1973, vol. ХХХІХ, S. 469-480. 
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Автор вказує у статті на можливі· джереJІа, з яких хроІііст 
міг взяти опис богослуЖення, на якому мали б взяти участь ви
слані князем Володимиром nосли- у пошунах за правдивою вірою. 

256 - Kosvк W., Die Christliche Taufe der Ukraine. «Jahrbuch der 
Ukrainekunde» 1986. Miinchen, Arbeits- u. Forderungsgemeins
chaft der Ukr. Wissenschaften e.V., 1986, S. 7-38. 

У статті автор подає короткий побіжний нарис про початки 

християнства на українських землях та про хрищення Києва, і 

пізніше поширення християнства та його долю в Київській державі, 

головно до поділу в 16 столітті на Київську та Московську митро
полії. 

257 - LANcкoнonsкA К., St1иiies оп the Roman-Slavonic Rite in 
Poland. Roma, Pont. Institutum Orientalium Studiorum, 1961, 
р. 194. 

У виданні подано широкий історичний нарис про початки 

християнства в Польщі, яке на півдні прийнялось в слов'янському 

обряді Кирила і Методія, і йке розвинулось навіть· в окрему мит

рополію. На думку автора, це був римський, не східний-грецький 

обряд - тільки в слов'янській мові, хоч така інтерпретація не 

вповні пояснює всі його об'яви. В окремих розділах зокрема увага 

nрисвячується елідам Методіввої місії в Польщі; Кирило-Методіїв

ській митрополії та монашеству слов'янського обряду, як також 

його долі в 12-14 століттях. Латинський обряд взяв перевагу щойно 
при кінці 11-го століття. При нінці видання додана велика біб.'Ііо

графія, мапа та покажчик імен. 

Пор. також іі: Le vestigia del Rito Cirillo-Metodt"ano in Polonia. 
« Antemura1e » Roma, 1954, р. 13-28. 

258 - LAURENT V., Аи.х rJrigines de l'Eglise Russe. L'etablissement 
de la Hierarchie byzantine, "Echos d'Orient", 1939, рр. 279-295. 

На думку автора nерші місіонери в Украіні були латинського 

обряду- - з Моравії чи Риму, і рівночасно болгарські. За Воло
димира В. nрийшли грецькі місіонери і до 1037 р. був в Києві ар
хиєпискоn, як в Охриді і Киnрі, хоч більше залежний від Візан

тії. 3 незнаних nричин з 1037 р. був там тільки митроnолит, вповні 
залежний від Візантії. 
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259 - LuвлcНivsкv М., Was it real/y Russia that was christianised in 
988? London-Rom, Ukr. Pub1ishers Ltd., 1985, р. 36. 

У розвідці на основі джерел та літератури розглядається хри
стиянізація Київської Русі та роля російської православної Церкви, 
яка стала інструментом московського імперіялізму. 

260 - MANTEUFFEL Т., Les Tentatives d'Entratnement de la Russie de 
Kiev dans la Sphere d'lnfluence Latine. « Acta Po1oniae Historica 1), 

Warszawa, Polska Akademia Nauk, І970, р. 36-42. 

Чужинець:кі джерела згадують про висилку посольства :кн. 

Ольгою до німецького імператора Оттона І, в р. 959, хоч про це 
мовчать Літописи. Єпископ Адальберт прийшов до Києва, але опіа

нено, аж 962 р., :коли політична ситуація в:міни.лася, і хоч були 

вв 'явки та посольства в. обох боків і пізніше, Київська Русь во

сталася в орбіті візантійсь:кій. 

261 - MARKUS V., Church and State in Kievan Rus-Ukraine. <<Sym
bolae in honorem V. JaniVІ' », Miinchen, Ukr. Freie UniYersШi.t, 

І983, р. 98І-999. 

Автор розглядає гармонійні, :кращі я:к у будь-якій іншій :кpa

lHl, відносини в Киівській державі між :княжою владою та пред

ставниками Церкви, на яні вонрема напо.;шгав митр. ІJІаріон і 

які мали тривалий вшшв на розвитон КиівсьІ\ої Pyr.i. 

262 - Млsох Н .. А.Е., Тlte Rurikide Ecc~esiastical Ordi1ta1tces aud 
tlІ.eir:. Greek Sources. << Logos >> Yorkton, Canada І 982, р. 183- І 92. 

Автор розглядав у ста1•ті нові Устави, які КиівсьІ\і юшзі, 

св. Володимир, Ярос.'!ав ~удрий та Всеволод і Святослав 0JІьго

вич, дали своїй державі після прийняття Християнства, вонрема 

в церновних справах, та їхню залежність від віаантійсь:ких джере.п. 

263 - MлsoN R.A.E., St. 0/ha's Christianity and its Sources. «lntrepi
do Pastori», Rome, UKU, 1984, рр. 467-479. 

У статті розглядається роля, яку відограла княгиня Ольга у 
приготуванні до урядового прийняття християнства їі внуком св. 
Володимиром, зокрема ці джерела, з яких це християнство за їі во
лодіння розвивалося. 
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264 - OвoLENSKY D., Russia and Byzantium in the Mid-Tenth Century: 
The Problem of the Baptism of Princess 0/ga. «Greek Orthodox 
Theological Review» 28, n. 2 (1983): 157-171. 

На думку автора, кн. Ольга не була ще християнкою, коли 957 
р. вибиралась до Царгороду і там теж вона не прийняла хрищення. 

Де і коли вон::t христилась, досі ще не знати. 

265 - PлszКIE\VICZ Н., ТІtе Origin of Яussia. London, George Alleп 
& tтnwin Ltd., 1954, р. ХХІІ-556. 

У с.воїй вели:кій праці, в я:кій подається історія Русі, аа ви

разним підкресленням самого автора, допроваджека до 14-го сто

ліття, дуже багато уваги присвячується також церковним спра

вам того періоду, насвітлюючи: багато питань, зв'язаних а історією 

Церкви. Між ними: Слов'янський обряд Rирила і Методія в Rивві, 

ще перед офіційним хрищенням Русі, прийняття християнства :кн. 

Ольгою та Володимиром ВеJrи:ким; валиш:ки СJюв'янсь:кого обряду 

на Вели:кій Моравії та << Руська віра>> в Польщі, я:к також про 

релігійний поділ ПоЛяків; про Русь:ку Церкву в Литовському :кня

:зівстві; про с.:юв 'янську митрополію в Польщі, н:к та:кож про Ру

сьну Цернву під Татарами. При нінці додана веJrи:ка бібліографія, 

дві мапп, генеалогічні таб:rиці, покажчики джерел, авторів і ви

давців, імен осіб та імен етнічних і географічних. 

266 - PASZКIE\VICZ Н., The Making of the Russian Nati01~. Lопdоп, 
Паrtоп, I.ongman and Todd, 1963, р. 509. 

Дуже бага·го матерінJrу до історіі Церкви на Русі :щаходиться 

майже на :кожній сторінці праці, аокрема в окремому розділі про 

початни хрис'ГИннства у східній Европі та про ролю Церкви у фор

муванні Русьної нації (2'12-244). При кінці поміщена дун'е велика 
бібліографія (416-485), 2 мапи та покажчики джерел, авторів, імен 
та етнічний і географічнпй. 

267 • PASZКIE\VICZ Н., The Beginnings of Christianity in Eastern 
Europe. << The Rise of :Мoscow's Power ». N.Y., East European 
:Мonographs, n. CXL У, 1983, р. 27-38. 
Автор подав :короткий, вагальний огляд про початки христи-

янства в східній Европі, практично в Rиівсь:кій Русі, та першої 

церновної Gpapxii. 
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268 - PoDSKALSKY G., Christentum und theologische Literatur i1t der 
Kiever Rus' (988-1237). Miinchen, С.Н. Beck'sche Verlagsbuch
handlung, 1982, S. XIV +361. 

На осиові усіх доступних джерел та багатої літератури автор 

подає у своїй праці синтетичну й заразом досить подрібну студію 

богосJювської літератури в Rиївській Русі в роках 988-1237. V 
першій частині (11-82) у світлі літературних свідоцтв представлена 
коротка історія Церкви Rиівськоі Русі, а друга f83-271) присвя

чена каталогу"Ванню та студії різних JІітературних праць з цього 

періоду: гомілетичних, аскетичних, догl\штичних, полемічних, прав

ничих, життєписів святих, хронік, описів з паломництв тощо. V 
третій частині подав їхню характеристику. Один Додаток присвя

чений 23 митроптrитам та князям Русі - з короткими біографі

ями (280-321), а другий -· усім царх'Ородським імператорам та пат
ріярхам, як також Римським архивреям-до 1280 року. При нінці 
додано ще й покажчик предметний, особовий, як також авторів 

(332-361). Праця присвячена << 1000-ттю хрещення кн. Володимира 

й його народу>>. 

Rec.: << Or. Christ. Per. » 1983, р. 497-8. (R. Zuzek). 

269 - PoDSKALSKY G., Zum Profekt einer theologischen Literaturge
schichte der Kiewer Rus' (988-1237). "Or. Christ. Per.", Roma, 
1978, V. 44, S. 154-169. 

V статті представлено стан опрацювання та опублінування цер
новної літератури Rиївської Русі за рр. 988-1237 в останньому 

столітті в Росії та за Радянсьної влади. 

270 - РОРРЕ А., .The Political Background to the Baptism of Rus'. 
Byzantin-Russian Relations between 986-989, "Dumbarton Oaks 
Papers", n. зо, Washington, 1976, рр. 195-244. 

Подавши внелід новіших дослідів і праць у цьому питанні 

та свої завваги до джерел, автор переводить довшу аналізу т.зв. 

Херсонської облоги та реконструкцію подій в рр. 986-989. На цій 
основі приходить до висновку, що християнізація RиївсЬкоі дер

жави це не вислід сильного поширення візантійської культури, 

а.тхе заслуга успішних змагань вищої верстви самої Русі, яка в хри

стиянстві добачала ці вартості, які вважала для себе корисними. 
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271 - РоРРЕ А., І.е Prince et l'Eglise m R'ussie de 1\.iev depuis la Fin 
du хо siecle et .iusq'au debut de ХІІ siecle. <с Acta Poioniae Histo
rica & 20, Wroclaw-Warszawa-Krak6w, Instytut Polskiej Aka
demii Nauk, 1969, р. 95-119. 

V статті автор подав коротко зібрані висновки, ЯІіі він :зро

бив на основі документації з інших своіх праць, а головно з праці: 

Держава і Церква на Русі в ХІ ст. (по-польськи) - див. ч. 276. 
Найважніші в них: Церива на Русі спочатку була тільки у тісних, 

але договорених зв'язках в Візантією. Півніше вона стала по 100 
роках від неі залежна, aJie не влада державна. Церква у тому часі 
мала вже великі успіхи, але не здобула ще повної перемоги над 

валишками поганства. Від політичної влади не стала ще незалеж

ною, і була в нею у тісних зв'язках й тому князі дивиJІись на неі, 

як на час'l·ину своєї відповідаЛІ.ности. 

272 - РоРРЕ А., Opowiesc о M~czenstwie і cudach Borysa і Gleba. 
Okoliczno5ci і czas powstania ut\voru. « Sla,,ia Orientalia &, War
szawa 1969, З, s. 267-292. 

V статті автор розглядав насамперед: Предмет і стан бадань; 

Рунолисну традицію оповідання; Двоч.ленну номпозицію; :Кон

струкцію і вміст та rшінці спори про авторів. 

273 - РоРРЕ А., L'organisation diocesaine de la Russie аих Xl-XII 
siecle. <с Byzantion & XL ( 1970), Bщssels 1971, р. 95-119. 

Автор відтворює у статті церковну географію поодиноких єпар

хій, які посташt на Русі в ХІ-ХІІ століттях, в яких покладено 

фундаменти первісної руської Церкви. Було їх спочатку на всьому 

просторі і на н. 6-7 мільйонів насе.тІеннл тільки 9, а на ночатну 
13 століття -- 13, кошІ в :\Іадій Греції, хоч з бі"1:ьшим насеJІенням, 
було їх к. 750. Звідси велике їхнє значення, яке рівнялося май)не 
княжому. 

274 - РОРРЕ А., La tentative de reiorme ecclisiastique e1t Russie au 
mille2t dtt ХІ siecle. <с Acta Роlопіае Historica & ХХ\!, \\'arsa\v 
1972, р. 5-ЗJ. 

Стаття присвячена надзвичайному епособові та обставина111, ее-
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ред яних місцевий чернець був піднесений до гідностп Київського 

митрополита самою місцевою єрархівю, хоч досі присиJхав їх сам 

тільки царгородський патрінрх. На думку автора, це сталося не 

TaJ( в ініціятиви княвя ЯросJхава, як самої врархії, яна таним спо

собом наміряла ограничити владу патріярха і його синоду, щоб, 

ва вщrчаєм по всіх східних Церивах, самі вони могJІИ собі виби

рати свого митрополита. 

275 - РОРРЕ А., La tra1:te des azymes << Leontos metropolitote tes cn 
Rosia Prestlabas ~>: quand, ot!. et par qui a-t-il cte ecrit? « Byzan
tion ~> ХХХУ, Brussels 1965, р. 504-527. 

Автор докавує, що цей трактат не був написаний ні при І(інці 

10 ні на початку 11 стоJхіття. Його міг написати щойно Десь в 60-х 
роках 11 століття титулярний митрополит Переяслава, яюrй ~rіг 

навиватися Леонтій (Лев). 

276 - РоРРЕ А., The Building of the Church of St. Sophia in Kiev. 
« J ournal of l\ledieval History ~>, 7, Amsterdam 1981, р. 1 5-66. 

Стаття розглядає питання: коли і в яких обставинах була 

здвигнена натедра св. Софії в Києві. Присвятивши досить уваги 

первісній дерев'яній катедральній цернві св. Софії і десятинній 

церкві, яна була надвірною княжою святинею, як також проаналі

вуnавши всі найстарші джере.ла, приходить до висновку, що ціла 

нова катедра св. Софії, вк.тхючно в усіма її вен..ами-банями і всіма 

вовнішніми прибудінками була збудована. й вповні прикрашена 

МІЖ 1037 і 1046 роками. 

277 - РоР РЕ А., Das Reich der Rus іт І О und 11 ] ahrhundert: W andel 
der Ideenwelt. << Jahrbiicher fiir Geschichte Osteuropas » 28, Wies
baden 1980, S. 334-354. 

У статті автор ровгJхядає ці вміни, яні насташ-І на Русі в 10 
столітті в прийняттям християнства серед нрав;хячих кругів і серед 

вагалу суспільства, у їхньому способі думання та їхній діяльності, 

як ввагаJІі в ці.тюl\ІУ світогляді. 

278 - РоРРЕ А., The original Status of the Old-Russian Cht4rclt. << Acta 
Poloniae Historica ~> ХХХІХ, \Varsaw 1979, р. 5-45. 
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Стаття присвячена проблемі первісної церковної організації 

на Русі, з прийняттям християнства, яка мала скріпити престиж 

держави і правлячих князів, і покласти підвалини до його поши

рення по всій країні. Розглядаючи внеліди дотеперішніх дослідів 

і на основі старих записів, він доказує, що Київська Русь вже з 

самих початків мала свого митрополита, який був залежний від 

царгородеького патріярха, який його назначав. 

279 - РОРРЕ А., The Rise of Christian Russia. Yariorum Reprints, 
London 1982; р. 346 of text, 2 ~ of tables, 11 ~ of index. 

Під спільним загоJювком: Постання Християнської Русі, в оф

сетному передруку поміщено 9 статтей, з яких дві третини пер

вісно були появиJшся в польській чи російській мовах, і при іх

ньому переКJІаді можна було вже поробити деякі справлення. 

Усіх сторінок у цьому виданні 346, але при цьому перевиданні 
залишено ці сторінки, які знаходилися у тих виданнях, з яких 

іх взято. На початку додано тіJІьки короткий вступ автора, а при 

кінці 2 сторінки із сшrсками киівсьн:их князів і митропОJІИтів та 

11 сторінон індексу імен до цього· видання. У ньому перевидано 

наступні статті: 

І. - Das Reich der Rus im 10 und 11 ]al~rhtиtdert: Wandel der 
Ideenwelt. << Jahrbiicher fiir Geschichte Osteuropas » 28, 
\Viesbadeп 1980, S. 334-354. 

ІІ. - The Political Background to the Bap#sm of Rus. Byzantiпe-Rus
sian Relations between 986-989. << Dumbarton Oaks Papers 1> 

ЗО, \Yashin~toп, D.C, 1976, р. 197-244. 

ІІІ. - ТІ~е original Status of the Old-Russian Church. << Acta Роlопіае 
Historica І> ХХХІХ, Warsa\\' 197.9, р. 5-45. 

IV. - The B1tilding of the Church of St. Sophia in Kiev. << Journal 
of Medie,ral History І> 7, Amsterdam 1981, р. 15-66. 

\'. - La tentative de reforme ecclisiastique en Russie au milieu du 
ХІ siecle. << Acta Polonia Historica 1>, XXV, Warsaw 1972, 
р. 5-31. 

VI. - La naissance du culte de Boris et Gleb. << Cahiers de civilisatioп 
rш~die\'ale 1> ХХІ\!, Poitiers 1981, р. 29-53. 

VII. - Le traite des azymes << Leontos metropilitou tes e·n Rosia Pre
stlabas І): quand, Oft et par qui a-t-il ete ecrit? (( Вуzапtіоп І) 

ХХХ\', Brussels 1965, р. 504-527. 
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VIII - L'organisation diocesaine de la Russie aux ХІ-ХІІ siecles. 
« By~antion & .XL (1970), Brusse1s 1971, р. 95-119. 

ІХ. - Le pri11ce et l'Eglise en Russie de Kiev depuis le fin du Х siecle 
fusq'au. debut de ХІІ sit~cle. << Acta Po1oniae Historica & ХХ, 

Warsaw 1969, р. 95-119. 

Rec.: << Or. Christ. Per. І) 1983, р. 498-500 (J. Krajcar). 

280 - РоРРЕ А., Rus і Bizancjum w latach 986-989. «Kwartalnik Нist.», 
Warszawa 1978, s. 3-23. 

Після аналізи подій в роках 986-989 у Візантії і на Русі, зокрема 
Корсунської леrенди, автор твердить, що ідея прийняття хри

стиянства виросла в кругах самого руського суспільства, яке мабуть 

вже в більшості було охрищене, починаючи ще з 876 років. Договір 
з Візантією 987 р. тільки завершив цей природний розвиток. 

281 - PRIТSAK 0., When and Where was 0/'ga Baptized? <<Harvard 
Ukr. Studies» vol. ІХ, 1985, р. 5-24. 

На основі літописних джерел автор приходить до висновку, що 

кн. Ольга була охрищепа 857 року в Царгороді, патріярхом По
лієвктом. До охрищення цілої країни пробувала запросити мі

сіонерів Отто на І. 

282 - SтокЕs A.D., The Status of the Russian Church, g88-1037. 
"S1avic Review", IJondon, 1951, 37 (89), рр. 430-442. 

V << Повісті Временних Літ >>, у Лаврентійській редакції, до 

1037 р. немає жадної згадки про церковне життя. Новгородська ж 
Літоnись та інші джере.;Іа дають досить багато матеріялу й на

віть згадують імен·а єnискоnів і митроnолитів, хоч не однаково. 

На думку автора, цей nеріод пізніше перероблено і nромовчано 

про Церкву все, бо до того часу митрополити сиділи в Перелславі 

і щойно 1037 р. nеренесли свій осідок до Rисва. 

283 - ZuzEK І., The Determining Structure of the Slavic Syntagma 
of Pifty Titles. << Orientalia Christ. >>, Rоша 1967, Yol. ХХХІІІ, 
р. 139-160. 

Автор ро::ІІ'.1ІНдас побудову саов 'янського Синтагма 50 тнту JІів, 
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які з грецької на слов'янську мову переклав св. Методій, еправ
ляючи тези С. Троїцького про його мнимі антипапські наставлен

ня, які він опублікував в << Журналі Моск. Патріярхії >>, 1958, 
с. 38-51. 

3. УКРАІНСЬКА ЦЕРКВА ll ХІІІ-ХУІ СТ. 

284 - ГАВРИJЮВ М.І-1., Ферраро-Фмрсптийс,.иіі Собор и Русь. Н. 

Йорк, <<~Жизнь с Богом>> -- Фордгам ушш., Н!55, с. 28. 

Автор розглядав прийняття нард. Існдора пісш1 ФJюрентій

сьІюго Собору - в Литовській Русі і н Москві. В першій отверто 

його ПІШЙНЯJІИ, і в другій офіційно не відшшу.;ш постанов цього 

Собору, хоч їх не прийняли. 

285 - ДЕлЕктоРсюй Т., Ф.ttорентійсІ•ая Унід (По древне-русскд.Іt:ь 

с~~:ааані.ч,_,,,:ь) и вопрос'Ь о coeдиnenirt Цер,.вей fJ'Ь древщіі. Р!!СІІ. 

<< Страшш:n'Ь >> С.Пб., 1893, ІІІ, с. 56-85, 236-259, 442-458. 

В nершій: частині автор сnокійним тоном роаг.тядав перші по

лемічні письма з Х-ХІІ століття, які постаЛІІ, ЯІ< пише, під вшrи

ВОJ\оJ греків, бо відносини між Київською Руссю, зокрема, і захі;І

НН!\Ш країнамп не були ворожі. У другій трю.;тує про Даюшоnу 

Унію і про вптrвп та поширення Jrатинської Церн:вн, піс.·ш поа і
тичного поневолення, як теж про по,;:rемічні шюьма в тпх часів, 

а далі в цій частині •га третій: про ДОJІЮ Ф.'юрентійсьн:ої }'пії на 

кардпнала Ісидора -- за давніми руськими перекаааl\ш, аан:інчу

ючи свій огляд лрихильною до Унії історією Флорентійсьного Со

бору кн. А.М. Rурбського, nті:nача а Росіі. 

286 - Дми1'РИЕJJ Л.А., Po.ttь u. аначение .мnmpono.ttuma Rnnpиana 

в истории древперусс~~:ой .~llmepamypЬl. (~~: русско-бо.ttеарс,.u .. І& ли
тературнЬl..м aв.<ta.rr,.ц XIV-XY вв.). << Русенан Литература XI
XVII веков среди СJШВЯІІСІшх ,1rитератур >>. МосюІu-Ленинград, 
Ак. Наун СССР, 1963, с. 215-254. 

Після норотІЮl'О }ІШттюшсу Киівсьного мптроно~штu Кппрінна 

ЦамвJшка (1375-1406), з осідкоІІІ однан у Моснві, автор розгшщас 
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наперед його церковно-політичну діяJrьність і значення та анаJrізу(: 

його досить веJІИІ<у церковно-.11ітературну творчість, зокрема ііого 

<< Ліиття митропоюrта Петра >>. 

287 - І.'JАРюн, митр., Поділ Єдиної Хриспwвої Цер~ви і Перші 

Спроби Повднан"я її. Історично-канонічна монографія. Вінні

пег, Унр. Гр.-Прав. Церква н Канаді, 1952, с. 384. 
В праці подано історію поді.11у Христової Церкви та першпх 

спроб її повднання - до Ф;юрентійської Унії з 1439 року, беручи 
до уваги також українські земJ"Іі. При кінці додано теж списюt 

папів, nатріярхів Царгородсьних, RиївсьюІх митропоJштів, імпе

раторів, вел. князів Rиівськпх та І'ОJювних Соборів, лн теж по

кажчин імен 1'3. предметний. 

288 - RовРІІНськл l\1., Істори'4ний роsвито~ правоподавання у на
шій Цер~ві на Захід1щх se.лм.rtx У~раїни до Берестейсь,.ої JТнії 

(1596). <<Зап. НТШ», ·r. 192, Н. ЙорІ~ 1976, с. 249-273. 

Спираючиеь на джереJІьних матеріщ1ах, авторка JIOSГJIЯJЩG пи

тання приватної власности на церквах, монастирях і церковному 

майні: на західних землях України, разом з Волипню та ПоJІіс

сям, і на Білорусі. Зокрема висвітлює пробJtему церковної маєт

кової одиниці, виникнеш1я права подавання (патронату) 'І'а прав 

і обов'ящ~ів подавців. При кінці долучує джерела і літературу. 

289 - 1\онс·rлнтинович Я.Б., Прzlчин~и до студії у~раїнсь~ої iw.oнu 

XIV-XVI ст. « БоІ•ословія >> т. 42, Рим 1978, с. 45-83. 

Автор мав запляноnану GіJІЬШУ працю в двох частинах, n яких 
хотів подати фі.тюсофію і богословію ікони ДJІЯ зроsуміпня її змісту, 

мистецьного nисJюву та іеторнчного розвитку мне'l•ецьио-богое.,ов

сьноі думки про іноноrшсання, sаетосовуючи ці поняття до пояснен

ня наших ікон 1.4-16 сто."Іі·rь. Праця мала мати багатий і.люс·rра

тивний матеріяJІ зраsків нашого іконописання в тих ето.11іть. В 

цІ,ому місці видруновано ·rіJІІ>ІШ 'І'е, що ~ншіішJюr.я fl задуманої 

праці, в таних розді;ІО.х: Напрями і фіJюеофії іконн сн. Івана )'а

:маснина і св. Теодора Студита; Пр1шцншt ·reopii грецJ,ноі інонн в 
періоді від нінця Х до кінця ХІІ С.'І'.; ЗаІ·а.т~ьнu харантеристина 
І'рецьІЮІ'О маJшрства післн іноноборськоі боротьби до ІЮJюшшп 
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Х ст. і вкінці: Загальна характеристІІна украінського малярства 

до половнии ХІ\Т ет. 

290 - КостРVБА Т., Віра наших пред~>ів. Інсбрун, «Добра Кипж
ка >>, 1946, с. 25. 

V брошурці автор в популярній формі розгшщав церковно

релігійну ідеоJюгію у нняжій Украіні в X-XVI століттях, яна 

бу,;щ свосрідна, ні візантійська ні .'Іатинсьиа. 

291 - КРипякЕвич І., 3 дfяльн.ости Поссевіна. «Зап. НТШ», т. 

112, Львів 1912, с. 1-28. 

ВисланИй до Москви з політичною і церновною МІСІЄЮ, в по
воротній дорозі Поссевіно довший час nеребував у тодішній Поль

щ-і і багато уваги nрисвятив сnраві з'єдинення Церков. У цій статті 
автор описує його участь у заснуванні Виленської семінарії, яка 

була nризначена для навчання нез'вдинених, хоч в дійоаості не 
багато а них там. з неі скористало і навчалось. Вона nочала діяти 

вже 1585 року. У статті багато теж про саму семінарію в рр. 1585-
1600. 

292 Лужницький Г., Рим, Україна й Монголи. «Календар 

Світла», Торонто 1987, с. 73-91. 

У поnулярному нарисі оnисано церковщ>-nолітичні відносини в 
Галицько-Волинському Князівстві - між Римом та Москвою, в 

роках 1214-1347. 

293 - Лювлвсюй М., к." вопросу об'О ограниченіи политичес~еUЖ'Ь 

пра8'6 православнЬІХ'Ь ~еняаей, пано8'6 и ШJt.ІІXmw. 8'6 вели~ео..и'Ь 

~ен.яжесmв'Ь Литовс~ео.м'Ь' до Люблинс~еой Уніи. « Сборник'Ь 
статтей nосвященнЬІХ'Ь В.О. Ключевеному ». Москва 1909, 
nеч. С.П. Яковлева, 1-17. 

Городельським nривілеєм а 1413 р. nрава nравославних були 

ще обмежені, але в дальших nривілеях ці обмеження вже ие зга

дувались, або не мали nрактичної сили - доки 1569 в Люблин
ській Vиіі не були зовсім скасовані. 

294 - МлРv<:ин М., Божественна Літургія в .Ниївсь~еій Митропо

діl по спис1;,у Ісидорового Літургі~еона а XV ст .. <<Богословія», 
т. XXV-XXVIII (1964), Рнм 1965, с. 33-61. 
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На основі старинного манускрипту з кінця 14 чи початку 1.5 
століття, який мав вживати Киівський митрополит, пізніший кар

дина.л Ісидор, автор дає пояснення Божественної Літургії, як вона 

служилася в тому часі. При цьому окрему увагу звертається на особ

ливості обрядів та звичаїв того часу, порівнюючи іх до поперед

ньої традиції та до звичаїв сучасности. На початку подана коротка 

бібJrіографія та резюме в латинській мові. 

Пор. ще опис цього Літургікона: ГоРБАЧ 0., !сидорів С.луже

бни~, С.лов'янсь~ий Py~onuc ч. 14 Вати~ансь~ої Біб.ліоте~и. Там 

же 62-113. 

295 - МАРУсин М., Чини Смтите.льсь~их С.лужб в Київсь~о.ку Ев

хо.логіоні а почат~у XV І ст. Рим, Праці Греко-Католицької 

Богословської Аr,адемії (Богословського Виділу), 1966, с. XVIII 
+208. 

Беручи за основу Київський Евхологіон або Требник з 15 чи 
початку 16 століття описуються у цьому виданні обряди нижчих 
та вищпх свячень, до хіротонії вппс:копа включно, та інші архив

рейські Богослужби і Свячення, як також Чини св. Тайн і Чини 

Богос.'lужень, даючи до них 1•ритичні завваження, пояснення, з 

окремим насвіт ленням 1•ого процесу, що його зазнав обряд так в 

давніших часах як і пісjJЯ XV сторіччя. На початку подана Біб
ліографія й резюме із змістом Евхологіону в латинській мові, а 

при кінці зміст Евхологіону в українській мові та покажчик пред

метюtй. 

296 - ХомА 1., Ки~всь"а Митропо.лія напередодні Берестя. «Бо
гословія», Рим 1976, т. 40, с. 5-75. 

V довшій статті затор:кнено такі теми: Підчинення в Італії 

східних католиків латинникам; спроби такого підчинення в Поль

щі у 15 ст.; старання привднати до католицизму кн. Острозьких 

і Слуцьких; унійна діяльність Поссевіно й архивп. Пелеолога; 

проєкт перенесення царгородеького патріярхату на Русь; перебу

вання на Русі патріярха Єремії 11 і Берестейські Синоди (1590-4). 

297 - ШЕВЬІРЕВ'Ь С., Новм..<t и.автьстія о Ф.лорентійс~о.~t'Ь Соборть, 

uanлe>teHHЬ/,.ft ІІ3'Ь Ватих;анск.ой pyRomlcи. << Журн аа М. Н. П. >>, 
С.ІІб., 1841, ч. ХХІХ, с. 60-78. 
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У статті nісля оnису самого рукоnису про ФлорентійсьRу Унію, 
який находиться у Ватиканському архіві, дається його зміст і 

частинно сам його текст, хоч досить помішано. Ця історія ма~щ 

бути написана правдоподібно в Острозі, на ВоJІині, в дуже про

тивному і полемічному насвітленні, а усіма видумками, яRі тоді 

нруж"їЯ.їИ непровірені. 

298 - BENDZA М., Orthodox-protestantische Unionsten.denzen im 16 Jh. 
in Polen. «Ostkirchliche Studien» 35 Band, Heft 1, AugustinuS
Ver1ag, Wiirzburg, 1986, S. 3-16. 

У статті описуються заходи з ціллю поєднання православних та 

протестантів, які мали місце в Польщі впродовж 16 сторіччя, перед і 
після Берестейської Унії (1596). 

299 - BILANIUK Р.В.Т., Das funfhundertiiihriges Jubiliium des Briefes 
des Kyjiwer Metropoliten Misael an Papst Sixtus !V (1476-rg76), 
"Mitteiluпgen", n. ІЗ - Arbeits- und Forderungsgemeinscl1aft der 
Ukr. Wissenschafteп e.W., Miinchen, 1976, S. s-rб. 

Представивши тогочасні церковні й політичні обставини Ки

ївської митрополії, у статті подано історію і зміст листа Київського 

митрополита Мисаїла V-го а р. 1476 до Папи Снкста ІV-го, яний 
підnисали архимандрити Києво-Печерської Лаври та монастиря 

Пресв. Трійці у Бильні, як теж 13 представників вищої шляхти. 
У статті пов'язано його а іншим листом, який виготовлено на Си

ноді в Новгородку 1473 р. і який правдоподібно підписали усі його 

учасники. Оба листи, на жаль, не дійшли до Папи. 

300 - HEPPELL :М., ТІtе Ecclesiastical Career of Gregory Camblak. 
Lonclon 1979, р. 134. 

Автор роаг.іІЯдає походження Київсьного мнтр. Григорія Цам

влака (1414-1419) а аристш>ратичного болгарського роду ·га його 

діяльність, теж в Молдавії і Сербії, зокрема, на історичному т.с1і 

Киїосьної митропо.;Jії, його запрошення на Русь - 1406 р. nід свого 
стрия митр. Кипріяна Цамвлака, побут й дія.•Іьність в Києві, м:и•t•

рополитство та участь на Соборі n Констанції 1418 р. В додатRу 
подано ще в ангJІійському перею1аді похва.'ІЬне с.:юво митр. Гри

горія на честь митр. Кипріяна та покажчик імен. 



98 БЇблЇографія Укр. Церкви 

301 - HoRN М., Rozwoj demograficzny і struktura wyznaniowo
narodnosciowa mieszczanstwa па ziemiach ukrainskich Korony w /a
tach 1569-1648. «Studia z filologii rosyjskiej і slowianskiej. Z proble
mбw ukrainoznawstwa», Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszaw
skiego, t. 14, 1987, s. 67-84. 

На тлі демографічного розвитку автор розглядає решпино
народні відносини в містах на українських землях Польщі в роках 

1569-1648, зокрема серед украінського міщанства, з його органі
зацією в Братствах. 

302 ..; MARUSYN М., De Cultu Mariano Saeculis XII-Xv". Acta Con
gressus Mariologici-Mariani Internationalis, Romae anno 1975 cele
brati. Vol. ІІІ. Extractum. Romae, Pont. Academia :Мariana Inter
nationalis, 1979, р. 387-405. 

Автор розглядав Марійсь:кий :культ на Русі-У:країні в XII-XV 
століттях: в літургічній традиції, в набожності до Божої Матері 
у:краінсь:кого народу та в інонографіі і в посвяченні іі імені цер:ков. 

303 - MARUSYN М., ll Culto е la devozio1Je d1: San Giuseppe ін Ucraina 
(1450-1600). « Estudios Josefinos 1>. Ano XXXJ, n. 61-62. Enero
Dicembre 1977. Vallac1olid, р. 653-662. 

У стат·гі роагJrядавться почитання та набожність до св. Йо
сифа на украінсьних землях, починаючи а образа, який анахо

диться в Киівсьній Софії а ХІ століття, аокрема роавитон цього 

набоженства в ронах 1450-1600. 

Пор. теж: SENYK S., Saint ]oseplJ in Se?,mtemtl~ Ce1ztury Ukrai
niatt Literature. (( Cahiers de Josephologie 1>, :Мoпtt·eal, vol. ХХІХ, 
1981, р. 942-952. 

304 - :MoNCZAK IS., Florenti1te- Ecumenism in the Kyivatt Ch~trciІ. 

Roma, Pont. Г niYersitas Gregoriaпa, 1982, р. І 02. 

Це тільки витяг а праці до док·горату на ПапсЬІшму Григорі

янському Університеті в Римі. ПісJІЯ наведення ве:шкоі біб.'Ііогра

фіі та довшого вступу (15-27), автор опуб.чікував другу частину 

праці під аагоJювко:м: Флорентійсьна Унія і Київська Церква а 

наступншш розділамп: Змагання до Ф.;юрентійсьноі Уні і, теж у 

Киівській митрополії; Участь Київської ЦерІшп на Ф.тюрентій

ському Соборі; Впровадження його рішень D Киівській митропо-
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.:тіі; Київська Церква післ.ІІ нардинаJІа-митрополита Ісидора та Кп

ївсьний екуменізм в новіших часах. При кінці подано зміст ціJюі 

праці, 3 ЯКОЇ ВЗ.ІІТО цей ВИТЯГ. 

305 - OвoLENSKY D., А Philorhomaios A1ttkropos: Иetropolitan Cy
prt:an of Kiev and all Russia (1375-1406). <І Dumbarton Oaks Papers ~>, 
К. 32, \Yashington 1978, р. 77-98. 

У е·rатт і подано короткий життєпис Київського митрополита 

Кипріяна Цамвлана, болгарина, що 1375 року став митрополитом 
Київсьющ і Литовським, а від 1381 всієї Руси, з осідном в Моснві. 
Зонрема описано його полі1·ичну і церковну діяльність та значен
ня ДJІЯ ці.чоі митрополії і пов 'лзання з царгородським патріяр
хом, від яного удостоївся назвн <І філаромайос антропос » - фі
Jювіаантійця. 

306 - SzcZESNIAK в., Benoit, le Polonais, dit le Vratislavien, et son role 
dans l'union de la Ruthenie de Halicz avec Rome en 1246. «Antemu
rale», Roma 1954, р. 39-50. 

Стаття присвячена тій ролі, яку в переговорах перед Унією ко

роля Данила (1246) відіграв францішкании з Вроцлава- Венедикт 

Польський. 

307 - ТАСНІАІОS А.-АІм., Epidaseis tou Hesychasmou, eis tett Ekkle
st:astikm Politikm en Rost:a (І 328-1406). Tessalonike, Teol. Schol. 
Aristotel. Panepist., 1962, р. 155(1). 

Автор подає історичний нарис про ВШІИВ гезіхіясматичного ду

ховноІ'О руху на церІіовну по.;Іітину Росіі, зокрема за часу мптро

по.пнта Rнпрі.11на Цамв.пака, .пкого життю та діяльнос·rі присон

чує он: рему увагу. На початку праці наведена досп1·ь веюша біб

.'Ііографія. 

308 - TІNNEF-"ELD F .• Byzantinisch-Russische Кirchenpolitik im 14 Jahr
hundert. «Byzantinische Zeitschrift», Miinchen 1974, S. 359-384. 
Автор стверджує, що візантійська церковна політика в тих 

часах завжди старалася затримати одність Київської митрополії, 
щоб 1\раще триматиП під своїм наглядом і контролею. 

309 ТRдюоs М.Т., Metropolici Кіjоижу Cyprian і Grzegorz Cam-
blak ( Bulgarscy DuchmІ'ni Praиюslaи'niJ. а Problemy Cerkwi Praи>o
slawnej w Panstи'ie Polsko-Lito»'skim u schylku XIV і w pierwszej 
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i:wierci XV w. «Balcanica Posnaniensia» 11. UAM, Poznan 1985, s. 
211-234. 

У статті розглядається діяльність Київських митрополитів Ки

пріяна й Григорія Цамвлака, що походили з болгарських ченців, та 

проблеми православної Церкви в Польсько-Литовській державі при 

кінці 14 і першій чверті 15 століття, включно з намаганнями до цер
ковної Унії за короля Владислава 11 Ягайла (1386-1434). 

310 - TRдJDOS М.Т., Biskupi Prawoslawni w Monarchii Jagielly. «Na
sza PrzeszlosЬ>, t. 66, 1986, s. 107-157. 

Автор розглядає стан та діяльність православного єпископату 

за польського короля Владислава 11 Ягайла (1386-1434), терито
ріяльну організацію єпархій, їх юрисдикційну залежність, вибір єпи
скопів, їхню владу, доходи, ставлення до митрополитів, сліди куль

турної й наукової праці та їх відношення до політики Ягайла й Ви

товта. 

311 - TRдJDOS Т.М., Kult Wizerunkbw Maryjnych па Ziemiach Ru
skich Korony і Litи·y drugiej polowy XIV і pierwszej polowy XV w. w 
spolecznosciach katolickiej і prawoslmvnej. «Studia C1aromontana», 
Cz((stochowa 1984, t. 5, str. 127-147. 

У статті описується культ Марійських ікон в 2-ій половині 14 і 

1-ій 15-го століття в православній Церкві і на землях, які увійшли до 

Литви і Польщі, зокрема в Києві і Печерській Лаврі, Чернігові та 
Почаєві, а також католицькі марійські ікони, зокрема у Львові, 

Перемишлі, Новім Самборі та Ярославі. 

312 - ТRдшоs Т.М., Tresci Іdеои•е і Krt:_gi Stylistyczne Po/ichromii Вi
zantyjskich w Polsce za рапои•апіа Wladyslawa ll Jagelly ( 1386-
1434). «Zeszyty Naukowe Wydzialu Humanistycznego Uniwersyte
tu Gdanskiego», S1awistyka, Gdansk 1983, n. 3, str. 157-172. 

У статті розглядаються ідейна програма та стиль візантійських 

картин в Польщі за панування короля Владислава Ягайла. 

313 - ZuzF.K К., Ra.-:бes de rec·І.tsa do Griio Priжipado de 1'vfosc01·t а 
Uniao Hormtina. S. Paulo, Facпldade de Filosofia de S. Paulo, 
1976, р. 249. 
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V праці не тільки мова про причини, яю вшшнули на відІш
нення Флорентійсьиої Унії, aJie 'І'еж про початок та поширення 

взаємного відчуження між східни:мп слов'янамн та. латпнсьним За

ходом, що ста.:Jось під вш1ивом грецьним ще перед нападом татар 

в 1240 р. Тим вона заторкув також Українську Церкву. Праця ба
вується в основному на номептарі Московських джерел, які напи

сано в приводу цього Собору. Останні С'І'оріпни присвячені дже

релам і відносній багатій літературі. 

Rec.: <с Ot. Christ. Per. >>, Roma 1979, v. 45, fasc. 1, р. 237-8. 

4. БЕРЕСТЕЙСЬКА УНІЯ І ІІ ДОБА 

314 - БАРАН С., Цl:р,.овна Унія. В 350-.аіття БерестейсьJ~о'і .Упії. 

Мюнхен-МіттенваЛІ.д, бібл. « Християнського Шляху >>, ч. 2, 
1946, с. 26. 

На ширшому історичному тлі, починаюЧи від Цернви n кня
жій: добі, перших унійних спроб, початків латинізації вах.-унра

їнських земель і Церкви в шІтовсько-руській державі та в Мо

сковщині, автор описує саму Берестейську Унію з 1596 року та 
її доаю в Польщі й на Занарпатті, аж до останніх часів. 

Пор. ЛончинА Б., УІі.раїІ~сь~>а Rато.аzщь,.а ЦерN-ва і Ми. Мюн

хен-МіттенваJІьд, бібл. Христ. Шляху, ч. 4, 1946, с. 14 - таиож 

а нагоди цього ж самого ювілею Берестейсьиої Унії. 

315 - ГАлицюй А., Воан,и,.н,овеніе Цер,.овной Берестейс,.ой Уніи. 

« Временник'Ь Инст. Ставр. », Львов'Ь. 1896, с. 138-152. 

Автор описує початки Берестейської Унії, аокрема в тенден

ційним наставленням розглядав деякі документи, як письма лат. 

і руського духовенства та короля ~игмонта. 

Продовження цієї теми анаходиться у річнику 1899, с. 158-
163 і 1900, с. 155-161. 

316 ДовРянсюй А.М., О почат,.у u утвержден.іи ун.іи на рус
с,.ой ае..к.аи. « Перемишлянин'Ь » на 1850 р., с. 14-20; на 
1851' с. 13-32. 

Автор подав короткий історичний начерк про початки Унії 

та її вакріплення на: руських землях. 



102 БібліографИ Укр. Церкви 

317 - Іслrв П., Причини упадку української держави в княжі козацькі 

часи. Рим 1975, с. 210. 

Автор ширше розrлядає ці причини, які вплинули на упадок 

української держави в княжі і також козацькі часи. Між ними він 

наводить також неприхильні до Києва впливи Візантії, про які в' 
окремий спосіб зrадує нас. 115-125. 

318 - КАШУБА М.В., 3 історії боротьби проти Унії XVII-XVIII 
ст. Киів, «Наукова Думка •, 1976, с. 172. 

Це радше nроnаtандивний nамфлет в оретенеіями на наукову 
nрацю - про боротьбу в 'Унією в 17-18 ст., головно розглядаючи 
філософський курс Ю. Кониського, який, мовляв, nоборював то

мівм, що був основою католицької « реакції •· 

319 - КовАЛИк В., <<Защо мене бвш •? Н. Йорк, «Слово Д. Па
стиря •, ч. 9, 1950, с. 35. 

З nриводу nояви «Великої Історіі 'Украіни • М. Голубця-І. 
Тиктора в р. 1950, справляв деякі вакиди nроти 'Унії, начебто вона 
була врадою nрадідної віри та що вона була накинена і вела до 
денаціоналізації. 

320 КостоМАРОВ'Ь М., О nри'4инах'Ь и хараJЄтерть Уніи в'Ь Заnад

ной Россіи. «Заn. Vкр. Ак. Н. • т. 27, 1928, с. 1-40. 

Це була дисертація для досягнення стуnня маtістра історич

них наук, видана в Харкові університетською друкарнею 1841 р., 

але знищена владою ва « легковажний осуд • nравославних nа

тріярхів, владик і духовенства. Ії nеревидано в Історичній Сек
ції Всеукр. Академії Наук, ів встуnом М. Грушевського. 

321 - ХомА 1., Ниївськ.а Митроnолія в Верестейськ.о.м,у nеріоді. 

Рим, 'Укр. Кат. 'Університет, 1979, с. Х+262. 

V цF.ому виданні зібрано равом статті, які друкувалися в <<Бо
гословії >>: Київсьна митрополія напередодні Берестя; Ідея спіль

ного Синоду 1629 р.; Деякі в перших інс·грукцій Конtреtаціі По

ширення Віри відносно Церкви на Русі-Vкраіні; 3в'явки Крижів

емюї Епархії в Київською :митрополією в XVII C'l'. і Нарис історії 

храму Жпровицької Богоматері свв. мучч. Сергія і Вакха в Римі. 

На поча·гку додано тільки вступ о. Мувички І., а при кінці 

покажчик імен та вміст теж ангJтійською мовою, як також бібліо

графію. 
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Поодинокі статті бу.;-ш вже відмічені в нашій Бібліографії в 

Х (XVI) томі « ЗашtСОІ( ЧСВВ» 1979, чч. 1199, 1280, 1310 і 1311. 

Rec.: << Or. Christ. Per. », 1982, І, р. 236-7 (J. Krajcar). 

322 - Нато.шць"t>а Цер~>ва в Західній JT~>pafнi. Мондер, в-во ОО. 

Василіян 1947, с. 64. 

~' популярному виданні описано норотку історію церковної 

Унії а 1596 року, нищення її Москвою на Волині, Полісеї й потім 

на Холмщині та ПідJІяшші (1-49), а додатном короткої історії (о. Д. 
Поповича) про хриетиянетво в галицькій аем.ТІі та на Закарпатті. 

323 - Начер~>'Ь JfcmopiІl Уніи Руск.ои Церк.вzz 3'Ь Ри.мо.мь. Львов'Ь, 

накл. Комитету юнилейного, 1896, с. lV +155. 

Піш1я короткого введення про прийняття християнства та Да

н:шюву і Флорентійську Унії, у першій частині подається істо

ричний начерк Берестейської Унії: стан Церкви при кінці 16 сто
;Ііття; підготовна і завершення Унії; головні її подвшкнию1 та її 

неремога. У другій час1·ині роагJІядавться дальша її доJІЯ після 

Замойського Синоду; анищення іі під Росією та розвиток під Ав

стрією. В Додатку наведено 8 донументів - 4 в кінця 16 с1·оліття 
і 4 а 19. Авторами праці fіу.тш: оо. Матіїв і Д. Дорояшнсью1й. 

324 - Отвтьm'Ь на иадан.пую аа гратщей брошуру: <<О преслтьдова

ніи. cxu.1.м.amtzк.a.мu ptz.кc,.o- 11 грек.о-,.атоличес10ой Ц ерк.ви u е.ч. 

послтьдvва.те.лей >>. 

OdpoaJІ:etlZ 11а tvydaш~ za gra~ticq Ьroszttr': << О przesladowaniu К 6-
sciola rzymsko і grecko-katolickiego і jego wyz·nauJcoiu przez sclzt'zm' >>. 

Бильна. тип. И. ЯJювцера и Ф. Вайнштейна, 1874, с. 121. 

В оі)ох мовах, російсЬІ\ій і по.чьській, на історичному тлі цер

новної іе1·орії з 17-18 с·rоліть, ааперечує·rься будь-які реJІігійні 

пересJІідунанпя в Росії та опрокидуютьен наведені в цитованій 

кню1щі вппаднп, як, мов.ляв, неправдиві, видумані чи перекручені. 

325 - 11 а.~t.чттт :300-Л пптого ІОвилею ,\ 'иіп Бepecmcйch·ou. 1596-
1896. Львов'Ь, наюІ. Комітету Юшшейноl'о, 1896, с. 32. 

~' неnелиній fірошу}щі ронглядасться ш>ою fiyaa віра унраїн-
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сь:кого народу при хрещенні; відс1•ушrшшя від правдиної вірн й 

поворот до неі при БерестейсьІ,ій Унії з 1596 рону ·га ншття і смерть 

св. Йосафата. При :кінці подано тенет подшш, яку прочани до Риму, 
в своїми підписами, вручили Папі Львові ХІІІ та його відповідІ •. 

326 - DziEGELEWSKI J ., О Tolerancje dla zdominowanych. Polityka wy-
znaniowa Rzeczypospo/itej w /atach panowania Wladyslawa /V. 
Warszawa, Panstwowe wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 231 + 25 
ilustr. 

Монографія присвячена релігійній політиці в Польщі в роках 
1632-1648 у відношенні до не латинських Церков. При тому дуже 
багато уваги приділено українським церковним проблемам з того 
періоду. 

327 - HERMASZEWSKA J., The Union oj Brest. «Poland in Christian Ci
vilisation», London, Veritas, 1985, р. 595-604. 

У статті подано короткий нарис про приготування та завер
шення т.зв. Берестейської Унії в 1596 році. 

328 - JoBERT А., Unia Brzeska і jej Architekci. «Znak», Krakбw 1984, 
nr. 360-361 (11-12), s. 1491-1524. 

Представивши загрозу для православної Церкви в Польщі на 

переломі 16 і 17 століть, автор описує генезу Берестейської Унії, по
сольство до Риму 1595 р., сам Синод з 1596, зокрема ролю та дію 
митрополита В. Рутського, закінчуючи статтю оглядом: Польща і 

Схід. Виявляє, що Унія- це діло самої єрархії, а не сторонніх чин

ників. 

329 - KRAJCAR J., Religious conditions itt Smolensl~ 1611-1654. 
« Orientalia Christ. Periodica )), Roma 1967, \'01. ХХХІІІ, р. 404-456. 

Автор розглядав релігійні обставини в Смоленську, яний в 

роках 1611~1654 належав до Київської митрополії, присвячуючи 
головну увагу руським архивпископам Смоленська, латинсь1шм 

єпископам, вірним цієї архиєпархії, духовним Згромадженням, 

вірним та єзуїтській колеІ'іі. 

330 - KRAJCAR J., fesuits and the Genesis of the Union in Brest. 
"Or. Christ. Per.", Roma, 1978, vo1. 44, рр. ІЗІ-153· 
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Автор з'ясовує участь Євуїтів у сnраві Берестейської Унії 

1596 р. Тільки три в них були Унією зацікавлені: Б. Гербест, А. 
Лоссевіно і П. СкарІ'а, але ще далеко nеред її завершенням. Без

посередньої участи в самій Унії ніхто не брав, ва винят1юм nри

сутиости на Соборі в Бересті П. СкарІ'и. Унія це діло єрархіі і її 

заслуга, а участь Євуітів дуже незначна. 

331 - LIТWIN Н., Kato/izacja sz/achty ruskiej 1569-1648. «Przeg\ц_d 
Powszechny», Warszawa 1985, 10, s. 58-70. 

На думку автора, масовий перехід руської шляхти на латинство 
і полонізація мали місце не перед 1648 роком, а тільки щойно після 
виступу Б. Хмельницького, зокрема після т.зв. «руїни». 

332 - МАСНА J., Ecclesiastical Unificatio1t. А Theoretical Framework 
together with Case Studies from the History of Latin-Byzantin 
Relations. Rome, "Or. Chr. Analecta", 198, 1974, рр. ХІІ+388. 

Це соціологічна студія, в якій концепти Амітая Еціонія про 

nолітичне об'єднання застосовується до об'єднань церковних. Тому 

у nраці автор розглядає ці соціяльні чиннини, які мали вп.лив, 

nособляли і nричинялися до роз'єднання і навпаки - до об'єд

нання Церков. При тому обширно робить це відносно найбільших 

церковних Уній: Флорентійської 1439 і Берестейської 1596 р. При 
першій про Укр Церкву мова тільки на марrінесі. При огляді Бе

рестейської Унії, якій nрисвячено більшу частину nраці, все від

носиться до Украінської Церкви, даючи її майже nовний нарис 

ва 16-18 століття. Студія спирається на історичних працях числен
них авторів та оnублікованих документах .. При кінці подано ве

лику бібліографію та nокажчики nредметний й авторів. 

Рец.: << Орієнталія Хр. Пер>> 42, 1976, І, 279-281; << Богосло

вія >> 1977, с. 268-273. 
Пор. ще: MEIJER J.A., The Union of Brest-Litovsk, 1595, "Diakonia", 

1967, t. ІІ, рр. 359-373. СнuвАтУ М., А reply to Father Meijer, Ibidem 
1968, t. ІІІ, рр. 351-359. . 

333 - Mvsткowsю Sт., Sprawa unijna w Polsce odrodzonej. (Referaty, 
wygloszone w kole "Jednosci Katolickiej" w Warszawie). Warszav.•a, 
1938, s. 56. 

V виданні nоміщено 4 реферати: Про стан Церкви на схід
них землях Польщі; Про уній1:;:у сnраву в Польщі; Про правний 
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стан православної Церкви в Польщі і про товариство « Католиць
кої Єдности>>, яке цими справами інтересувалося. 

334 - SENYK S., L'Unione di Brest. «Storia Religiosa della Russia», 
Milano, «Casa di Matriona» 1984, р. 97-111. 

У статті подано короткий історичний нарис про приготування 
та переведення т.зв. Берестейської Унії, в якій настало З'єднання 

між Українсько-Білоруською Церквою та західною- Римською. 

335 - STUDZINSKI С., Ze studyow nad literaturq polemicznq. "Rozprawy 
Ak. Umiej~tnosci". Wydzial filo1ogiczny, Ser. ІІ, t. 28, Krakow, 
rgoб, s. бg-gб. 

3 ваплянованоі більшої праці автор розглядав тільки питан
ня: хто був перекладчином на. руську м:ову П. Ска.рl'и «Синод Бе

рестейський>> і про полеміку І. Потія в патріярхом: Пігасом:. 

336 - SYSYN F., Adam Kysil and the Synods of 1629: An Attempt at 
Orthodox-Uniate Accomodation in The Reign of Sigismund ІІІ. in: 
<< Harvard Ukrainian Studies. Eucharisterion >>, vol. III-IV, Cam
bridge, Mass., 1980, р. 826~842. 

У статті nодано короткий історичний нарис приготувань до 

спільного Синоду, який 1629 року мав відбутися між православ
ними 'l'a з'вдиненимп, в яких брав участь також впливовий пізні
ший Київський воєвода Адам Кисіль, що втішався добрими зв'яз

ками та довір'ям в обох таборах. Однак, на жаль, до ЦЬQГО спіль

ного Собору таки не дійшло. 

337 - SvsvN F.E., Betи;een Poland and the Ukraine. The Dilemma of 
Adam Kysil ( 1600-1653). Cambridge Mass., Harvard Ukrainian 
Research lnstitute, 1985, р. ХХ+406. 

У великій монографії про визначного руського шляхтича А. 

Кисіля багато місця присвячено теж його чимаши участі в релі
гійних переговорах між з'єднаною танез'єднаною єрархією, зокре

ма в таких розділах: релігійні, національні та культурні відносини 
в Україні; Синод з 1629 року; Оборона православ'я на соймі 
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(1633-1641); та Спроба нової церковної Унії (с. 26-32, 54-63, 89-104 
117-128). 

Rec.: Jahrbiicher f. Geschichte Osteuropas 1987, s. 593-5. 

338 - UMINSKI J., Der kirchliche Unionsgedanke in Polen des XVI 
]ahrhunderts, "Collectanea Тheologica", Lw6w, 1937, s. 427-435· 

V статті описано ці старання, які робиЛися в Польщі у справі 
Унії, головно у другій половині 16 століття, безпосередньо перед 
її вавершенням. 

339 - ZАІ:.~SКІ S., Czy Unia zgubila Polsk,? "Przew. Naukowo
literacki" (188о-189о), s. 397-421, 481-523. 

Автор доводить, що ковацькі повстання були з соцілльних 

мотивів, а не реліrійних, які почато висувати щойно 1620 р., зо

крема по 1649 р. - під впливом московської пропаІ.'анди і гро

шей. Перші повстання Косинського, Наливайка і Лободи були 

ще перед Унівю (1593-4). :Митр. й. Рутський писав 1622 р.: « щой
но від 2 ронів коваки почали інтересуватися релігійними спра

вами>>. Зле оплачувані, коваки нападали на Татарів або панів. 

1632-6 дістали всі права, а однак не успокоілися. 1637 нищили 
мавтни і православних. Б. Хмельницький на коронаційнім соймі 

скаржпвся на соціяльні утиски, теж Церкви, але від жидів, а не 

від уніятів. Те саме в ревстрі скарг до Потоцького. До 1638 р. був 
частинний релігійний гніт на Литві, не на Україні. Якщо ж був, 

то не від уніятського духовенства, але від панів, якимданоце право 

1573 року. 

340 Zлt.~SКI S., Czy ]ezu,ici zgubili Polsk~? Krakбw, nakl. autora, 
druk. "Czas", Fr. Kulczyckiego і Sp., 1883, wyd. з. str. IX+sзz. 

V роаділі: Чи ковацькі війни були овочем нетолеранції і єзу
їтського фанатизму, ст. 481-521 - наводить ці самі арІ.'ументи, 
що й у повищій студії, ч. 1211. Про Унію вгадув теж на ст. 397-
407 і 418-421. 

5. - УКРАІНСЬКА КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА ПІСЛЯ 
БЕРЕСТЕЙСЬКОІ УНІІ 

341 - ВЕликий А.Г., Хресндй Ш.лях УІЄраінсьІі:ого Rато.лициа.м.у. 

Н. йорк, «Слово Д. Пастиря>>, ІІІ, З, 1952, с. 32. 
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Це коротний nоnулярний виклад про труднощі й nересJІІду
ваиия українського католицизму, від чужих і своіх, починаючи 

з 12 ст. й кінчаючи на 1945-1950 рр. 

342 - ГРиник О.Д., Кровави.ми слідами наших братів. «Місіонар» 
Жовква, 1925, с. 190-4, 213-7, 240-2, 263-6, 287-9. 

В поnулярному нарисі автор оnисує nереслідування, які в роках 
1765-1772 з'єднане населення та духовенство переносило на 

Київщині. 

343 ЛовАтиискІй С., Движеніе уніаmов'Ь 1С'Ь nравославію в'Ь Брац,

лавщинть nри nереяславсхиrь еnиСІЄоnахь Гервасію і Іовть. 

Відбитка з « Подольскіе Enapx. Вtдомости », Каменец'Ь

Подольск'Ь 1889, с. 79. 

Ця брошура доnовняв коротенькі нариси про З'вдииену Цер

кву на Поділлі, яку наведено nід ч. 479, у яких, між іншими, на 
осиові записок Свмашка та звітів, які висилаио до гр.-католицької 

Луцької консисторії в рр. 1816-1837, подається число з'єдинених 
та імена священиків з короткими їхніми даними. У цьому нарисі 

nредстаВJІено діяльність nравославних Переяславських єпископів 

Гервасія і Йова, яким nідлягали иез'вдинені на Правобережжі, 
у справі привернення всіх до nравослав'я. Наведено кіJІькадесят 

прохань, які були однаково зредаtоваиі й з однаковими мотивами 

очевидно, висилані з одного центру. 

Rec.: "Kwarta1nik Hist.", r8go, 353-S· 

344 ЛогАИович'Ь Н.А., Уніятсхія Дтьла в'Ь восnо.минаніях'Ь А.Т. 

Кони і в'Ь дтьйствитмьности. Сіщлец'Ь, тип. Губ. Управле

иія, 1913, с. 97+(3). 

Автор був на Холмщині в часі нищення Унії мировим суддею 

і колишній обер-прокурор оскаржив його у своіх споминах, що 
він був одним із злих «геніїв» цього діла. Подав тут свою оборону. 

345 - НАУмович 1., Пятидесятилтьтіе (1839-1889) возсоединенія с-ь 
Правомавною Церк,овію заnадно-руссJОих-ь уніатов-ь. Санктпетер

бург'Ь, Синодальнан типографія, 1~89, с. 62. 

Автор, б.гр.-католицький священик, nід впливом москвофіль-
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ства став пропаІ'атором православ'я і вкінці виїхав до Росії, де 

помер 1891 р. в Новоросійську. В такому насвітленні написав цей 
панегірик у 50-ліття насильного возз'єднання колишніх уніятів в 

р. 1839, подаючи відповідний нарис Унії та її ліквідації. 

346 - ХРАНЕВИЧ'Ь В., Hexomopьte апиаодьt иа'Ь вре.м.ен'Ь воасоедине

нія уніатов'Ь 8'Ь хонц.ть прошлаго втьха. «Русская Старина>>, 

Спб 1894, VIII, с. 97-135. 

На nідставі архіву Волинської консисторії та інших заnи

сок nодає образки nовернення багатьох до Унії ва Павла І-го. За 

нього відновлено Берестейську і Луцьку єnархії і багато місце

востей скористали в цієї нагоди, щоб знову повернутися до З'є

диної Церкви. 

347 - BuкowiECKA Z., P1'zesladowania Unii t~a Podlasiu. Warszawa, 
ksit;garnia J. Lisowskiej, 1917, s. 107. 

Як учасниця подій, авторка оnисує переслідування З'єдине

них на Підляссі 1865-1875, наводячи багато імен осіб і місцевостей. 

348 - КоsмлN l\1., Konflikty wyznaniowe w Wilnie. (Schylek XVI
XVII w.). "Kwartalnik Historyczny", Lw6w, 1872, s. 3-23. 

Автор описує громадські спори на релігійному тлі між като

ликами і в'єдиненими та іншими віровизнаннями у Бильні при 

кінці 16' і на початку 17 століття. 

349 - MдRCHASSON У., Le Martyro/ogi~ de /'Eglise Ukrainienne. «Re
vue de l'lnstitute Cath. de Paris», 1986, 17, janvier-mars, р. 29-39. 

Автор подає важливіші моменти з мартирології Української 

Церкви- за час ії існування. 

350 - SULIMA А., Polityka polska а ska1'gi Rusinow, "Przegl~,d 

Lwowski", 188о (19), 329-337, 404-416, 470-9, 537-548, 6п-61g, 
666-677· 

Відnовідає на книжку о. Качали: Політика nоляків супроти 

Русі, - і порушує теж багато церковних справ того часу. 
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6. Уf\РАІНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ВІД ХУІІ СТ. 

351 - КоРЖАН Михлйло, ,У 50-ту рі'Чnицю с~>асуваш,.tt підлег.яости, 

,V,.раїнсьr.:ої Православної Цер~>вz~ Мосr.:овсь10о.м.у Патрі.<~рхові. 

<< Самостійвин >>, Мюнхен, 1975, XXVI, •r. 1, с. 52-62. 

~т ста'І''І'і описано унормування нанонічно-правного станов11ща 

ПравосJщвної Цернви в Польщі після першої світової війни, виз

нанняІІІ її автокефалії, томосом нонстантшюпільсьноrо патріярха а 

дня 13 ЛІJС'!'ОІІада 1924 РОІ'У· При нінці подано повний тенет цього 
томосу та його оцінну. Унраїнці станоnили в ній більшість. 

352 - КоРЖАН М., У~>раїпсьr.:а Правослаопа Цер~Zва і Еr.:у.м.ені'Ч1шй 

Рух. <<Унр. Самостійвин >>, Мюнхен 1963, 10, с. 3-8; ч. 11, с. 

~-12; ч. 12, с. 3-Н. 

~,. й•а•t•ті порушені тані теми: До проблеми вднос'!'И в унраїн

сьній правосJшвній Церкві - Спроби унормування міжцерновних 

відносин; АвтоІіефа.пія. чи Енаарха'І' Все.ІІеtІСЬІЮГО Патріярха? -
Чи УГПЦ, УПЦ та УАПЦ в автокефа;тІьними в світлі канонічного 

права? Канонічно-правні передумови автокефалії; Відновлення 

~т АПЦ в 1942 р.; Туга за єдністю і перші спроби повднання; Цер

новне об'f:днапнн й Унраінські Цериви. 

Пор. тен-; його: Дer.:pem про е11:у.кеніа.ч і православна Церr.:ва. 

Ta!\t же, 1!166, •r. 1, ('. 3-8. 

353 - КоРЖАН М., Схід"і Церr.:ви. «Укр. СамостійнІш », Мюнхен, 
1964, ч. 6, с. 18-24; ч. 7/8, с. '19-24; ч. 10, с. 28-33. Також он
ремою відбитnою. 

Ав·гор подас найважніші дані про всі східні Цсрнвп, право

славні і като.тпщьні, мі'к ними також про )'Країпські. 

354 - КоРжАн М., Собор Неадійснепих Сподівапь. << МатеріяЛІІ 
Конrресу ynp. ві.::Іьноі поJІітичноі думни >>. Збірнии ч. З. Мюн
хен 1974, е. 50-58. 

~: статті наперед IIOJIOTI<O зреферовано про Третій зшtчайrшй 

Собор ~'АПЦ в JІондоні, Іший відбувся J3-15.X.1972, а потім роа
г.чянено <<Світ.Jа і Тіні Париаьного Собору» (29.6.-1.7.1973), на 

т-:ому ІЮШІШ\ано до життя Спі.;п,ний Собор 6писнопів, а.ле й на

;щ.;н юнують тр11 унраїнські нравосJІавні митрополії, які назива-
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ють себе давніми назвамн - УГПЦ, УПЦ і УАПЦ, з окремими 

юрисдшщійншш повнов.ластЛІІш і церковними управліннями. По

ста:ю, отже, духове, aJIC не конкретне об'єднання і не дійшло до 

нанонічного оформлення в ;юні Правосш1.вноі Церкви. 

Пор. теж його: 3 npllвoдy одІюго чер~>овного Собору. <<Укр. 

Самостійник>>, Мюнхен 1965, ч. 7/8, с. 39-42. - Про Собор Укр. 

Гр.-Прав. Церкви в Канаді, який відбувся 22-24.5.1965. 
За спільну а"чію наши.х Цер,.ов. Там же 1971, ч. 9, с. 22-28. -

Про Собор у Зю'орсьну, 30.5.-2.7.1971, :з ЙОІ'О постановами, яю 

мають бе;шосереднс відношеннн до укр., нат. і прав., Церков. 

355 - КvпРАНЕЦЬ О.Ф., Православна Цер,.ва в Міжвоєнній Пмь

щі (1918-1939). Рим, «Записки ЧСВВ» І, 31, 1974, с. ХХІ 

+235. 

Ця праця у ве.тшкій мірі в nеревиданням матеріялу, nоміще

ного в « Логосі », який справлено й доповнено і видано одн:ою кни

гою (див. ч. 500 і 501). Додано до неі, однак, велику бібліогра
фію, резюме в англійс'Ькій мові (205-222) та покажчики імен і речей. 

Rec.: "Or. Chr. Per.", 43/І, 1977, рр. 268-270. 
"Poslannictwo", Kwartalnik Teol.-fil., Warszawa, 1976/І, 73-9. 

Пор. теж: URBAN J., Autokefalja prawoslawnej Cerkwi w Polsce w 
swietle historji. "Prz. Powsz.", Krak6w, 151-2, 1923, s. 369-379. 

356 - Кwщинсьний А., Kopom~r.a історія У"раїнсь,.ої Православ
ної Цер,.вll. Чікаtо, Братство св. Володимира при Прав. 

Церкві в Чікаtо, 1971, с. 104. 

Сконденсовано і пристуnно в nопулярний спосіб зібрано у 
цьому виданні в 18 розділах основні відомості про Українську 
Православну Церкву, від початків до останніх років, включаючи 

теж еміtрацію. 

357 - ЛЕвитшf-НРлснов А., ШлвоРов В., Очер~>и по ztcmopzщ рус
с,.ой с.м.утьt, в З томах. Kiisnacht (Sch"'eЇ7.) << Iпstitut (;}aube 
in der \\Telt І> І 978, с. І\"+ 296; 342; 423 . 

.\втор дає пшрониіі історпчнпй нарис російської правосJшвної 

Церют після жовтневої рево.;Іюції 1917 рону, зонрема присвн

чуючн го:ювну увагу << обнов.пенческій )) частині (обновленчесн:ое 

двнженпе), аш до 1935 р01~у, JIOJШ вона сама мусі.;Іа себе роав'наати, 
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та остаточного І\інця в роках 1942-5. V праці багато матерін~rу та
кож до церковної історії на українсьних землях в СССР. 

Пор. теж: ЛЕвитин-КРАснов А., Защита верьt в СССР. Парпж, 

<< Іхтіс >>, 1966, с. 103; ЛЕвитин-КРАснов А., Диалог с церковной 

Россией. Та.м же 1967, с. 115. 

358 - МУJІИК-Лvцик Ю., Нарис Історії J'~t:раїнської Пра.вославної 
Церкви. БогословсЬІшй ФакуJrьтет - Серія: І{онопенти, ч•r. 1.-2. 
Вінніпег, Ко.11еtія св. Андрея, 1979, с. ІІІ+ІІ+З62. 

V циклостилевому виданні автор подав нарис історіі Україн

ської ПравосJrавної Церrівп, у формі підручнrша, ваніячуючи її 

фактично на включенні Київської митрополії у ск.7!ад Моеновеького 

патріярхату, додаючи при нінці ·rі.11ьки коротr<у впбрапу ,, ітературу. 

359 - Огшшо І., Л риєд"анн.'І. Ц ер"ви У краlпської до М осковськоі 

в 1686 р. Нарис а історіі Церкnи Унраїнсьrюі. Тарніn, << Vr,p. 
Аnтонефальна Цернва », ч. 8, 1922, с. 16. 

Автор оппсув, ян прийшло до підчпнсння Украінської Пра

восJІавноі Цернви, нна до того часу підлягала Царгородові, Москов· 

ському патріярхатоnі. 

360 - Огrвнко 1., Як Москва анищu.JІ,а волю друку Київо-Печерської 
Лаври. Тарнів, в-во <<Укр. Автокефальна Церква>> ч. 7, 1921, 
с. 15. 

Автор подає коротку історію Київської друкарні, аокрема опи

сує виразніші заборони а боку Москви, щоб припинити її неза

лежне видавництво. 

361 - Огrєнко 1., Я-,;, цариця Катерина об.московлювала Церкву 

Українську. Тарнів, в-во <<Укр. Автокефальна Церква>> ч. 22, 
1921, с. 24. 
Автор описує всі постепенні кроки цариці Катерини в підко-

ренні Моеновській Церкві цілої Української Церкви, монастирів 

та всього духовенства. 

362 - ФотиЕв К.В., Пonь~mкrt ук.раrtнск.ой церк.овной авток.ефалrtІl 

в ХХ веке. Мюнхен, (по 1955 році), с. 80. 

Автор розглядає політичну ситуацію на півдні Росії в 1917-
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1923 роках, після помісиого Собору; перші спроби автокефалії, 

підготовку до Всеунраінсьного Церновного Собору ·ra його Діі, 
хіротонію В. Липківського та інших єпископів; долю Vнраінсьної 

Автокефальної Православної Церкви в Радянському Союзі та авто

нефалію з 1942 року, подаючи теж харантернетину та осуд про 

них. При кінці додав ще примітки та норотну бібліографію. 

363 - "Удод г., Привднання У~~:раЇНСЬІЄОЇ Цер~~:ви до МосІЄовсьІЄого 

патріярхату 1686 р. Вінніпе!', вид. VГПЦ, 1972, с. 110. 

Після норотного нарису про поділ на дві митрополії та про 

стан Vнраінсьної Православної Церкви в Польщі, дальшу увагу 

присвячено стосункам між "Українською і Російською Православ

ною Церквами, самому об'єднанню між ними та його наслідкам. 

364 - ИсторичесІЄая география России ХІІ - начало ХХ в. Сбор

ник статей н 70-летию профессора Любомира Григорьевича 

Бескровного. Москва, << Ііауна >>, 1975, с. 348. 

У збірнику дві статті присвячені церновним справам: 

1) Я.Е. Водарсній: ЦерновнЬІе организации и их нрепостнЬІе 
n1 ..•. ютьяне во второй поJювине XVII - начаJІе XVIII в. - теж 

на уr-<раїнсьюrх зеl\шях в тому часі, з картою розміщення мона

стирів; с. 70-!:16. 

2) И.А. БуJrьtчин: Монастирсное .хоаяйс'І'ВО в России в первой 
четверти XVIII в. - с. 164-176. 

Н.ес.: << Jahrbiicher fiir <..~eschichte Osteuropas >), 1979, S. 392-394 
(Carsten Coerrke). 

365 - Пропа.м'ятна RнІtга п'ятнадцятиліття У.П.А.Ц. в Ве

ликій Британії (1947-1962). Лондон, Ген. Церн. "Управлін
ня "УАПЦ в В. Британії, 1962, с. 160. 

Видання приготовив Протопресвітер о. С. Молчанівсьний. V 
першій частині подано загальний нарис постання та розвитну V АПЦ 
в Англії, а в другій поодиноких її парафій. Видання багато ілю

с·rроване. 

366 - -"1•раїнсь,.а Православна Цер,.ва в Европі в ро10ах 1939-1947. 
<< Український ГОJюе >>, ВінніпеІ' 1947, ч. 43 - 1948, ч. 13. 
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Усі статті, розкладені у великому книжковому форматі, ста

н.ов~"Іять видання на 97 сторінок друку. ПісJІЯ довшого вступу (май
ше 9 сторін) про організацію Православної Цернви в ПоJІьщі піСJІЯ 
першої світової війни, усі даJrьші статті присвячені історичному 

нарисові Укр. Православної Церкви від 1939 до 1947 року. Однак 
післявоєнним рокам відведено тільки кілька сторінон, так що це 

:майже в ці.'Іості ті."ІЬІШ історія за час останньої світової війни. V 
цьому нарисі винористано багато друкованих матеріяJІів, які появи

лися в тому періоді, а також частинно й урядове ,:шстування між 

самими ВJrадинами та урядовими установами. 

367 - ARMSTARK R., Die Ukrai1~ische Atetokephale Orthodoxe Kirche. 
Errinert~tІgen des Metropoliten Jтasil /(, Lypkivskyj. Augustinus
Yerlag, \Viir?:burg 1982, S. 235{1). 

Піс""ІЯ вс·гупу, бібліографії та короткого нарису про церковно

історичний устрій в Украіні до 1917 року (15-32), та про церковне 
замішання в Росіі піс.ля 1917 року, ян також про церковні рухи 
в Украіні в тому ж часі (38-65), подано в німецькому перекладі 
Спомшш МИ'І'Р. В. Лип:ківсьного: І сторі.ч. .V "Р. /1 равославної Цер
"ви (67-197). Це переклад з ВJІасІюі копії машинопису, яну авто

рові вдаJюся роздобути ще в часі війни і в тому часі іі опр~щювати. 

3 тих видань, що появилися в укр. видавництвах (Торонто 1959 і 

Вінніпе!' 1961), доповнив тепер тіJІьни ті місця, яні в тому часі 

буJІИ пропущені. Видання закінчує критична оцінка їхніх догма

тичних та канонічних за""Іожень та огляд спадщини митр. В. Лип

ківського в УАПЦ поза Україною, як також приміт~ш-пояснення. 

368 - BENDZA М., Prawoslawn.a Diecezja P.rzemyska w latach 1596-1681. 
Studium historyczno-kanoniczne. Warszawa, Chrzescijanska Aka
demia Teologiczna, 1982, s. 267( + l). 
V докторсьній праці автор подає історію Переl\rиськоі єпархн, 

починаючи від самих початків її в ІХ сторіччі аж до 1681 року, 
в якому єп. І. Винницький приступив до З'єдиненнн і ціла єпар

хія поступово cтaJra натолицькою, у східному обряді. Белина ча

стина її присвячена періодові перед Берестейською Унією (с. 23-
75), зонрема представленні правної та фактичної ситуації східної 
Цернви перед 1596 роном, та амінам; яні постали в епархії після 
прийняття Унії (с. 73-91). На дальших сторінках описані подіі 
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змінних змагань в єnархії, які завершилися nристуnленням 11 до 

Берестейського 3'вдинення. Цінна у цій частині історична гео
графія Перемисьноі єnархії в 17 сторіччя. Автор використав дуже 
багато всіх достуnних йому джерел та багату JІітературу, хоч не 

зумів стриматися від полемічного тону. При кінці nодана багата 

бібліографія, як також резюме в англійській та російській мовах. 

369 - BuLBENКO F., The Ukrainian Orthodox Church and Moscow: 
Rebirth and Golgotha. « Ukr. Quзterly І) ХХІХ, N. York 1973, р. 

358-379. 

У довшій розвідці автор оnисує відродження Укр. Право

славної Церкви nісля 1917 року, nостання нових nарафій, Собор, 
вибір митроnолита, свячеmш єnискоnів й закінчує оnисом nере

слідування в 1930 роках в майже цілковитим знищенням усіх вдо
бутRів. 

370 - CYGAN J., Valerian Magni und die Frage der Verstiindigung 
mit der Orthodoxen Kirche unter Ladislaus IV. Wasa in den ]altren 
1633-34. « Collectanea Franciscana)) 51, 1981, fasc. 4, Roma, S. 
333-368. 

Валеріян Маньї, капуцин в чесько-австрійської Провінції, 

вивначний диплоl\Іат, філософ і тео.:юг, брав в роках 1633-34 значну 
участь в Польщі у сnраві замирення між католиками і протестан

тами, зокрема між правосJІавними і в'вдиненими. У статті, на основі 

багатьох документів, автор ·розглядав його участь в численних 

nереговорах, які мали місце в Кракові і в Римі, nідтри.муючи по

лі'l•ику толеранціі короля Владислава lV, головно у відношенні 

до правосJіавної Цериви. Він теж анаJІізув ці арІ'ументи, яиі ра
дили та:ку політику, яка, на дум:ку В. Маньї, бут1 б корисна дш1 

цілої Церкви, цілої Евроnи і християнства. При кінці nодано ко

ротне резюме в італ. мові. 

371 - DoP!\IANN HANS-DIETER, Die Rttssiscltc Ortlzodoxe Kircl1e i-n 
Geschichte und Gegenwart. Berlin, Union Yerlag, І 977, S. 476+48 
(Bilder). 

У nраці !\ІОва не про Цернв~' російсь:ку, а у вешшій часті й 

деноли по бі.;Іьшості про Церкву в Украіні. На 100 сторінках пред-
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ставлене життя Церкви в Радянському Союаі, 3 48 світJШШ.\1\Ш, 

головно в літургічних богосJІужень. На 200 сторінках подана пе
редреволюційна церковна історія, під рівними аспектами: Відно

сини мін( Церквою і державою; Чернече життя; Віра і богос~ювські 

форму.'Іи; Російський нон-Іюнформіам; Міеійна діяльність і Вшшв 

ва хідного християнства. 

Rec.: « Or. Christ. per. ~ І 979, р. 230-J. 

372 - FREEZE Gн. L., Т11.е Rftssiatt Levites. Parish Clergy in the Eigh
teenth Century. Harvard UniY. Press. Cambridge, Mass. & Loпdon 
1977, р. ХІ+З25. Russian H.esearch Center Studies, "· 78. 

Праця присвячена соціяJІьно-історичному роввиткові парнфі

яльного клиру в 18-му сторіччі. В першому ровділі ровглядає вплив 

на нього секуляривації та модернізації з багатьома соціяJІЬНИІІПІ 

та економічними з:мінами. В другому - його положення у сену.ая

ривованій державі. В третьому - його відношення до вищої єрар

хії. В четвертому - описує новопоС'І'аJІі семінарії. В п'ятому -
побудову та економію священицьких е.лужінь. В шостому -його 

відношення до парафії, та в останньому -- його оиремий с·rан і 

.культуру. Праця насвітлюється ще 22 таб.лицями. Вона в основ
ному побудована на численнпх донументах, в яюІх багато ще 1-ю 

опубліиовані. Хоч в першій мірі бере під увагу центраJІьні ро

сійські єпархії, які в багатьох речах деколи й різко різни.1ІИСЯ 

від українсьних, все тани в вагадьному все сназане віддаерналює; 

теж відносини і в тих останніх. 

Rec.: << J ahrbiicher f. Osteuropas Geschichte )), І 980, Heft, S. І 04-6. 
(Erich Brynner). 

373 - GRICKEVICS А., А pravosldv egyhdz helyzete а Litvdn Nagyjeje
delemsegben es а nemzeti-valldsi hare а magdnfiildesuri vdrosokbatt. 
"Szazadok", n. 4, Budapest, 1973, рр. 942-966. 

На основі інших праць й частинно опублікованих документів 

автор описує положення Православної Церкви у В. Князівстві 

Ли·rовському і національно-релігійну боротьбу у февдальних мі

стах в 16-18 столітті. 

374 - l}IMEKUS ЕнwІк., Die Russisch-Ortlzodoxe La11dpjarrei zu 
Beginn des ..ХХ ] altrltU1tderts nach den Gu,tach.tetІ· der Diozesanbi-
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schofe. \\-'iirzburg, Augustinus-Verlag, 1978, S. XVI+ 284. (Das 
Oestliche Christeпtum, N.F. Band 30). 

На основі го.повно думок впархіяльних єпископів про церковну 

реформу, нні 1905 р. зібрав Оберпрокурор Побвдоносцев, як при
готування до наміченого всеросійського Собору, і які 1906 р. опуб
,;,іковано, як також на основі впархіяльних річних звітів до Свя

тішого Синоду в рр. 1900-7 та річників <<Церковного Вісника» ва 
рр. 1900-7 -описано у праці стан сільських парафій в Росіі у кри
тичних роках на початну 20 століття, в таких розділах: Загальний 
стан; Святиня; Богослуження; Сільське духовенство; та Вірні. 

V праці представ""Іене так само й сільське духовенство на Украіні, 
n границях Росії. 

375 - Коен Н., Die Russische Orthodoxie im Petri1tisclum Zeitalter. 
Ein Beitrag zur Geschichte westlicl1er Einfliisse auf das ostsla
vische Denkeп. Breslau uпd Орреlп, Priebatsch's Buchhandlнпg, 
1929, s. 192. 

На TJii зага.пьної поJІітичноІ І церковної історії, автор роа

ГJІядав західні вшшви, головно протестантські, на «східно-слов'ян

еьку думну>>, зокрема в часі церковних реформ за володіння в 

Росії Петра І, присвячуючи багато уваги двом визначним церІюв

ним провідникам: авп. Стефанові Яворському та авп. Теофанові 

Прокоповичеві, яиі оба вийш.JІИ з Київської Академії й оба у ве

ликій мірі принес~ІИ звідтам нові західні течії. При кінці подана 

біб.чіографія. 

376 - Конuт Z., Myths Old and New: The Haidamak Movement and 
the Koliivschyna (1768) in Recent Historiography. "Harvard Ukr. 
Studies", Cambridge Mass., 1977, рр. 359-378. 

Автор розглядав ці останні видання, присвячені Гайдамаччині в 

приводу 200-ліття, подаючи критичну іх оцінку та доповнення: 

Лолл О. П. : Г айда.маць"ий Рух па У "раїні 20-60 рр. XV ІІІ ст. 
Київ, Ак. Н. Укр. ССР, Інститут історії, <<Наукова Думка», 
1965, о. 131. 

Rоліївщипа 1768: Матеріяли ювілейної Наук.. Сесії, npucвяttenoi 

200-річчю повстаппя. Видали: Тронько П., І. Гуржій, і В. 

Дядиченно. Там же 1970, с. 186. 
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Гайда.мацький Рух на Україні в XV І І І ст.: Збірнии Документів. 
Видали: І. Бутич, Ф. Шевченко. Архівне Управління при 
раді міністрів У. ССР, Центральний ic'l'. архів УССР у Кивві, 
Центр. Держ. іст. архів УССР у Львові. Киів,« Наукова Дум

ка», 1968, с. 659. 
МІРЧУК П.: Коліївщина. Гайда.мацьке повстання 1768 р. НТШ, 

Бібл. українознавства, 41, Лондон і Н. Йорк 1973, с. 318. 
SERCZYK W., Hajdamacy. Krakow, wyd. Literackie, 1972, s. 461. 
SERCZYK W., Koliszczyzna. Zeszyte Nauk. Uniw. Jagielonskiego, 

Prace Historyczne, vol. 193, Krakow, 1968, s. 173 (cf. n. 542). 

377 - LEWITTER L.R., Реtи the Great and the Polish Dissidentиs. 
"Slav. Review", 1954, Во, рр. 75-101. 

Автор описує опіку над православними в Польщі в боку Мо
скви вже в другій половині 17 ст., зокрема ва Петра 1-ro. Ідея та
кої сталої інтервенції, на думну автора, вродилася не в Москві, 
але в Кивві, про яку ввід'І'ам просили. 

378 - NIECHAJ М., Cиkiew Prawoslawna па Chelmszczyznie. "Przegl. 
Powsz.", Krak6w, 1939, 22, s. 337-348. 

Після короткого нарису· про Церкву на Холмщині ва Унії, 
подав далі стан Церкви після її ліквідації 1875 р., з багатьома ста
тистичними даними, хоч не без політичних вавважень. 

379 - PдPIERZYNSKд-TUREK М., Mit:,dzy tradycjq а rzeczywistosciq. 
Panstwo і Koscibl praиюslawny w latach 1919-1939. Warszawa, Aka
demia Nauk Spolecznych, lnstytut Religioznawstwa, 1986, s. 605. 

В rабілітаційній праці авторка в першій частині описує три тра

диції православної Церкви: руську, російську та з часів Польсько

Литовської держави, як також три візії, які з них випливають; у-

другій частині головну увагу вона присвячує державній політиці 

Польщі стосовно Православної Церкви в роках 1918-1939 в справі їі 
автокефалії та правному їі становищу, а потім розглядає народне 

обличчя тієї Церкви, стан ії посідання та неоунійну акцію, як також 

контроверсію щодо розуміння польської «рації стану». При кінці по

дає обширну бібліографію. 
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7. - ГАЛИЦЬКА МИТРОПОЛІЯ 

380 - Блжлнський М., Історичний utJr,ЯX цер~овного Жltmmя n 
Снятині. «Снятин», Дітройт, ЗСА, 1975, ч. 12, с. 2-15. 

У статті, го.ІJовно на підставі Шемативмів, подано опис цер

ковного життя містечка Снятина та частинно оиолиці всіх віро

визнань та народностей - поляків, вірмен, жидів й німців, які 

там про1кивали, зокрема історичний шлях укр. церковного життя. 

381 - БАЛик Б.І., Іно,.ентій ВинницьІСий 6писІСоn Пере.мисьІСuй, 
Са.мбірсьІЄий і СяніцьІСuй (1680-1700). Рим, << Зап. ЧСВВ » 
І, 38, 1978, с. XVIII+382. 

У праці накреслено широку картину життя і діяльности Пе

ремиського вп. І. Винницького на тлі тодішнього суспільного і 

церковного життя цілої Украінської Церкви, зокрема Перемиської 

єпархії. При цьому найбільше уваги присвячено питанню церков

ної Унії тієї єпархії та унійній діяльності цього Владики, який 

1691 остаточно привднався до Берестейського З'вдинення. В До

датку поміщено 5 документів в цього періоду, 6 ілюстрацій, а при 
кінці покажчик імен. 

382 - Божик С., УІСраїнсьІСа Като.яицьІСа Парохія і ЦерІЄва св. 
Ворберта в КраІСові. Лювен, Укр. Науково-освітнє тов. в 

Бельгії, 1959, с. 24. 

На тлі давнього, ще « східного » 1\ра:кова подав автор корот
кий історичний нарис укр. католицької церкви і парафіі у цьому 

місті - до останніх часів, додаючи кілька ілюстрацій. 

383 - Блох М., ВиннuІСu, Звенигород, Унів та дов~еі.яьні се.яа. 

Іст.-мемуарний збірник. Чікаtо 1970, с. 527. 

Як у всіх подібних збірниках багато матеріялу до церковної 

історіі знаходиться по всіх статтях, вонрема у настуnних: о. Г. 

Гірняк (158-163), Церква (257-260), митр. Г. Яхимович (297-307.), 
жіночі МаІІастирі - Якторів і еловіта (481), Унів і Унівська ар
химандрія (490-508). У виданні багато ілюстрацій і мап. 

384 - ДовРянсюй А.М., Корот~еая втьдо.мость историчесІСая о enu
c~eonax'Ь руссІСUХ'Ь в'Ь Пере.миш.л,ть. « Перемишлянин'Ь », 1853, 
13-80; 1854, 1-101; 1857' с. 89-127; 1858, 9-27. 
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Состояніе enapxiu pyccx:ou Перемисх:оІl nepe{Jь cmo.",.a лтьmЬІ. 
<< Галичанин'Ь >>, 1863, 11, с. 79-87. 

Исаія Борисович'Ь Нопинсх:ій, прав. en. Пере.мисх:ій, « Наук. 
Сборник'Ь Гал.-Рус. МатицЬІ >> 1866, 11, с. 147-151. 

Всі ці довші й коротші статті автор пізніше зібрав разом, до

повнив і видав під. заг.: Исторія Еписх:оповь ... >> див. ч. 546. 
У рукописі залишилась його більша праця, ЛІ{У виготовив в 

більшості на основі<< Анналес » Гарасевича та Бантиш-Каменського, 
під заг. : Н istor1:ca notitia de statu antiquo et praesenti Н ierarchiae 
Ruthenae, S. Ronianae Ecclesiae unitae... (рр. 207). (Див. << Време
нник'Ь Ставр. Братства>> 1923, 134-6). 

Див. ще: Норот"їи sanucx:и историчесх:їи о .мтьстть Самборть. 

<<Зоря Галицкая яко альбом'Ь », Львов'Ь 1860, с. 350-5, - в юшх 
мова теж про окрему СамбірСЬІ{У єпархію. 

385 - ДовРянсюй А.И., О современно.к'Ь ре.щгіоано-полzzтичес~>о.ц'Ь 

положеніи Австро-JТгорсх:ой Pycll. Москва, изд. П.Ф. Левдика, 
1885, с. 52. 

Автор, один з провідних закарп. москвофілів, в такому ж дусі 

реферує тут про політично-релігійне становище в цілій Австро

Угорщині, а головно в Галичині та між руським насе.пенням на 

Угорщині. 

В подібний спосіб, трохи пізніше представляє церковно-поJІі

тичні відносини в Гашtчині: МАРКОВ'Ь Д.А., Галиц"о-руссх:ій во

проС'Ь. Оттиск'Ь из'Ь « Славянских'Ь Извіютій >> (н. 6, 1909), с. 12. 

386 - Дольницький 1., Js .минулих днів. КаJІендар « Місіонаря >>, 
~овква 1924, с. 122-135. 

Під цим заголовком автор подає коротну історію свого ув'яз

нення та інтернування в горезвісному таборі в ТаJІергофі, на по

чатку першої світової війни, в якому тоді під закидом москвофіJtь~ 

ства запроторено багато тисяч галичан, а між ними й багато свя

щеників. 

387 - (3ЕльськА ІвАннА), Марійсь~>а Дружина па sахідпо-ух:ри

їнсьх:их землях. <<Логос>> ХХІХ, 1978, с. 120-4, 189-196. 

Це збірка споминів провідних учасниць про розвій і працю 
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Марійських Дружин у містах Галичини, яку зібрала І. Зельська, 

даючи до неї короткий встуn. Авторками споминів в: Д. (ошу
ляк, М. Дубляниця, С. Климкович і М. Молодецька - про такі 

міста: У Львові, Самборі, Перемишлі і на еміtрації. 

388 - КАзимИРА Б., Соціяльне Вttення і Духівництво Га.яиць.,.ої 

Мztтрополії на nottam"y ХХ cmopitttt.ч. <<Дзвони >>, Рим

Дітройт 1977, ч. 3-4, с. 77-93. 

У цьому соціологічно-історичному огляді автор аналізує пи

тання соцілльного вчення та як його розуміло галицьке духовен

ство, зорганізоване в тов. <<св. An. Павла», яке nocтaJIO і розви

валося па nочатку цього сторіччя. 

389 - КАРмАзин-КАковський В., Мистецтво Л е.м.,.івсь~>оі цер.,.ви. 

Рим, вид. У.К. Унів. Праці Філос. гуман. факультету, 

т. ХІІ, 1975, с. 152+308. 

У nершому розДІлІ nодана мистецька кваліфікація nам'яток 

народно-церковного мистецтва на цілій Україні, аокрема в Кар

nатах і Надсянні. У дальших шести розділах автор· nодає загальну 

характеристику, nереводить аналізу композиції і встановляє риси 

національної самобутности nереважно дерев'яних церков Надсян
ня. У восьмому розділі зупиняється тільки над описом мистецької 

цінности найкращих а описаних пам'яток, типових для Лемків

щини і Надсяння. Праця написана на основі власних й архівних 

записів та багатьох світлин, підкреслюючи всюди місцеві народні 
традиції а впливами евролейських стилів: ренесансу, барокко, ро

коко і клясициаму. При кінці першої частини подано резюме аю•л., 

франц. і рум. мовами, Бібліографію і список місцевостей у дру

гій частині поміщено 843 світлин а XVI-XX сторіччя. 
Rec.: l\1. Bendza, "Ostkirchliche Studien", Wiirzburg, 1977, І, 

s. бз-4. 

390 - КJІЕПАРЧУК С., Дорогами і стеж~>а.ми Брідщини. Спомини. 

Торонто, в-во <<Родина>>, 1971, с. 250. 
Аnтор спомпнів, о. Степан К,ІJепарчуи, на основі в.•шсних спо

("rережень П()ДаЕ: ошІС розвнтку цериовно-громадсьної діяльностп 

в I{iJriй Брідщині, з бага·rим матеріялом до церІіовної історії, по

міщуючп тен> багато і.пюстр1щій. 
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391 - КУБІйович В., Ухраіпці в Генеральній Губерні~ 1939-1941. 
Історія Укр. Центрального Комітету. Чікаl'о, вид. М. Де

нисюка, 1975, с. 664. 

В загальному нарисі про nрацю, яку виконував цей Комітет 

серед українців, що залишилися nід німецькою займанщиною, у 

т.зв. Генеральнім Губернаторстві, автор, що був його головою, в 
ІХ розділі, на ст. 287-316 обговорює теж церковні nроблеми: на 
шістьох сторінках- nроблеми укр. кат. Церкви, на інІІІИх- Пра

вославної. 

392 - Мллиновсюй М., Историчесхое обоартьпіе Mumponoлtu Ру

схой Галиц.хой. « Зоря Галицкая яко альбом'Ь на 1860 •· 
Львов'Ь, вид. Стравроn. Іист., 1860, с. 182-195. 

На осиові ширшої студН А. Петрушевича, яка була в руко

nисі, nодав автор загальні вістки про Галицьку митроnолію в XIII
XIV ст. та іі об'єднання з Київською. 

393 - МАРтинюк П., З.магаппя до беаженности uupy в нашій 

Церхві. « Неподільне Серце Священика •, Жовква, вид. ОО. 
Василіян, 1929, с. 154-234. 

У 4-му розділі цього видання подано історію змагань за вnро

вадження целібату серед укр. священства, nочинаючи від м. й. 
Рутського, зокрема широко оnисуючи ці змагання у Львівській 

митрополії. 

394 - Мдцюк В., Галицька митрополія на вершинах могутности й 

величі. Митрополити-державотворці 1302-1347. Літературно
Науковий Додаток «Нового Часу», Львів 1939, чч. 5-9. 

Як дослідник та знавець Галицько-Волинської держави, автор у 

цих статтях присвятив увагу зокрема Галицьким митрополитам в 

рр. 1302-1347, які разом з Галицькими королями й самі досягнули в 
тому часі вершин своєї могутности. 

395 - НАЗАРУК О., Гр.-Ка.тол.ицька Цср~о~оа і .~',.раїнсьІіа Лібераль

на Іптсліtспція. Зага.'ІЬІШЙ ог:ІЯд сучаеноі украінської кирині 

на церновній об.ТJаС1'ІІ n І>раю і нn еміІ'рації. Львів, но.н.їадом 

« Правди », 1929, е. 148. 
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Цей огляд, ва словамп самого автора, написаний з приводу 
критиканської праці п.в. «В ім'я правДІІ », яку проти своІ'О єпп
скопа і Сх. Конtреtаціі написав гімн. учитель Ро~Іан Гамчикевич, 

уважаючи себе при цьому приятеJІем Католицької Церкви і навіть 

:Католиком. Повний ваголовок цієї праці: <<В ім'я правди! Св. Кон

tреtаціі для Східної Церкви і Преосв. Владиці Йосафатові Коци
ловському до відома». В Перемишлі, накладоІ\t автора, с. 24, веJІ. 

8-кіі. V відповіді автора багато матеріялу до вровуміння тодіш

ІІьоі церковної ситуації в Галицькій ІІштропОJrії. 

396 - Олrйник П., я,. польщили Пос.q,ння. 1\раків, МинуJІе іі Су

часне ч. 13, Укр. Видавництво, 1941, с. 47. 

Автор переробив згадаnу в іншому місці брошуру о. Романа 

Прислопського « Примtр лятиниваторской гакатЬІ », доІювюrвши 

описані ним подіі данимІІ в « Шемативму греко~иатолицького ду
ховенства Ап. Адміністрації Лемківщини 1936 р. ». Вступ напи

сав др. М. Андрусшс 

397 - ПоJІІшко К., 3 Минулого У"Раїнсь,.ої .~еови та й обряду. 

Календар « Місіонаря >>, Жовнва 1942, с. 48-59. 

Го.:ювну увагу автор присвячує церковни111 метр11кам, їхньому 

істори•Іному вначенню, народній мові, в яних вони булп спису

вані в 17 стш1ітті та ян там овначувано обрядову нринаJrежність. 

398 - ПРислопсюй Ром. И., При.м.тьр-ь .~яти1щааторс10ой га.,.ати 

на рубежа.rь І'алиц.,.ой Руси. ПеремЬІш.пь, ивд. юзтора, :1902, 
с. 48. 

Автор, настоя.тмь парафіі у Дубецьку, наводить кілька при

кладів перетягання н.а латинський обряд уRраїнсьюrх вірннх в 

ріаних місцевостей, ва його часів, головно у місцевості Бахорка. 

399 - Рогов А.И., Фрес"и Лаврова, с. 339-351, у збірнику: Ви
зантия. ЮжиЬІе Славяне и древняя Русь. Западная Европа. 
Искусство и культура. Сборник в честь В.Н. Лаварева. 

Москва, « Наука», 1973, с. 590. 

Поза Київською Руссю це найстарші фрески на укр. вемлях 

і в важливим звеном між молдавською та укр. культурою - на 
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думну автора - в 15/16 ст. У статті вони широко описані впо

рядновані. 

Rec.: F. Юi.mpfer: Jahrbiicher f. Geschichte Ost-Europas, В. 23, 
Heft 4, Wiesbadeп, 1975, S. 542-3. 

400 - СтЕФАНІвський П., Ле.мк.івсьхі цер10ви в Польщі. « Наук. 
Збірник Музею Укр. Культури в Свиднику», VIJ1, Пря
шів 1972, с. 163-199. 

Після норотного введення про теперішній стан дерев'яних цер

нов на Лемківщині і та іхнього історичного розnитку - автор на

водить 31 світлину церновного :мистецтва, зонрема церков. 

401 - СтУдинський R., По.л,ьсьхі 10опспірації серед руських пито.м
ців і духавепства в Гали'Чиnї в роках 1831-1846. << Зап. НТШ >> 

1907' 80, с. 53-108; 1908, т. 82, с. 87-177. 

У довшій студії описано польські намагання в рр. 1831-1846 
включити у свої революційні ряди українських священиків і пи

томців, їхні успіхи та реакцію уряду і митрополичої консисторії. 

У Додатну поміщено 32 документи до цього предмету. 

402 - ХомА 1., Coбopzt ЕІ;,.зарз·ів у Львові 1940-1941. << Богос.понія >І, 

Рим 1980, т. 44, кн. 1-4, с. 131-180. 

Автор роагJІядає причини й обставини встановлення чотирьох 

екзархатів в СССР; деІ>рети першого Собору Еизархів 18-19 ве

ресня 1940 року; потнердження встановлення екзархатів, номінації 
екзархів і Собору; Другий Собор Ензархів 9-15 червня 1942 р.; 

Звіт про стан Екзархатів; Собори Екзархів, Петроградсьний Си

нод 1917 рону і Архиепархіяа:ьнпй Собор 1940 року; п.jlfiH МИ'l'Р· 

Андрея та подає при кінцІ свої підсумшr, з резюме в італійській 
мові. В дода'l'КУ поміщено 8 донумен·гін (153-·180): Повідом.гrеннн 

митр. А. Шептицького про іменування екзархом Л. Фйодорона, 

переслане папі Бенединтові XV; НачерІ\ письма про його по'l·нер

дження; Декрети Собору 18-19 вересня 1940 р.; Письмо Енаархів 
з 24 січня 1941 р. до кард. Е. Тіссерана; Потнердження чо'l'ІІрьох 

екзархатів Піє:м ХІІ 22 :шстоnада 1941 року; Звіт аєп. Йосифа 
Сліпого, екзарха В. України з 12 кві·гня 1942 року і Звіт митр. А. 

Шептицьиого про Собори, іх труднощі і прохання до нард. Е. Тіс

серана з 22 червня 1942 року. 
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403 ХРУЩ П., Початхи ухраїнсьхої гр.-хат. парохії і церхви 

в Крахові. <<Альманах укр. студенства в Кракові». Кра

ків 19З1, накл. Укр. Студентської Громади, с. 2З-З6. 

V статті подано корот1шй нарис про початки гр.-кат. парафії 

в Кракові, яка складалася передусім з студентської молоді та уря

довців: від о снування Василіянсьного монастиря і парафії при 

ньому 1788, - до його продажі і вкінці призначення костела св. 

Норберта на парафіяльну церкву ех. обряду. 

404 - ШлвЕJІьс.юй Г. И .. , Воспомипание последнего протопрееви

те ра русс~~:ой армии u флота. Н. Йорн, ющ. Чехова, 1954, 1-11, 
с. 414+412. 

У розді.лі << На юго-западном фронте -· Воссоединение галицких 
ушІя·гов >>, т. І, с. 157-182 і в 11 то~Іі, в розділі <<Церковное дело 

в Га.шщии >>, о. ЗЗ-46, автор у своїх спогадах присвячує онре~ІУ 

увю·у навертанню па православ'я галицьних українців в часі пер

шої світової війни, я1шм займався аєп. ЕвJюгій, подаючи теж свої 

нрш·нчн і r.постерешення. 

405 - ЩЕІшович Ф., В !J.~.<І Правди .. Станиславів, накладом ав

тора, 1911, с. 167( +З). 

:\втор стає в обороні єп. Г. Хомшuина, на шюго наю·ІНУJІись 

не тільни світсьні, але тан:ож багато з духовенства після '!'ого, ян 

він до всього НJІиру поставив питання у справі преси, з ЯІ-ЮЮ це 

духовенство бу.ТJо зв'язане. Це питання сп. Г. Хомишин поста

вив у Єпархіяльнім Вісюшу, ч. ХІІ, під днем ЗО ш1стопада 1910, 
ч. 97 орд. V виданні насвітлений сумний релігійний стан серед 

тодішньої нашої інтеліrенції й велиної частини самого клиру. Ба

гато місця зокрема присвячено питанню жонатого священства і 
целібату. 

406 Альманах Станиславівсьхої Землі. Збірник матеріялів до 

історіі Станиелавова і Станиславівщини. Редактор-упоряд

нии Б. Краців. <<НТШ, Укр. Архіви>> т. 28, Н.Й.-Торонто
Мюнхен 1975, с. 959. 

V всьому збірнику розсипано багато матеріялу також до цер
ковної історії, зонрема в таних розділах: До історн монастиря і 

шкіл Сестер Василіянок в Станиславові - Д. Скочдополь-Бойчук 
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(317-326); о. І. Блавацький; о. М. Ганушевський - священик, 

громадський діяч і посол.; о. В. Ільницький - священик, педа

гог і письменник; о. К. Кульчицький; о. митрат Р. Лободич; о. І. 

Фіtоль - громадянин і проповідник; Руїни Скиту Манявського. 

У виданні багато світлин в церковного життя. 

407 - Бой~~:івщина. Монографічний Збірник Матеріялів про Бой

ківщину в Географії, Історіі, Етнографіі і Побуту. Редактор 

мtр. Мирон Утрисько. Наук. Тов. ім. Шевченка, Укр. Архів~ 
т. XXXIV. Філядельфія-Н. Йорк, 1980, с. 521(+1). 

У Збірнику, як у всіх інших подібних, у всіх статтях багато 

матеріялу подано також до історіі Церкви на Бойківщині, зокрема 

в статті: Вианачні Постатті Бой~~:івщини, с. 81-118, між якими 
зібрані всі визначніші священики, та в статті о. М. Ваврика: Істо

ричний нарис Чернечого життя і Василіянсь~~:і .манастирі на Бой

~tівщині, с. 251-290. 

408 - Бучач і Бучаччина. Історично-мемуарний збірник. « НТШ, 
Укр. Архіви» т. 27. Н.й.-Париж-Лондон-Сидней-Торонто, 
1972, с. 944 карта околиці, 234 світлин осіб, груп, цер
ков та ін. 

Крім матерія.лів по всіх статтях, зокрема до церковно1 ІсторІІ 

відносяться наступні: о. Л. Березовський; Лицар у чернечій рясі 

(о. R. Фещак); о. Т.Т. Галущинський; Марійські Дружини в Бу

чачі -усі о. І. Назарка; Незабутній Інститут ОО .. Василіян у Бу
чачі - о. Ю. Катрій; Бучацький монастирок; о. В. Ноекоnський 

і його родина; рід о. І. Шлемкевича; укр.-кат. цер:кви в Бучач

чині; римо-:кат. церкви; жидівські віроісповідні громади; :колятори 

гр.-кат. парафій; римо-:католи:ки (Поляки) в Бучаччині; у:кр. цер

:кви в Монастирись:ках, місті і на передмісті. 

409 Висвітлення до історії Львівських Синодів а років 1891-
1897. Львів, накл. І. Кудла:ка, 1924, с. 41. 

Заходи ~~:оло введення целібату в нашім народі. Там же 1925, 
с. 46. 

Стой:кл Т., Туча йде. Там же 1925, с. 23. 

Всі три брошури, в дуже полемічному ·тоні, написані й опу

бліновані в тому самому часі, звернені проти спроб запровадити 
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Целібат серед укр. католицького священства в Галичині. Пор. 
ч. 2242. 

410 · Дрогобuч'Чина. Земля Івана Франка. « НТШ-Укр. Архіви» 
т. 25. Н. Йор:к-Париж-Сидней-Торонто 1973, с. 840. Го
лова редакц. :колеl'іі Др. Л. Луців. 

Крім матеріялів по різних r.таттях і при різних місцевостях, 

церковним справам nрисвячені в цілості настуnні розділи: Цер

ковно-релігійне життя в Дрогобичі і Дрогобиччині; участь духо
венства в національному й економічномі житті; сnис священи:ків; 
Марійські Дружини та інші (с. 143-178). 

411 - Надбужанщина. Сокальщина, Белзчина, Радехівщина, Камі
неччина, Холмщина і Підляшшя. Історично-Мемуарний Збірник. 
Т.І. Н. Йорк-Париж-Сидней-Торонто, «Об'єднання Надбу
жанців», НТШ, Укр. Архів т. 41, 1986, с. 960. 

У великому Збірнику багато матеріялу до церковної історії зна
ходиться майже в кожній статті. Зокрема їй присвячені наступні 

розділи: ТоrАн А., Осередок Укр. Кат. Церкви в Забужжі; С.Ш., На 
згадку про видатного душпастиря Сокальщини о. /. Волосянського; 
БАЗАРКО І., о. Ю. Менцінський; НАБЕРЕЖНИй Р., Отець/. Набережний; 

НичАй-БоrАЧЕвськА Р., Мій батко- о. С. Ничай; ЛУговА Л., Отець 

Теодор Столяр; ГЕВАК С., Над тихими водами Бугу. Кристинопіль і 
монастир ОО. Василіян; КАЛНИЕВИЧ І., Церковно-культурне і суспіль

не життя міста і повіту Камінки Струмилової. 

Крім тих Збірників, які вже увійшли до цієї Бібліографії, появи

лися ще інші подібні видання. Вони досі до нас не дійшли, тому 

тільки з Каталогу подаємо заголовки наступних реrіональних 
Збірників: Альманах Станиславівської Землі. Том 11, Н. Йорк-Па
риж-Сидией-Торонто 1985, с. 900; Городенщина. Н. Йорк-Торон
то-Вінніпеr 1978, с. 872; Дрогобиччина- Земля Івана Франка. Т. 11, 
ІІІ. Н. Йорк-Париж-Сидией-Торонто 1978, 1986, с. 246, 246; Збараж
чина т. 1-11, Париж-Сидней-Торонто, 1980, с. 740+680; Наш Львів. 
Н. Йорк 1953, с. 216; Яворівська Земля- Яворівщина і Краковеччина. 
Н. Йорк-Париж-Сидией-Торонто 1984, с. 852; Ярославщина і За
сяння 1031-1947. Н. Йорк 1986, с. XVIII+798. 

Як у попередніх, так і в цих Збірниках багато матеріялу до 

історії Церкви. 
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412 - Перемишль. Західний Бастіон У"раїни. Н.Й.-Филядельфія, 
Перемиський видавничий комітет, 1961, с. 414. 

У всіх розділах чимало місця nрисвячено теж церковним спра

вам, зокрема в таких статтях: Перемиські Владики і духовенство 

в службі Церкві й народові - о. П. Голинського, с. 67-85; Василі
янські манастирі в Перемиській землі - о. М. Ваврика, с. 86-96; 
Йорданські Водосвяття в Перемишлі - С. Шаха, с. 376-382, та чи
мало в розділі: Освіта і школи в Перемишлі - Б. Загайкевича, с. 

239-284. Між численними ілюстраціями багато з них присвячені 

церковним особам і предметам. 

413 - Підгавцма Земля. Історично-мемуарний збірник. Головний 
редактор проф. Т. Гунчак. Н. Йорк, Париж, Сидней, Торонто, 
НТШ, том XXIV Український архів, 1980, с. 744. 
Мандрівк,а земл.ями Підга.вччиюt. Матеріяли зібрав В. Папіж, 
Н. Йорк, Париж, Сидней, Торонто, НТШ, Унр. архів, т. XXIVa, 
1980, с. 170. 

Як у всіх подібних збірниках, також у цих обох по всіх стат
тях, зокрема при нарисах про поодинокі місцевості, розсипано 
багато матеріялу до історії Церкви та церковного життя. Цер
ковній тематиці в особливіший спосіб присвячений нарис В. Па
піжа: Деяt>і релігійні обряди і народні звичаї в П ідгав"ічuні (69-
103)' 'l'a r. Лужницького: Сторінl>а із релігійно-цер10овпого :J1Cltmmл 

Підгавччzтп (311-8). 

414 - Теребовельсь"а Земля. Історично-мемуарний Збірник. Н.Й.
Париж-Сідней-Торонто, НТШ-У:кр. Архіви, т. 20, с. 920. 

Крім інших розділів, в яких багато матеріялу також до цер

ковної історії, зокрема церковно-релігійному житті Теребовель

щини присвячений І 11 розділ, с. 172-227, з такими підрозділами: 

Чудотворні ікони М.Б. Теребовельської; Й. кард. Сліпий - В. 
Ленцика; Владика І. Борецький, уродженець Теребовельщини -
П. Хомина; Василіянські манастирі - о. М. Ваврика; Українське 

духовенство - Ю. Фіцаловича. У виданні багато також світлин 

з церковного життя. 
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415 - Чортківська Округа. Історично-мемуарний Збірник. Чортків, 

Копичинці, Борщів, Заліщики. Н.Й.-Париж-Сідней-Торон
то, НТШ-Укр. Архіви т. 26, 1974, с. 927. Ред. Кол.: О. Со
невицька, Б. Стефанович, др. Р. Дражньовський. 

Як у всіх подібних збірниках, яких з одної тільки Галичини 

запляновано к. ЗО, і в цьому по всіх сторінках розсипано багато 

матеріялу до церковної історії, з додатком кількох окремих стат

тей, які присвячено прямо релігійно-церковній тематиці. 

416 - Ш,п,яхами Зо,л,отого Поділ,п,я. ЗредаІ'ував С. Конрад. Філя
де.ТІьфія, Комітет <<Тернопільщина)), т. І, 1960, с. 287; т. 11, 
Наун. Тов. Ш. в ЗСА: ~ткр. Архів, т. ХХІ, 1970, с. 281. 

Крім інших статтей, в яких розсіяно багато матеріялу до істо

рії Церкви у цій області, зокрема церковній тематиці присвячені 

ще наступні роавідни: І. Назарко, Наші В,л,адики з Тернопільщини 
('119-136); Б. Курш1ае, Св,q,т-Успенський хра.м (177-183); Ваврик М., 
RасІlлі.чпсь~>і .м,анастирі на Галиць~~:о.му Поділлі (243-260); Том 11: 
Стаеюк А., ТернопільсьК-а парохія (21-28); Волковський Н., Цариця 
,}?,;,раїни в ttудтпворних i10onax Тернопільщинп (29-40); і с. Моніка, 

Терпопільськ,а захоропк,а (59-62). 

417 - DoROSHENKO D., The Uniate Church in Galicia (1914-1917). 
"Slavic Review", London, 1934, 12 (36), рр. 522-7. 

Автор подав короткий нарис про переслідування З'єдиіІеної 
Церкви в Галичині в рр. 1914-1917 з боку царського уряду, що 

осуджували й самі представники російської інтеліІ'ендії. 

418 - GLINKA L., Gregorio fachymovyc - Metropolita di Halyc ed il 
suo Тетро (184о-І8бs), "Analecta OSBM", S. І, vol. зо, Roma, 
І<)74. рр. ХХХVІІ+зб8. 

Подаючи історію життя і діяльности митр. Г. Яхимовича, 

спочатку як реитора Львівської Головної Семінарії, далі як єпи

скопа-Помічника Перемиського і вкінці пк Львівського митропо

лита, автор досить вичерпно накрес.'Іив історію, церковну й по

JІітичну, цілої Львівсьиої митрополії у цьому періоді. У праці 

використано дуже багато ще не опублікованих документів, головно 

Ватиканських і Віденських. На початку подано багату бібліогра

фію та використані джерела, а при кінці ще й 7 важливих дону-
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ментів, які насвітлюють цей nеріод історії (243-354), та nокаж
чик імен. 

Rec.: "Or Chr. Per.", 42/1, Roma, 1976, рр. 275-278 (М. '\Vawryk). 

419 - HoRNICКI Е., Swonnictwa Ruskie w Galicyi а Ruskie Ducho
wienstwo. "Prz. Powsz.", 28, Krakow, 1890, s. 157-170. 

Автор, український священик а Галичини, наперед nодав і сто" 
рію постання народного руху в 19 ст. та участь у ньому духовен
ства, відтак описав постання ріаних nартій, розвиток, наnрямки, 
значення і характеристику, аокрема підкреслюючи становище ду

ховенства супроти них. 

420 - jiL., Stosunki narodnosciowe w Galicyi wschodniej. Archydyecez
ja Lwowska obrz. Rzym.-kat. Odbitka z "Nowej Reformy". Kra
kow, "Szkola Ludowa", 1894, s. 125+18. 

421 - JERABEK В., The National Socialist Religious Ро/ісу in Ukraine, 
1941-1944. «The Ukr. Quarter1y» vo1. XLII, 1986, р. 25-34. 

У короткій статті описано церковну політику німців в Україні, в 
роках 1941-1944, зокрема зупиняючись на висвітленні «толеран

ційних» декретів Розенберrа та ставленні до Церкви військової та 

uивільної влади. 

422 - МокRУ W., Zyc2"e Kulturalno-literackie ukraincow w Galicji w 
pierwszynz 30-leciu ХІХ wieku. << Slavia Orientalis », Warszawa, 
Polska Akademia Х апk, 1·981, s. 45-60. 

У цій ста1·1·і, яка є: вступом до бі~Іьшої монографії про <<Ру
ську Трійцю >>, описю·ю початки культурно-літературного життя 

серед унраінців в Га.тшчині, у перших 30-х роках 19-го сторіччя, 

яке постало і розвнваJюсл майніс в1шлючно членами украінсьного 

..,,.~··•аицького духовенства та його врархіі. 

423 - Мок~оwsю К. 1 Soкo~owsю М., Do dziejow architektury 
cerkiewnej па Rusi czerwonej. "Sprawozdania komisyi do badan 
hist. sztuki w Polsce", t. 8, szp. 529-559. Krakow, Akad. Umiej~t
nosci, 1905. 

Оба автори накреслюють шлях розвитку церковної архитек

тури в Галичині, яка лучить західні ціхи а сnецифічним тиnом 

візантиніаму, і мала вnлив теж на сусідні країни (Суздаль). Зо-
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нрем:а довше зуnиняються над церквою у Лаврові з н. 1300 рону, 
nеребудованій 1675 р., у яній елідні nолучення візантійсьних форм 
з nереходовими формами між романізмом і І'отиною. Постала вона 

nід безnосереднім: впливом: Атонсьноі шноли. 

Rec.: "Kwartalnik Hist.", rgo8, s. 407-9 (Е. S'wiejkowski). 

424 - PдLosz J., Sprawy Koscielno-polityczne па forum Galicyjskiego 
Sejmu Krajowego w okres{e ((Austriackiego Kulturkampfu» ( 1861-
1874). «Studia Historyczne», XXVII, Krakбw 1985, З, s. 363-380. 

У скороченому витязі з докторської праці про відносини між 

Церквою та державою в Галичині в роках 1860-1870, автор зокре
ма зупиняється над справами церковно-політичними, які були пред

метом дебат на форумі Галицького краєвого сейму в періоді 

австрійського «Культуркампфу». в роках 1861-1874. Центральною 
проблемоЮ в тих дебатах було обмеження участи українського ду
ховенства в політичних справах. 

425 - PLocнL W.M., St. Barbara zu Wien. Die Geschichte der gr.-kath. 
Kirche und der Zentralpfarrei St. Barbara, І-ІІ. Кirche und Recht 
ІЗ. Beihefte z. Oesterr. Archiv f. Кirchenrecht. Wien, Herder, 
І975. S. 265+r7 Bildem; 2І9+7 Bildern. 

Після норотного нарису про саму цернву та про гр.-нат. се

мінарію у Відні при цій же цернві в рр. 1774-1893, автор на основі 
переважно архівних джерел nодав історію nарафіі св. Варвари 

у Відні, від іі початків 1784 р. - до останніх часів. Зокрема дов

ше зуnиняється над правним станон ціві парафії, іі приналежно

сти і прав. Властиву історію парафіі далі розвивав на тлі біогра

фічних нарисів про поодиноних nарохів, закінчуючи о. М. Гор

НИRевичем: та норотною згадкою про період 1958-1975, в якому 

в рр. 1958-1969 завідували нею ОО. Василіяни. - Друга частина 

містить nарафіяльну хроніку з рр. 1785-1814 та денілька інших 
документів. Оба томи мають численні ілюстрації, а nерший та

нож понажчик імен. 

Юрисдинційно ця nарафія була залежна від Львівських ми

троnолитів до нінця першої світової війни. Відтоді залежна від 

Віденсьних архивnископів. - В історіі цієї nарафіі чимало при

чиннів до цернорної історіі в Галичині. 
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426 - Pнus Е., Cerkiew greckokatolicka w okresie wofny і oku.pacfi 
hitlerowskief. "Sl~skie Studia Historyczne", І, Katowice, 1975, 
S. 61-86. 

Стаття більше nолітичного, як наукового характеру, про Укр. 

Кат. Церкву в Галичині в роках останньої війни, хоч автор на

водить деякі архівні матеріяли. 

427 - RADZIK R., lttstytf•cjonal1ty rozw6j ruchu narodowego w Galicji 
lRJschod1ziej w lataclt 1848-1863. (< К wartalnik Historyczny )>, \Varsz
awa 1982, Rocznik LXXXVIII 1981, s. 955-972. 

У статті описано постання Русьної Радп 1848, політичних та 
мілітарних організацій і постання ·га розВІІ'l'ОК нультурно-просвіт

ніх інституцій та пресп, в ронах 1848-1859 та в роках 1860-1863. 
Всю ма:й~не ініцінтиву та головну рошо у цьому русі відогра.по 

майже в цілос·гі українсьне натолиць ке духовенство, зокрема вища 

церковна єрархія, яка диспонуваJІа розбудованою церковною ор

ганізацією. 

428 - TuRCHYN А., The Ukrainian Catholic Church during World War 
11. «The Ukr. Quarterly» 1985, vol. XLI, 1-2, р. 57-67. 

Після короткого інформативного вступу автор подав короткий 

нарис про долю Української Католицької Церкви в часі 11 світової 
війни 1939-1945: в Генеральнім fубернаторстві та зокрема в Га
личинІ. 

429 - URBAN J., Wobec propagandy schizmy w Galicyi. "Prz. Powsz.", 
Krak6w, 1912, 114, s. 297-311; 115, s. 39-57· 

Автор описує православну пропаІ'анду в Галичині перед nер

шою світовою війною, яка знаходила сприятливий І'рунт в москво

фільстві та радикалізмі, подаючи деякі nоради як іх поборювати. 

430 - Cz.M., Kosci6l і Cerkiew w Galicyi wschodnief. Odbitka z "Ga
zety Koscielnej". IJw6w, 1909, s. 25 (з). 

На основі обрядової nриналежности описано в обох нарисах 

стан nоляків та українців в Галичині. V nершому -у Львівській 
архидиєцезіі, з 18 статистичними таблицями, у другому - загально 

в Галичині. 
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431 - Tysiq_c lat Przemysla. Zarys historyczny. Cz~sc І. Rzesz6w, 
Krajo\va Agencja Wydawnicza,1 1976, s. 524. Zespбl red.: F. Per
so\\-·ski, А. Kпnysz. J. Olszak. 
У ве.:п1ній монографії про ·гисячолітпю історію княжого го

роду Перемишля, на ріаних місцях ваторкується теж його цер

ковна історія (130-137, 181, 196), аокрема багато місця присвячено 
описові цер1юв та костелів (415-484). У праці багато сві·глин, а 

по кожній частині подане реsюме в англійській та російській мовах. 

8. - МУКАЧІВСЬКА І ПРЯШІВСЬКА 6ПАРХІl 
- МАРМОРОЩИНА 

432 - БАРАН 0., Го.м.ілеm.І.І.чні <<Бесіди» Михайла Лучкшt а 1830 
роІі.у. ВінніпеІ', Укр. Вільна Академія Наук у Канаді, серія 

<< С.nаnістика >>, ч. 76, 1977, с. 85. 

<< Бесіди >> Лучкал це нерша надрукована 1830 р. книга ,про

повідей д.~ІЯ українців в Австро-Угорщині і, ян його «Граматика>>, 

вплину."Іа на розвиток українського проповідництва в межах Ав

етро-Угорщшш. Ці проповіді він виго~юсив в ужгородсьній па

рафілJJьній цернві між 1827-1830 роком. Студія ця. включав ог.ляд 
праць про М. Лучная, його нороткий життєпис, ПОС'l'аннл <<Бесід>> 

·•·а їх аначення в розвитку мов11 укр. проповідництnа на Закар

па'l·ті, ровгJІЯД фонетики, морфології, спнтаиси « Бесі,д » та r:rере

г.плд гоаовнішої біfі.,іографії. 

Рец.: << }'нр. Історю~ >> 1979, с. 157-8 (Я. Розумний). 

433 - ВоJюшин А., ДоІі.лад о дть.q,льности Уж:городсь~>оть греко-~~:а

толицьІі.оть птьвцо-учительс~~:оть се.А-&uнаріть, аа 1931-1932 ш,.;оль

пьzй pm.~. (Од основання СХХХVІІІ-ьтй). Ушгород, друк. ОО. 

ВасиJІінн, ·1932, с. 26. 

У виданні зібрано подріGні інформації а діяльностп дяко-вчи

·гмьської семінарії в Ужгороді ва рін 19іИ-2. 

434 - ГоJІЕндл й., Анатолій Кралиць~~:ий у .За~>арпатоу,.раїнсь~~:о
.4,У Кульrпурпо~t?І Жllmmi Минулого Століття. << Науковий 
3бірюш І\Іуасю Унраїнсиюі Ку.ТІьтурІІ у Свидшшу >>, 9, Пря
шів 1980, е. ·135-206. 
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А. Кралицький (1835-1894), священик-василіянин, - одна в 
найбі.:1ьших постатей нультурного ~ниття закарпатських українців 

минуJюго сторіччя. Авторка подає у розвідці в загальних чертах 

його життєпис та описує його багатогранну діяльність, аокрема 

присвячує увагу його І'РО!\Іадсько-кулм·урній та освітній праці, 

ян такоаі його літературній та науковій творчості. При кінці до

дано резюме в словацькій, російській та німецькій мовах. 

435 - Ллвош Ф., История Русинах Бач~r,ей, Сри.му и С.яавониі 

1745-1918. Доселєнє, rавдовски, просвитни, културни, и ду

ховни живот. Вуковар, Союз Русинохи Украінцох Горватскей, 

1979, с. 301(3). 

У великій праці, в якій зібрано дуже багато матеріялу ар

хівного, статистик, подано найбільшу досі історію русинських та 

украінсьних поселенців у Бачці, Сремі та Славонії (Юrославія), 

за роки 1745-1918. Матеріяли до історії Церкви розсипані по всіх 
розділах, вонрема Церкві присвячені два більші наступні роз

діли: Н10ей вири бу.яи нашо дїдове у часу се.лєня, с. 182-205, і Вибу

дов цер10ви и ш10оли; Просвитна робота (головно в Керестурі та 

Коцурі), с. 243-278. 

436 - Лvчклй М., Історія Rapnaтcь10ux Русинів цер,.ови,а і світ

сьRа (давня і нова аж по иаш час). Том І, від найдавніших ча

сів до приходу мадярів у Язигію і Данію. (Historica Carpato
Ruthenorum sacra et ciYilis - :М. Lutskay, Т.І.). <<Науковий Збір
нии Музею унр. культури у Свиднику» 11, ·пряшів 1983, с. 
41-181. 

Автор був придворним наставником храму П.Д.М. в м. Лукка, 

в Італії, і ужгородський священиІі, перед тим епархіяльний секре

тар. Історію в 6 томах написав на ІІІатеріллі достовірних авторів, 
коро.11івських грамот та архівних докуlІ-хещ·ів Муначіnської епархії. 

Іеторія буJІа написана в латинській мові й ніко.ли досі не опублі

нована. В ній подана історія церковна й світська Закарпаття -· 
на фоні Муначіnської єпархії, використавши б~гатий архівний ма

теріп.;т цівї (:Пархіі, різні грамотІJ, важливі донументи, ·листи та 

прот01ю.ли, які сьогодні вже досліднинам. недоступні. У Збірю-шу 

поданий І том історії, в латинсьному ориІ'іналі та унраїнському 



8. - Закарпатські Єпархії 135 

перекладі. Вступ подав Ю. Сан. При нінці додано резюме в сло

ваць:кій, російсьній та німецькій мовах. 

437 - Плп С., ІІочшт;д Христи.я"ства на За10арпатті. Фі.ля

дельфія, накладом МитропоJІіі Уир. К. ЦериВІІ у ЗСА, 1983, 
с. VIII+222. 

Основуючись на новіших дослідженнях ЇС'rорииів й архео.тюrів, 

автор доводить, що Закарпаття охрестили по дорозі на Моравію 

сп. Кирнло і Методій, ще 863 р. Вони надали йому назву <<Русь>> 
й залишили кириJІичну азбуку, висвятили священиків та поста

вили єрархію. По прогпапні з Моравії на Закарnат'l'Ї осів аєп. Го

разд та учні свв. КириJІа й Методія, які християнізували потім 

мадярів, половців, секе.11ів та воJюхів. З Закарпаття, яке під час 

володіння Володимира В. (978-1015) було nриєднане до Київської 
Русі, християнство прони:кало на всю Русь і звідтам взято пер

ших місіонерів, священиків та єрархію. Обговорюючи теж діяль

ність свв. Кири."Іа і Методія в МоравсЬІіій державі, 1зін доводить, 

що вони там впровадюш візантійсь:ку Літургію й нири.rшчпе пи

СЬІ\Ю. При кінці праці 364 примітоІ< та додано резюме в англ. й нil\f. 
мовах. 

438 - Слво."І С., Голгота Гре~>о-Като.ищь-,;ої Цер10вzt в Чехосло

ваччині. Торонто, В-во ОО. Василіян, <<Укр. Духовна ВіІkІіо

тека >> ч. 49, 1978, с. 352. 

У першій частині ·1-231 автор оппсус власні епостереження а 

часів перед насиJІьною лінвідацією греко-катодІщької Церкви, зон

рема в Чехос""Іоваччині, ян те)К і в еусідньому Закарпатті, даJІі 

укриття nеред арештуванням та втечу до Австрії та ІтаJІЇЇ. 

В другій частині, с. 235-335, автор подав ще схематичний на
рис перес.підування та ліквідації Пряшівсьноі епархії. }7 цих NЮ

гадах подано Gaгa'l'O відомостей, про нні r.ьогодні, мабуть, вже 

ніхто з жнвучих не знас, тому вони набирають вже історичної вар

тости й за.лишаться важливим історичним донументом. Анг;Іійсьне 

реаюме подано при кінці па с. 337-З!Ю. 

439 СЕtЕди И., J/apoxu.i Осец~~:ого Ви~~:арията у 18-zІ.ц столітию. 
<< Християнений КаJІепдар >> 1980. Р. Керестур, <'·· 10~-'І!'Ю. 

У с·гатті подана історія нас'І·ушшх гр.-ка'l'ІМІЩЬЮІХ парuфііі 
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у Бачці та Сремі за роки -1750-1900: Керестур, Коцур, Варадин 

(Новий Сад), Шид, Петровці, Вачинці, Минлошевці, Вербас, Митро

nица і Дюрдьов. МатеріншІ до неї зібрано в єшІсІюпсьІшх архі

вах Калочавськім і Rрижевськім, парафіяльній хроніці в Кересту

рі, старих шематизмах та зокрема в ювілейному тематизмі з 1962 
рону. 

440 - ШтЕФАН А., За Правду і Волю: спомини і дещо а історії 

Нарпатсь11:ої J111:раїи,и. Під реданцією С. Росохи. Торонто, 

<< Карпатсьний Дослідний Центр >>. Книга перша 1973, с. 352; 
ннига друга 1981, с. 384. 

Розвиткові релігійного життя автор присвятив дуже багато 

місця; Один .з підрозділів мав назву: « Му11:ачівсьrоа єпархія - м.атlz 

Нарпа.тсьrоої Уrораїни >>. Ця єпархія сягала тоді далено в сьогод
нішні мадярські й румунсьні землі. Тому історичний розви'Гон то

дішнього Закарпаття автор розглядав під нутом тісного пов'лзан

ня широких народних мас з своїм духовенством, шюму приписує 

самозбереження великої частини його, бо священики від половинп 

19 сторіччя до першоі світової війни творили карпато-українську 
JІітературу, і ім у велиній частині треба завдячувати розвитоп 

шнільництва, преси й навіть І'осподарського життя. У 2-му томі 

подано список діячів з 1890-1.918 років, при тім називає 159 свя
щеників і 166 учите,лів церновних шніл. Зібрав теж сппсок уча

снинів Конrресу в Хусті, яю'Ій 21.1.1919 р. проголосив злун:у За
карпаття з Укр. Народною Республікою, серед яю-Іх чимаJю бу.;ю 

й священиків та учителів церновних шніJІ. До багатьох додано 

біографію і характернетину іхньої діяльности. У ВІt;t;анні коло 300 
ілюстрацій історичних .постатей, єпископів, свяще1шків і старин

них церков. 

Рец.: <<Укр. Істор11н: >> 1982, ХІХ, чч. 73-74, с. '105-110 (Стер
чо П.). 

441 - Р.Н., Голгота Унії в Нарпатсьrоій J111:раїні. Трилітня ді

яльність останнього єписrоопа Др. Теодора Ром.жі. <<Життя 

і Слово>> 3-4, «Добра Книжка>>, 1949, с. 327-346. 

На основі діяльности новоіменованого молодого єпископа Т. 

Ромжі змальовано тернистий шлях Укр. Кат. Церкви на Закар

патті в рр. 1944-1947 - аж до його мученичоі смерти. 
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442 - СлтноLІсus, Propaganda scMzmy па Rusi Zakarpackiej. "Prz. 
Powsz.", Krak6w, 1925, v. rбб, s. 27-36. 

АІ'ітація, яка розпочалась ще в 1890 рр., посилилась в часі 
першої світової війни, а головно після 1919 року, якій сприяли 
урядові кола гуситської верхівки в Чехословаччині. 

443 - DuкER R., The Byzantine Catholic Synod of Vienna of 1773. Ro
mae, Pont. Inst. Orientale, рр. 61. 

У вптязі з докторської праці про Синод rр.-католицьких єпи

скопів на території тодішньої Мадярщини, який відбувся 1773 р. у 
Відні, автор видрукував 2 розділи: Коротке історичне тло і зміст си
нодальних протоколів та Атанасієве «Вірую» і проблема «Філіокве». 

444 - FшDI.ER J., Beitriige der Union der Ruthenen in Nord-Ungarn 
ttnd der І mmunitiit des Clerus derselbe1l. Wien, К. Gerold's Sohn, 
1862, S. 46. (Aus dem Apt"ilhefte des J ahrganges 1862 der Sitzungs
berichte der phil.-hist.Classe der kais. Akademie der Wissenscha
fteп, Bd. ХХХІХ, S. 481). 

Автор подає короткий іс·горичний нарис церковної Унії в пів

нічній Мадярщині, отже на Закарпатті, аж до установлення Му

качівr.ької єпархії та оснободження духовенства від чужої залеж

ности (-l-25). На дальших сторінках поміщено 12 документів, які 
насвітJІюють ро3ВІІ1'ОІ' цих проблем, та список Муначіпських єпи

снопів, від 1454 до 1738 року. 

445 - Lлско М., Ndёrt dejin slovenskjch greckokatolikov. "Most" 
ХІІІ, Toronto, rgбб, рр. І2З-І5І. 

У статті властиво подано короткий нарис про греко-католиків 
на Закарпатті і частинно теж на еміІ'рації, підтягаючи всіх під 

словаків. 

446-7 - Lлско М., The re-establishment of-the Greek Catholic Church 
in Czechoslovakia. "Diakonia" IV, N. York, rgбg, рр. rзб-155; 

"Slovak Studies" ХІ, Rome, 1971, рр. I59-I8g+rб рр. Illustr. 

Автор подав короткий нарис про відновлення греко-католиць

кої Церкви в Чехословаччині, зокрема на східній Словаччині, пі

сля 20-річного її урядового << неіснування >>, і теперішній її стан, 
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з додатком 22 світлин. За рахунками автора, як у всіх його ви
ступах, словаків греко-католиків було вже к. 260.000, а укра
їнців тільки к. 50.000. (Див. Пекар ч. 1267). 

Цей сам нарис опубліковано мовами: французькою, італій
ською, голяндською, еспанською, румунською і словацькою. 

Пор. теж його: La Chiesa greco-cattolica in Cecoslovacchia. "Orie
nte Cristiano" XV, Palermo, 1975, рр. 80-92. 

448 - MAGOSCI P.R., The Slжapittg of а Nat-io11-al ldentity: Subcar
patMan Rus (1848-1948). Cambridge, Mass, Harvard UniY. Press, 
1978, р. X\'l-f-640. 

V веJшкій праці церковній історн присвячено окремо ·rіль

ки один нороткий роздіJІ, с. 178-187. Але, TOl'tiY що духовенство 
на Закарпатті відограваJІО важну ролю на всіх ділянках, мова 

про них майже на кожній сторінці, хоч у зв'язку а їхньою народ

ною діяльністю. ~r праці зібрано дуже велику бібліографію а 2279 
позиціями. 

Рец.: << Or. Christ. Per. І>, 45-1, 1979, р. 234-6 (Лацко М.). 

449 - PEKAR А., The Bishops of the Mukachevo Eparchy. Pittsburgh, 
Byz. Seminary Press, 1979, р. ІУ+88. 

На загаJІЬJюму історично-церковному ТJІі у попу.тІярноr.Іу видан

ні зібрано норотtіі життншІси усіх єписнопів Мукачівської єпархії, 

НІ\а стала матір'ю усіх інших східних єпархій в давній Угорщині. 

Перед Ужгородською Унією 1646 р. подано тільки. нороткі біо

графічні дані про 13 МуІіачівсьних єшюкопів, почпнаючи роком 

·149-1, і 5 сnиснопів Мармарошських. Довші жнттєш1си подано про 
ІІсіх даЛІ,пшх списнопів --- аж до останнього єп. Т. Ромжі, і JІін

відаціі като:шцькоі єпархії. Передше вони буаи майн\е всі дру

ноnnні в аю•.:юмовному « Візантійський Католицький Світ». 

450 - PEK.\R А., ШsІюр ]оhн Bradae, tl1e last BasiUan i1J the Mu
kacetІO episcopal See ( 1732-1772). « Orieпtalia Christ. Periodica &, 

,·ol. XLIX, fasc. І, Rome 1983, р. 130-152. 

~- 250 річницю його народження автор подає коротниЙ нарш: 
жш·тя та діюІьности :Мукачівсьного єппснопа І. Брадача, Іючпна

ючп а його походження, студій та священичої. діяльности, ан~ до 
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єписнопської но~Іінаціі н 1768 році. Зонрема довше зупиняєтьсп 

на його широній і важJшвій діяльності на ВJІадичому престоJІі •rct 

важ1шх змаганнях, щоб здобути незалежність nід мадярсьних ла

тинських єпископів, аж до канонічної ерекції Муначіпської єпар

хії 1771 року, незважаючи на всі труднощі, перешноди, підозрін

ня та оскарження збоку латинської мадярської єрархії й самого 
Нунція, та передчасної смерти 1772 року на 40 році життя. 

451 - PEKAR А., Restauration of the Greek Catholic Church in Czecho
slovakia. "Ukr. Quaterly", zg, N. York, rg73, рр. 282-296. 

У статті подано короткий нарис про відновлення гр.-кат. Цер
кви в Чехословаччині в р. 1968, але теж і про дальшу слованіза
цію її вірних. 

452 - PEKAR А., «You Shall Ье Witnesses Unto Ме». Contribution to 
the М artyrology of the Byzantine Catho/ic Church in Subcarpathian 
Ruthenia. Pittsburgh, Byzantine Seminary Press, 1985, р. 112. 

У 17 образах-оповіданнях в популярний спосіб, із світлинами, 
представлено у виданні Мартирологію Української Католицької 

Церкви в Карпатській Україні, на терені Мукачівської єпархії. 

453 - RoccASALVO J.L., The Plainchant Tradition of Southwestern 
Rus'. Boulder, East European Monographs, 1986, р. Х+ 185. 

Після історичного нарису, з мапами та світлинами, авторка у 

цій праці головну увагу присвятила традиції церковного богослуж

бового співу на Закарпатті, у т.зв. «Південно-західній Русі», зокрема 

т.зв. «простопінію»- папівам на один голос. При кінці додано ще 

вибрану досить велику бібліографію і покажчик імен та речей. 

454 - SIMRAK J., Red grkokatolickilt biskttpa. <І Spoшenica Kaleнdar 
grkokat. Krize\·acke Biskupije za 1931 1>, ZagreЬ, s. 33-69. 

У статті подано коротку історію 24 греко-натошщьких GПІІ

сt;опів Крижіоської єпархії в ЮІ'ославіі, почиІІаючи від Семена 
Вратаня (1611-1630), кінчаючи на Юліяні Дрогобецькому (1891-
1920). 
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455 - SI:МRAK J., Sjedineni Biskupi u Marci, Opovu і Pakraш і 
Arsenije Crnojevic. << Spomenica grkokat. KrizeYacke Biskupije 
za godinu 1934 )). Zagreb, s. 237-365. 

Автор nрисвячує увагу історіі з'єдинених Владик теперішньої 

Крин<івськоі єпархії в ІОІ'ославіі: у Марча - Марка Зорчіча (1685-
8), Ісаї Поповича (1689-1699) та Гавриі~1а Турчиновича (1700-7); 
в Опова - Лонгина Раїча (t 1694), Йова Раїча і Петра Любібра
тіча (t 1703) та в Панрац - Петра й Івана Любібратіча, ЯІі танож 

ролю в їхній історіі тогочасного сербського па1•ріярха Арсенія 

Черноввіча. 

456 - SIMRAK Іо., Graeco-Catltolica Ecclesia in ]ugoslat•ia. Dt:oecesis 
Crisiensis, olim Marcmsis ltistoria et ltadiernus status. Zagreb. 
typis << Narodna Prosvjeta •>, 1931, s. 32+ 129-144. 

На перших ~~О сторінках подано деякі дані до історії Крижів· 

ськоі єпархії в ІОІ'ос.тrавії, до якої, крім хорватів та інших націо

нальностей, належать також українці-русини, яні творять там 

більшість. Цю історію подано на тлі норотких іІшттєписів Мар

чансьшrх, пізніше Крин<івських єпископів, починаючи з 1611 року 
та з'єдинених вписнопів в ДаJrьмаціі, ГерцеІ'овині, Чорногорі, С<rа
воніі і Сирміі. На сторінках 31-32 знаходиться стан з 1931 рок~', 

а на с. 129-144 індекс імен осіб та місцевостей, з коро·rними по

ясненнями. 

457 - SI:MRAK 1., De relationibus Slavorum meridiottalium cunt S. 
Romana Sede Apostolica saec~ttis XVII et XVIII. \'ol. 1: Пе rebus 
gestis Unionis in confinibus rroatiae аЬ Episcopo Simeone Yra-

tanja usque ad Sabbam Stanislavic ( 1611-1661). Zagreb, Aca
demia Theologica Croatica; \"ol. УІІ, 1926, р. 178. 

Автор подав на початку індекс архівних донументів, а потім 

корО'І'КУ історію Унії на горі << Фелетріо » (ПJ1етеріє), єписnопів 

М. Предоєвіча і Р. · Леваковіча, ·з додатками ДОІіументів, та :з'Gдн

нених єпископів в Марча: Г. Предоєвіча, В. Предоєвіча та Савви 

Станіелавіча (1648-1661), також з документами. Вони даю1 поча

ток сьогоднішній Крижівській єпархії, до яnоі на.;Іен>ать таІшж 

унраїнські вірні, які проживають у ІОІ'ос.навії. При кінці пода

ний покажчин імен. 
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458 - SLIVKA J., The History of the Greek Rite Catholics in Pannonia, 
Hungary, Czechoslovakia and Podkarpatska Rus' (І863-І949). Greek
Cath. Messenger, Homestead, Ра. 1974, р. 268. 

Це властиво історія Закарпатських русинів-українців в Ма
дярщині і Чехословаччині, від найдавніших часів аж до останніх 

років, зокрема історія церковна. Працю збагачує велика бібліо

графія. При кінці додано покажчик імен. 

459 - ZIEGLAUER v. F., St. Johannes Novi von Suczawa. Studie. 
Aus "Bukowiner-Nachrichten-Kalender", 1897, Czemowitz, р. 13. 

На тлі тогочасного церковного життя та на основі листів і 
документів з 17 і 18 ст. подано опис перенесення мощів Івана Су
чавського з Галичини на Буковину - за короля І. Собєського. 

460 - The Tragedy of the Greek Catholic Church in Czechoslovakia. 
N. York, published Ьу Carpathian Alliance, 1971, р. 72, with 
illustrations, maps and graphs. 
V юшжечці, спертій на повначених джерельних матеріялах, 

описується тяжку і вкінці трагічну долю 'Укр. Католицької Цер

кви на Закарпатті, теж Пряшівщипі - під різними займанщи

нами, зокрема між останніми війнами і після неі аж до 1970 років. 
Пор. ще подібну довідку, хоч вона закрашена тенденційними 

твердженнями, про всю 'Укр. Церкву, під заг.: The Ukrainian 
Church-a longsuffering witness to infustice, Ьу Mitret-Archpriest John 
J. Mowatt, Fatima, published in а booklet Ьу Central and Local (Lon
don) Patriarchal Committees, 1978, р. 24. 

9. - ПООДИНОКІ ЧАСТИНИ КИУВСЬКОУ МИТРОПОЛІІ 

461 - АРСЕНЕВ'Ь К.К., Свобода совтьсти, zt втьротерпи,.м,ость. Сбор

ник'Ь статей. С. Петербург'Ь 1905, с. VI+292. 

Ставши в обороні свободи совісти та віротерпимости, що стало 

можливим тільки завдяки новому духові у зв 'язку з ревоJІюцій" 

ним 1905 роком, у розділі: КатоJrичество и лютеранство, на сто

рінках 220-233 згадується та представляється найтяжчий з усіх 

стан т. а. << упорствующих », тобто шмншніх уніятів, го,jювно з 

ХоJІмсьІюі . єпархії, яні ще 30 . років nісля насильної •"Ііквідаціі 

їхньої Церквн чиншІи спротпn і не дозволи.пи, щоб іх включити 
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до російської прав. Церкви. 1895 р. аа урядовим авітом було іх 
73.175, 1896 до 77.000, а 1897 навіть 83.000, не вважаючи на всі 
переслідування, яю мусіли переносити. 

462 - ВУкУл'Ь П., Подо.ttія. Сто .ttтьт'Ь то.му наsад'Ь u теперь. 
(Ro дню столtтія воасоединенія Юго-аападнаго русенаго нрая 
С'Ь Россіей). << Страннин'Ь >>, С.Пб., 1893, Т, с. 603-635. 

У << ювілейній>> статті а нагоди 100-ліття << возсоєдиненія » 
полуднево-західного нраю - Поділля з Росією автор дав опис << на

вернення>> пізнішої Брацлавсько-Подільської єпархії за цариці 

Катерини 11 та її пізніший розвиток. 

463 - ДвЕРницюй Е., Па.мятнихи древняго правоСJtавія во В.яади

.мірь-Во.ttинсхо.м'Ь. Rіев'Ь 1889, с. 63. 

На основі опублікованих документів та археологічних ронкоп

ків подано опис міста Володимира Волинського і його храмів ех. 

обряду. Побіжно згадує теж про новіші церкви а 18 ст., уніятські, 
між ними про Василіянський монастир і каплицю, які 1780 р. вбу
дував вп. П. Важинський і присвятив св. Йосафатові. Після від
нови іі піаніше присвячено св. Миколаєві. 

Rec.: "Kwartalnik Hist.", r8go, s. 356. 

464 - ЛЕвицюй О., ИсторичесІWе onucanie В.ttади.міро-Во.яипсхаго 

Успепсхаго хра.ма, построеппаго 8'Ь no.tt. ХІІ в. хпяае.м'Ь 

Мстис.яаво.м'Ь Иsяс.яави~е.м'Ь. Rіев'Ь 1892, с. 132+3 'fабл. 

Після короткого опису та історіі храму, який у 12. ст. мав абу
дувати кн. Мстислав Іаяславич, розглядаються теж nитання: чи були 

там храми вже за Володимира Великого, де була nерша катедра, 

як теж побіжно заторкув Василіянські школи у цьому місті та по

дав впсліди археологічних розкопків. При иінці подав теж сnи

сок усіх Володимирських єnископів 992-1797. 

Rec.: "Kwartalnik Hist.", r8gз, 7, s. 682. 

465 - ПдСТЕРНАК Е., Нарис історії Холмщини і Підляшшя. (Новіші 

часи). Волиніяна XVII. Вінніпеr, Інститут дослідів Волині, 1968, 
с. 466. 

Праця присвячена загальній історії Холмщини та Підляшшя, 

починаючи з третього розбору Польщі 1795 р. У ній багато уваги 
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приділено теж історії Церкви - аж до останніх років. В Додатку по
дано 17 документів з новіших часів, після першої світової війни, с. 
338-446, а при кінці ще й бібліографію та покажчик імен. У виданні 
багато світлин. 

466 - РожJюв В., Цер10овнь/,Я воnрось~ в Государственной Ду.м.е. 

Рим, Папський Вост. Институт, 1975, с. 453. 

У цій більшій праці, донторській дисертації про церковні 

справи, яні були предметом нарад та рішень Державних Дум пісш1 

1905 року, автор в окремий спосіб присвятив увагу справам цер
J(овно-приходсьюІх шкіJІ та питанню про рефорl\Іу церновного прп

ходу і фінансовим питаннлм ЦерІ,ви, які мають відпошевил також 

і до Церкви на Украіні; окремий розділ присвятив він справі ви

ділення Холмщини з Варшавського КороJІівства в онрему губер

нію, щоб таким чином захоронити її перед ПОJІЬСЬЮІІ\Ш і като.rшць

ними вшшвами. Гоаовний поштовх до цього дав перехід ROJIO 200.000 
JЮJшшніх уніятів, яні снористали з нагоди і пісJІЯ рево.пюції 1905 
р. перейшли до латинської Цернви, бо східна натошщька Цернва 

(уніятсьна) бyJJa й далі заборонена. Про ці рмігійні вщносшш 

на ХоJІмщині в дебатах прпсвячено багато уваги. 

467 - СЕмчvн С., Наша Хо.я.м.щина. Мондер, вид. ОО. Василіян, 

1948, с. 31. 

У брошурі знаходимо не цілу історію, а тільки деякі істо
ричні фрагменти: світла доба короля Данила; харантеристина єпар

хії в 15-16 ст. та час і діяльність вп. А. Паности (1619-25). Другу 
половину книжечки становить монографія про вп. М. Терлецьного 

(1630-1649) - його час, відносини, характер, труди і заслуги. 

Рец.: «Життя і Слово» 1949, 3-4, с. 404. 

468 СонЕвицюй И., Хо.я.м.щина. Очер1r.и nрош.л.аго. Спб, тип. А.С. 

Суворина, 1912, с. 53+(3). 

Описує власні спостереження з подій на Холмщині в рр. 1865-
1905, по найбільшій часті церновних і релігійних, зв'язаних із 

знищенням Унії. 

Пор. теж: Ольховсюй Г., Правдивое с.л.ово о Хо.я.м.с~Єой Руси 

в'Ь па.м.ять двадчати.ятьтія воасоединенія С'Ь правос.яавною чер~Єовію 

Хо.я.мс1r.UХ'Ь Уніатов'Ь (1875-1900). Холм"Ь, тип. Вейнштейна, 1902, 
с. 104. 
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469 - Хо.мА І., Хо.л, . ."ське питання в переговорах а Ри.цо.м, ( 1880-
1882) і в Державніz1 Ду .. кі (1909-1912). « БогоСJІовія: », т. 42, Рим 

1978, с. 85-111. 

Справу Хошюьної єпархії, я:ну 1875 наси.JІьно переведено на 

правос.r~ав'н, розг"1ядали в часі переговорів у Відні від 12 квітня: 
до 31 11\ОВТШІ 1880 року, як теж у Римі від 13 квітня: до 25 жовтня: 
1881 рон у, a:re ()езуспішно, бо російський представник про ці сп ра
ВІІ не хотів говорити, аая:вJшючи, що «бувають обставини, в яких 

си.;ш бере верх над правом>>. Це ж питання: вири:нуло :знову в рр. 

1909-1912 в Державній Думі, коJІИ роагJІЯдалося: справу створен

ня нової Хо:1мсьної (убернії, щоб запобігти переходові колишніх 
<< унінт ів >> на латинський обряд, як це· сталося 1905 рону, но ли 
то майже 200.000 перейшJю до .ІJатинської Цернви, не маючи ~юж
.лшости відновити свою ВJШсну. 

470 - О Цер"вахь Брестс"ой Капитуди в'Ь нatt. 11 под. XVIII в. 
Бильна 1888, с. 63 (С. Паевсній). 

Автор подав опис усіх цернов у Бересті Литовсьному, а іме

нами священинів, інвентарями: самої натедри і всіх 6 напітуль
них церков. Зробив це на основі << Книги віаітацій натедральної 
цернви і напітульних цернов », яні по-ІЮльсь:Ки на 83 ариушах 
виготовив о. А. Йодно. Опис цей цінний, бо ні цернви ні місто вже 
не існують. На їхньому місці аа Миноли І постала там твердиня. 

Rec.: "Kwartalnik Hist.", 188g, 3, s. 329-331. 

471 - ВА6ко\VSКІ Е., Rtts Chetmska od czasu rozbiortt Polski. Lwow, 
nakl. autora, druk. Xarodowej W. :Manieckiego, І 887, s. 250. 

Автор, наочний евідок усіх подій, які описуG - професор се

мінарії та канцлер Холмсьної нонсисторіі, використовуючи теж 

матеріюш, НІіі мав під рукою, подав історію Холмсьиоі єпархії в 

жи·гтєІшсах та харантеристиці всіх ії єписнопів, починаючи, від 

останнього розбору Польщі, єп. П. Снарбен-Важинсьиим (t 1804) 
та інших осіб, що маJш вшшв на ії ДO.Jl:IO. У другій частині (101-
167) подає етан духовенства за рін 1866 разом а па:рафіями і на

ееJІенням, як танож норотні монографіі ван~ніших історичних мі

сцевостей. На с. 167-210 наведено поаабучний список духовенства 
(214) Холмськоі єпархії аа 1866 рік, а норотю1ми даними про нож
ного, додаючи ще тих 16, нюІх єп. Куаемсьний висвятив перед аа-
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Jшшенням єпархії. При :кінці помістив ще :кіль:ка документів, між 

ними свого рода Статут 0JІе:ксандра 11-го з 1864 р. та Етат духо
венства (169.055 рб.). При снасувапні Унії 85 священиків зни

щено, 33 вивезено, 37 переїха.ло до Галичини, і тільки 59 підно
рилось насильству. 

472 - FR~CHOWICZ Т., Cerkiew greko-katolicka па terem·e diecezji 
podlaskiej za rzqd6w Ьiskupa Вепіатіпа Szymanskiego. Studia і 

materialy historyczne. Rzym, typ. Pont. Universitatis Grego
rianae, 1981, s. 185+(3). 

У праці, в більшості на основі архівних матеріялів, представ

лено ситуацію 3'вдиненої гр.-:католицької Церnви на терені Під

лясьної латинської дівцезії за часів урядування вп. Бенямина Ши
манського (1856-1868), - його зв'яз:ки з з'вдиненими Холмсь:кими 

списнопами та старання, щоб вірних східного обряду врятувати 

перед насильним переведенням на православ'я. При :кінці подано 

ще бібліографію та по:кажчини імен і місцевостей та Додатон о. 
3. Млинарсьного: Таблиці на честь Підлясьних мучеників в ко

стелах Свд.<вць:коі або Підлясьної дієцезії. 

Пор. теж його: Duszpasterska Dzialalnosc В. Szymanskiego, Bis
kupa Podlask~·ego. « Studia z Historii Kosciola w Polsce, Т. І~>, Warsz
awa, Akademia Teologii Katolickiej •> 1972, s. 103-238. 

473 - GLINKA L., Diocesi Ucraino-Cattolica di Cholm. (Liquidazione 
ed incorporazione alla Chiesa russo-orthodossa). (Sec. ХІХ). "Ana
lecta OSBM", І, vol. 34, Roma, 1975, рр. 274. 

У першій частині (1-97) подано :корот:кий нарис Холмсь:кої 

єпархії від її почат:ків, довше зупиняючись на періоді прилучення 

її до Росії - аж до снасування у ній 3'вдинення (1875). У дру
гій частині наведено 45 донументів з Вати:кансь:ких та Віденських 
архівів (101-255). Більшість з них це листи останнього з'вдине

ного єпис:копа М. Куземсь:кого до Віденського Нунція. У виданні 

поміщено теж 6 ілюстрацій та геогр. :карту ХолмЩини, на почат
:ку вели:ку бібліографію, а при :кінці у:країнсь:кий звіт-зміст та по

:кажчи:к імен осіб і місцевостей. 

Rec.: "Or. Chr. Per.", vol. 42/2, 1976, рр. 552-5. 
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474 - GL6Dz S.L., Dzialalnosc sqdowa і administracyjna chelmskiego 
konsystorza greckokatolickiego w latach 1815-1875. Pontificium 
Institutum · Orientalium Studiorum, Romae 1980, s. 78. 

3 великої дисертації до докторату на Сх. Інституті в Римі, 
у цьому виданні видруковано тільки другий розділ: Холмська 

консисторія як правна особа, разом в вступом і закінченням та 
бібліографією, nк тю<ож з резюме в JІа·rинсьній мові. В 1\Іашинописі 
валишився перший розділ про організацію Холмсь:nоі єпархії, тре

тій - про васяr судової влади цієї Консисторії та четвертий - про 
іі адміністративні уповноваження. 

475 - PAWEI:.SKI J., Mfczenнikom Unii - Pierwsze pokolenie (r874-
I904). "PrzegЩ,d powsz.", Krak6w, І904, 82, s. п-22. 

~ ЗО-ліття знищення Унії на Холмщині подав короткий на
рис про ці nодіі та про теnерішній стан. 

476 - PRZEKOP Е., 'lt'erlauf der Auflosttng der kirchlichen Unio1~ in 
der Diozese Chelm (1875). « Ostkirchliche Studien » Wiirzburg 
1982, s. 160-175. 

У статті роаглядаєrься JІі:nвідаціn церновної Унії в Хо.•ІlІІСЬІ>ій 

єпархії 1875 р., зокрема прІtготування до цього акту ва допомо

гою т .зв. чистки обрядів та ян іі впроваджувано і як іі сприйма.пи 

вірні. 

477 - PRZEKOP А., Represje wzglt:_dem duchownych lacinskich za udzie
lanie re/igijnej ротосу unitom Lubelszczyzny і Pod/asia (w ІІ polowie 
ХІХ wieku). «lntrepido Pastori», Roma, UKU, 1984, s. 519-530. 

у статті описано репресії, яких зі сторони російської влади за-
знали латинські священики в другій половині 19 сторіччя, головно 
після 1863 року, несучи на Любельщині та Підляшші духовну щ>міч 
переслідуваним східним католикам (уніятам). Автор подав багато 

імен з тих 304 священиків, які були тоді покарані різними санкціями, 
включно до інтернування в різних монастирях та заслання на Сибір. 

478 - S'LEczкowsкi М., Wiadomosci niektOre do dziejow Kosciola ka
tolickiego w Polsko-Rossyjskich Prowincyach, od rozbioru Polski аі 
do nafnowszych czasow. jaslo, nakl. autora, r86r, s. І96. 

Популярно представлено nереслідування католиків в Росіі пі-
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сля поділу Польщі аж ДО остmніх часів, теж про переслідування 
і нищення З'вдиненоі Церкви. 

479 - SтoPNIAK F., Franciszek f aczewski, Biskup Lubelski. Wa
rszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1981, s. 263. 

У життєписі латинського ЛюбЛянського впнекопа Ф. .fІчев
ІІЬкого (1832-1914), ЯКИЙ упраВЛЯВ цією дієцезію від 1885 року 1 

спочатку як адміністратор, а від 1889 як іі єnископ, окремий роз

діл присвячено (третій) його відношенню до проблеми бувших уні

ЯтІв~ яких в дієцезії начнелювана до 30.000. У цьому роздіJІі аокре
ма описуються урядові засоби верифікації «православних», поста

ву та опір упіятів, МеморіяJш вп . .fІчевського в їхній обороні, сирі
ллення урядового нагляду над уніятами, то.~ІеранційніІй уназ, нн 
'І'акож наставлення латинського духовенства супроти Унії та ющію 

цього єпископа піс.тJЯ цього Указу з 1905 р01>у. При кінці подано 
веmІку бібліографію та резюме у французькій мові. 

480 - URBAN J., Splw о Chelmskich Wyznawc6w. "Prz. Powsz.", 
Krak6w, Igi8, 137, s. І39-150. 

feszcze do sporu о Chelmskich Wyznawc6w, lbidem Igi8, 139-І40, 
s. 546-555· 

Z ziemi opornych, lbidem 1919, 143-4, s. 16-20. 

У Берестейському договорі 1918 р. Холмщипу і Підляшшя 

признано Украіні. Автор оспорює це рішення, мовляв, населення 

це, хоч було східного обряду і не були поляками, але тепер вони 

спольщилися. 

У другій статті відповідає на статтю в « Ниві » і далі оборо

няв своє становище, як вище. 

У третій статті подав деякі фраrменти з церковного життя 

наших холмщан. 

481 - WIERZCHOWSKI l\1., Spra·шa Chelmszczyzny w rosyjskiej Dumie 
Panstwowej. « Przegl~d Historyczny ~>, \Varszawa 1966, s. 97-125. 

У статті роагJІядавться справа видіJІення ХоJІмщини з Нар
шавеького Королівства, щоб таким ЧІШОl\І ослабити там католицькі 

впливи. Цю справу дебатовано в Державній Думі після того, як 

1905 року к. 200.000 колишніх уніятів перейшло до латинсьиоі 

Церкви, бо в'вдинена Церква і даJІЇ була заборонена. 
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482 - Consideratio1ts sur l'Etat de l'Eglise Unie en Pologne. А l'occa
s~·on de l' attentat dtt І З М ars. Leipzig, Wolfgang Gerhard, І 88 І, р. ЗО. 

У ста1•ті описується скасування З'єдиненоі Церкви на ХоJІМ

щииі та Підляшші, започат:коваие зараз після польсь:кого повстан

ня 1861 ро:ку, а завершене 1875 ро :ку. 

483 - О OЬrz,dach Grecko-Unickich, jako kwestyi czas6w dzisiejszyclt 
w Galicyi Wschodniej. Przez Ksi~dza tegoz obrzctdku. Lwo\v, 'v 
drukarпi Zak}adu Nar. im Ossolinskich, 1862, s. І 68. 

В часі живої обрядової дис:кусіі, я:ка в тому часі розвинулася, 

видавець зібрав тут важніші статті н:а.· ї~Ю- -тему;-··nаётіЇрсьІ~е- По
слання митр. Г. Лхимовича, а потім представJtяє, я:к раніше ня 

сама справа розвивалася ка Литві та У:країні перед 1839 роком, 
а зо:крема я:к вона тепер виглядає ка Холмщині, занінчуючи деяки

ми власними спостереженнями. 

484 - Prawo а Ьezprawie w zaborze rosyfskim. Przez Dr. Х. Lw6w, 
nakl. B.F. Lewieckiego, s. 167. 

У цій збірці з 6-ма розділами про різкі безправства, п'Ятий 
присвячений правким надужиттям царсь:коі імперії у відношенні 

до З'єдинених. 

Rec.: "Prz. Powsz.", 1895, 47, s. 431. 
Пор. теЖ: BARTOSZEWICZ J., Morderstwo dokonane па Unii ро 

иpadku Polski, "Przeglctd Lwowski", х88о (19), s. 328-ззз. 604-бп. 

10. - YKPAlHCЬRA ЦЕРКВА НА ЕМІtРАЦІІ 

485 - БАРАК Аннл, У"раїнсь"і Католиць"і Цер"ви Саскечевану. 
Сас:катун, У:кр. Кат. Рада Сас:качевану, 1977,с. ХІV+З89. 

Книга зредаtоваиа в у:кр. й англ. мовах. У вступі автор:ка 

подала :коротку історію поселення, духовної опі:ки й буДови цер

:ков для У:краінців-:католи:ків в Канаді, зо:крема в Сас:кечевані. 

Далі зібрано цінні дані і дати про зріст і розвито:к цер:ковного жит
тя - від піонерсь:ких початків до створення митрополії. О:крему 

увагу присвячено історіі цер:ковноі обслуги в Сас:кечевані, роз

глядаючи й описуючи постання парафій, побудову цер:ков, іх роз

будову, роввито:к, працю і теперішній стан. Всіх цер:ков там тепер 
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понад· 200. V праці зібрано дуже багато матеріялу до історн цілої 
впархн та її парафій, поміщено 253 світлин з церков, каплиць і 

церковних домів, і 55 з Владик і священиків, з чого 3 групових. 

486 - Божии 11., Чо.м.у я навернувся. Мондер, в-во ОО. Василіян, 

1945, с. 32. 

Автор, бувший православний священик а Буновини, описує 

історію свого навернення до української католицьної Церкви, при 

чому дав багато цінних спостережень про церновне життя в одних 

і других. 

487 - БойкоМ., Церковне життя у Реtенсбурзі в 1940 роках. «Ре
tенсбурt». Статті-Спогади. Документи до історії української 

еміrрації в Німеччині після другої світової війни. Н. Йорк
Париж-Сидней-Торонто, НТШ-Укр. Архів т. 40, 1985, с. 201-
228. 

У статті коротко описано релlПине положення українців в 
Німеччині в часі другої світової війни, зокрема замітніші події і ста
тистичні дані Української Католицької та Православної Церков у 

Реrенсбурзі, після цієї війни, з численними світлинами. 

488 - БоРщлк 1., JТ"раїнсьх;а Като.л.ичь"а Цер"ва в Парижі спю 
рох;ів то.м.у. <<Богословія», Рим 1972, с. 178-189. 

Стаття частинно була друкована у «Віснику укр. гр.-кат. 

Церкви у Франції>> 1945 р. V ній автор розглядав життя і зокрема 
діяльність Іполіта Терлецьного у 2-ій половині 19 ст. в Парижі 

для з'вдинення Сходу і Заходу, хоч сам по невдачах повернувся 

в 'Украіну і помер православним архимандритом. 

489 · Бvдний Б., Перша .Vх;раїнсьх:а Дивіаія J?х;раїнсь~~:ої Націо-

нальної Ар.м.ії у Брітансьх;о.м.у По.л,оні в Іта.лії. Рі.м.іні 1945-
1947. Збірник І. 'Упоряднин Б. Будний. Ню Йорк, Братство 
колишніх воянів першої унр. І]ІІвізіі, 1979, с. 328. 

V Збірнину церновно-реJІігійно~ІУ сенторові у таборі д.іlЯ по

Jюнених nоянів в таборі Ріміні присвячено наступні статті: Будний 

В.Б., <<Брат і СJІуга »--про старання і труди Кир. І. Бучка (177-
190); Ваври,. М., <<О Пліненних >> -- спомини про ВJІасні поївдни 

з Риму до Ріміні та душпастирську в ньому діяльність (с. 192-204); 
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О.яьеин Б., Українські католицькі душпастирі (с. 227-241); Крат 
М., Українська Православна Громада (с. 242-252). 

У збірюшу вміщено теж дуже багато і.;:пострацій. 

490 - Вдсилик М., Українські поселення в Арtентіні. Мюнхен, Укр. 

Вільний Університет, 1982, ст. 147. 

Крім матеріялів, які можна знайти майже у всіх розділах, 

історії Української Церкви в Арrентіні присвячено окремий розділ 

під заг.: Релігія і~ Церква, стор. 45-67, в якому розглядається загаль
ний огляд, організацію церковного життя та сучасний стан окремих 

церков. 

491 - ВхвчАРУК С., Апосто.яьсьІЄий E"aapxam у Ве.яихобританії. 
Альманах СоЮзу Укр. Кат. «Провидіння>) Філядельфія 1979, 
с. 147-155. 

У короткому нарисі зібрано найважніші інформації про по

стання, розвиток та теперішній стан Укр. Кат. Церкви у Вели

кобританії. 

Після цього такі ж коро'l·ні дані подано ще про цю Церкву в 

Юtославіі та в Австралії, с. 166-176. 

492 - ВІгоРинський 1., lрасе.ца в істориttно.му роавитху в 1895-
1958 рр. (Науково-популярна розвідка). Прудентопіль, накл. 

ОО. Василіян в Ірасемі, 1958, с. 148. 

V науtюво-популярній розвідці, на тл·і ширшого нарису про 

масову еміtрацію до Бразилії, автор подав історію nарафіі та мо

настиря в Ірасемі, які були одними з більших і важніших у Бра
зилії. 

493 - Головлцькнй Р., С.яухайте Нас Усі Народи. Альманах Со

юзу Укр. Кат. << Провидіння>>, Філядельфія 1979, с. 199-215. 

}' статті автор nодав короткий нарис про постання й розви
ток Вати:кансьІЮІ'О Радія, зокрема подрібніше про nостання і роз

nпток Українського Відділу, яний nочав діяти ще 1939 року, 

сnочатку з двома передачами в тижні, а теnер з щоденними пере

дачами та співаною Службою Божою у неді.•Іі. 

494 - ГоРнинЕвич М., Церн.ва св. Варвари у Відні. Львів, нак.ТІа

дом автора, 1929, с. 20. 
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Автор nодає :короткий історичний нарис церкви та nарафіі 

св. Варвари у Відні, nочинаючи з 1775 року, в якому Марія Те
реса nередала іі «для образования молодого клиру католицького 

східного обряду •, та nрисутність в ній мощей св. Йосафата. 

·Пор. ще його: Griechisch-katholische Zentralpfarre zu St. Barbara 
in Wien, anliisslich des 150 jiihr. fubiliiums ihres Bestehens. Skizze aus 
der Pfarrchronik von Dr. Мутоn Hornykewitsch, Pfarrer zu St. Bar
bara. Wien, St. Josaphat-Verein, 1934, S. 32. 

495 - ДАнилишин М., Рмігійне життя.<< Украінці в Арtентині ». 
Б. Айрес, тип. « Дорреtа •, 1979, с. 165-194. 

У більшому збірнику про українців в Арtентині, окремий роз

дІл nрисвячено теж розвиткові церковного та релігійного життя, 

в численними світлинами та іменами й датами. Крім того, чимаJю 

матеріялу про церковне життя знаходиться теж в інших розділах. 

496 - ДжУдЖАР Ю., Католицька Церква Візантійсько-Слов 'янського 
Обряду в Юtославй'. Рим, «Записки ЧСВВ», 1986, с. 200. 

В докторській дисертації, після історичного введення про си

туацію на Балканах, про церковне поєднання Ускоків та поунійні 

труднощі, в дальших розділах присвячено увагу: Пізнішій історії 

З'єднаної Церкви в Хорватії і розвиткові їі структури; Юридичній ор

ганізації Крижевеької єпархії та Юридичним джерелам З'єднаної 

Церкви в Юrославії. В Додатку подано 19 документів та перелік єпи
скопів тієї Церкви, а при кінці покажчик імен і речей. 

497 - 3хнько В., lcтopi.q, J7,.раїнсь~~:ої Цер~~:ви в Брааи.~ії. « Ка
лендар Праці • на 1981 рін, Прудентопі.'ІЬ 1981, с. 79-92. 

У статті nодано наче в обравнах найважніші дані з історії 

українськоі Церкви в Бразилії, від початків аж до створення схід
ного ординаріяту в р. 1951, що його ОЧОJІИВ кардинаJІ в Ріо Яків 
Баррос-Камара, зглядно до настановлення першого украіпськоІ'О 

ВJІадиІш, яюtм 1958 р. став Кир Й. Мартинець, ЧСВВ. 

498 - КоРЧАГІН О., Перші мсе.п,енчі а У~~:раїни до Брааи.лії. 

СлnЕляк А., У~~:раlнсь~~:а Като.лиць,.а Цер~~:ва в Apr:eнmtmi. Аль
манах Союзу Укр. 1\ато.іІиків « Пр()виліннн », ФілядеJrьфія 

1979, с. 112-125. 



152 БібліографИ Укр. Церкви 

В обох нарисах зібрано найважш1віші дані про укр. като

лицькі єпархіі: в АрІ'ентині-Буенос Айрес та в Брааидії - Кури

тиба. Додано до них кіJІька історичних світ.;Іин. 

499 - КУІІРАНЕЦЬ О.Ф., Катедра св. Йосафата в Ед . .",оитоні. Ед
монтон, Укр. 1\атолпцька Єпархія Едмонтону, 1979, с. 245(1). 

V монографії на с. 21-138 подано історичний нарис роашtтну 
натедраJІЬної парафії, починаючи ще а періоду до приїзду ОО. Ва

силіян, далі їхню участь у розбудові самої парафії, аокрема у по

будові веJІ:ичавої церкви та амаJІьовано nарафіяJІьне життя в рр. 

1960-1970. Четвертий poaдiJt (с. 141-203) nрисвячений оnисові ар
хитектури та розмалюванні натедри. Прп кінці (с. 207-242) nо

дано скорочений текст в англійсьному nерекладі. Вміщено теж ба

гато ілюстрацій а nровідних .ТJюдей та самої 1щтедри, як також до

сить обширну Jtітературу. 

500 - МАРУНЧАК М.Г., Студії до історії У 10раї1щів Канади. Том І. 
ШотляндсьJ;і поселе1щі та уJ;раїнсма громада в Пойнт Доtлес. 
Вінніnе!', ~'ВАН Збірнпк Заходознавства т. Х (8), 1964-1965, 
с. 255. 

Про церковні справи чимало агадок у ці""lому виданні. Зокре~Іа 
тільки про них говориться на с. 55-64, 83-90, гоJювнn )К на с. 164-
218 про парафію св. Андрея. 

ІІІ том, 1968-1969, с. 284 прневячений історії преси, .1ітера

·rури і друиу піонерсьиої доби, втому теж, .на ріаних місцях, цер
новним виданням та церковним діячам. 

501 - МАРУНЧАК М .. Студії до історії .\І·,.раlпців Напади. Том 11. 
Історі.ч суспільно-Ії.ультурн.ого росту унраlІщів М а"ітоби. П io
nr.pcь~r~a доба. Частнна І. Вінніпе І', ~'кр. Вільна Академія Нау1.;. 

ЗбірНІІІ( Заходознавства. т. ХІ (9), 1966-1967, с. 546. 

Баrатn матерія.1у до цсрноnноі історіі анаходнться в ці;юму 

внданні. Зnнрема багато його в першому розді.іІі: Перша унраін

ська ко:юнія в Манітобі - про перші богос.:~уження і перших свя

щснпк ів, про церю.1у св. Духа тu cn. Тройці в Стюа ртбурн, Он~·т
сьюt11 цnннтар й Онутсьну це1ншу, цер1шу св. ДмІІтрія в (арден
тоні й МетодІІС'І·сьн~· ~1ісію (с. 27-41, 55-61, 74-76). В другому роз
ді.ТJі про: Суспі.lьно-Іtу.'Іь'І'УРНІfй розвнтоJі унраінсьюtх піонерів 
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ДаnфпнщІІИІІ і онотщь 1896-1908, церновІtій історІІ пр11сnnчені 

Підро;щі.-ш на С. 135-143 і 166-187. В цЇ:ІОСТі ПрІІСВЯЧЄJІІІЙ ЇЙ ШОСТJІЙ 
розді.11: Зм:аганнn аа неза.;Іежність Церкnп (371-522), з підрозді
~Jамп: Від парохія.-тьноі громад~• до церк()nнnго ієрарха (371-464); 
Праця роеійсьноі нравос.тІавноі Місії серед унр. посе.:JеІщів в Ка

наді (465-484); ЕнІ!скоп СерафнІІJ та Незаасжна Грецьна Церква 

(485-520); і Баптпстсьні громади (521-2). Пр11 кінці додано спи

сок унр. дномовних шніJІ в Манітобі (1899-HJ16), Укр. товар!tств і 

шні.1 пр11 ніш~і 1930 р .. унр. цернов 1966 р. та унр. поссдень в Ма-. 
нітnбі. 

502 - МАРУНЧАН М., Cmyдil до історії J1ІЄраlнців Канади. Том. V. 
Роавід,;,zz та доІЄУ.м.енти до .мі:жвоєнної доби. «Укр. Вільна Ака

демія Наук. » Збірнин Заходознавства, том XIV (12), ВінніпеІ' 
1973-1980, с. 299. 

}{рім матеріяJІу no інших розді"1ах, церковній історіі тільюt 

nрисвячений онреl\ІИЙ роздіJІ: Релігійна боротьба, с. 79-103, пода
ючи при цьому Оrановищс Представництва ЗУНР в реJІігійних 

шІ·rанннх; ХараІ\теристtшу О. Назаруна, релігійно і боротьбн в 

Канаді і Двадця1·ь шіс·І'Ь nитань О. Назарука .n сnравах релі1•іі 

і Церквн в історіі Унраінн; він nідготовив іх історикові Д. Липин

ському, який дав на них відповідь у філядеJІьфійсьному часопиеі 

<< Амер11на >>. Вони пізніше появилися в онремому виданні п.н. 

« Реаігія і Цер:nва n історії Унраїни », див. ч. 1036. 

503 - МАРУНЧАК М.Г., До Організаційних ПочаmІЄів УІЄр. Rато

лицьІЄої ЦерІЄви в Rанаді і ЗСА. «Ювілейний вбірник Укр. 

Вільної Академії Наук в Канаді». ВінніпеІ', вид. УВАН, 

1976, с. 402-430. 

V статті охоплено органіваційні початки церковного життя на 

північно-американському континенті в рр. 1884-1907, вглядно 1913 
в ЗСА, та в рр. 1897-1912 в Канаді. Це nеріод, в якому організа
ційна й духова праця, яка почалася з прибуттям перших свяще

ників, завершилися в одній і другій країні створенням більше 

чи менше самостійних екзархатів. Це був час боротьби з необівнан

ням лат. врархії в обох країнах, наступом православної Російської 

Церкви та місіонерством протестантів. 
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504 - МАРУсин М., Anocmo .. tьcь~~:a Biaztmamypa У~>раїнчів в Европі. 
Альманах Союзу Укр. КатОJІИків <<Провидіння», Філядельфія 

'1979, с. '126-140. 

V статті подано деякі ващливіші інформації про постання, 

розвиток, виділення трьох Екзархатів та сьогоднішній стан Апо
С'l'Ольсі.ної Вівптатури в Европі, яну вапочатнував після візитації 

в БразІшії та побуту в Америці f:П. І. Бучко. 

На с. 141-144 такі ж інформації подано про Укр. Кат. Цер
нву в Ні!'ttеччпні, а на с. 145-6 •геш про ту ж Церкву у Франції (М. 
Васи.;ш:к). 

505 - НАгАєвський І., Причин~~:и до історії Хо,/Мf,СЬІІ:ої Зе.м.л,і. «Бо

гословія», Рим 1975, с. 27-77. 

V статті найбільше уваги присвячено 1917-1945 рокам, пода
ючи багато матеріялу теж до церковної історії Холмщини. 

506 - Ромлнишин П., У~~:раїнсь~~:а Като.п,ичь~~:а Цер~~:ва Віаантій
сь~~:о-С.п,овянсь~~:ого Обряду в Ні.м,еччині. Мюнхен 1978, с. 110. 

На вміст книжк11 складаються: Вступне слово Ап. Ексарха 

в Німеччині; Історія Укр. Католицької Церкви в Німеччині до 
1945 року - о. П. Романишина (21 сторін); Перше й останнє По

слання до вірних Ап. Адміністратора о. П. Вергуна; Стаття А. 

Гнатишина про берлінський хор; Короткий вміст в німецькій й 

англійській мовах; Некрологи про о. П. Бергуна та історичні вним

ки й документи відносно ерекції та діяльности An. Візитатури, 

яка постала вже по закінченні війни. 

507 - СЕІ'Еди й., єп., 200 pottнu ювzt.n,ei't Крижевс~~:ой епархиї. << Хри
стиянський Календар 1978 », Руски Керестур, Вікаріят 

Кріжевскей епархиї, 1978, с. 33-85. 

3 200-річчям існування автор подав досить обширний нарис 

історії Криженацької єпархії, з численними статистичними даними, 
життєписами єпископів і світлинами. Вона була установлена для 

хорватів східного обряду, але тепер більшість ії становлять ви

хідці в Закарпаття і Галичини. Перші прибули тамтуди ще перед 
200 роками, останні перед першою світовою війною. 

Цей ОГЛЯД раніше DОЯВИВСЯ хорватською ~І·ІОВОЮ у: "Vjesnik 
Kriievacke eparhie.", god 63, 1977, р. 57· 
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508 . - СЕмчУк С., Україн.сь~t:а Нато,;нщь~t:а Митрополі.q, в Канаді. 
АJІЬманах << Провидінин >>, Філядельфія 1979, с. 94-111. 

~· 5 коротких нарисах подано найважливіші дані про всі унр. 
католицькі єпархії в Канаді: Архиєпархію у Вінніпезі, та єпархії в 

Торонто, Саскатуні, Едмонтоні та у Вест Мінстері. Нарис про єпар
хію Саскатунську подала А.М. Баран. Між статтями вміщено до

сить історичних світлин. 

509 . - Скочиляс 1., Філядельфійсь~t:а Митрополія. Альманах<< Про
видіння>> 1979. Філядельфія, Союз Укр. Католиків << Прови
діння>>, 1979, с. 76-93. 

У статті зібрані найважливіші інформації про постання, роз

виток та стан Філндельфійсьноі архиєпархії та обох єпархій: Стем

фордсьної та Чікаrсьної, - з вибраними світ.rшнами. 

510 - Скочиляс 1., Папа Іван Павло ІІ відвідав ЗСА. А.11ьманах 
Союзу Укр. Кат. << Провидіння>>, Філядельфія 1980, с. 1-56, 

У чотирьох статтях подано короткий опис відвідин Папи Івана 

Павла 11 в Америці, зокрема його відвідини укр. кат. митропо

личого собору у Філядельфії, з чисJІенними світлинами та приві

том Папи, який він при цій нагоді виголосив до всіх зібраних в 

катедрі. 

На с. 145-148 подано цей привіт в оригінальній англійській 
мові. 

В тому ж Альманасі на с. 57-96 подано теж номінаційну гра
моту митр. М. Любачівсьного, його життєпис, хіротонію, пропо

відь Папи під час неі, чин інсталяції та проповідь митрополита 

під час інсталяції. 

На с. 97-102 подано теж в унр. перекладі Лист Папи у зв'яз
ну з .1000-літтнм хрищення Украіни. 

511. - СтЕчишин М., Про Дот:.ми, Нанони і Правне Становище 

Украінсмої Греко-Православної Церкви в Нападі. Йорктон 1935, 
с. 15. 

В ПОJІеміці з В. Свистуном автор викладає догми та нанони 

Церкви й обговорює становище Укр. Гр.-Прав. Церкви в Канаді 

до Собору 1924 року; подіі на Украіні і становище УГПЦ по ін

норпораціі ЦернВІ·І в Канаді. 
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512 - ХомА /., Нарис історІЇ храму Жировицькоі Богоматері Свв. 
Мучеників Сергія і Вакха в Римі. «Богословія» 1971, т. 35, с. 

129-173. 

У статті згадується про перших Прокураторів у Римі, життєпис 

свв. Сергія і Вакха, скільки було церков у їхню честь, про початки 

церкви в їхню честь на площі Мадонна деі Монті, про ії обновлення, 

вкінці ж подається коротку історію Жироницької Богородиці - з 
додатком світлин на 12 сторінках. 

513 - Хомл 1., Зв'яаJЄи RрижівсьJЄої Еnархії а RиlвсьJЄою Митро
nолією в 17 ст. « Богословія », Рим 1977, с. 193-226. 

Це справлена й доповнена стаття, яка була друкована під ваг.: 

Церковне Об'єднання в Ап. Престолом на терені сьогоднішньої 

Криженецької Епархії в 1611 р. в << Наук. Зап. УВУ», т. 9-10, 
Мюнхен 1969, с. 117-136. Див ч. 1040. 

514 - АльА&анах nершої річничі АnостольсьJЄого EJЄcapx(tmy Сас~а

чевану. Йорктон-Саскатун 1952, с. 91. 

В А.:~ьманаху поміщено багато матеріяJІУ до історіі пізнішої 

Саскатунеької єпархії, а ошюом дія;Іьности всіх товариств, Ко.пе
І'іі св. Йосифа, Академії Пресв. Серця в Йорктоні та з найважні
шими інформаціями про всі nарафіі й церкви. 

515 - 25-Ліття J!JЄраlнсьJЄого RатоличьJЄого Душпастирства в 
Ново.му JТ ль.мі (Ні.меччина) 1952-1977, nід редаJЄцівю 6. Задар
JЄа. Новий Ульм, накл. Культ-Освітньої Секції при Душ
nастирській Домівці, 1978, с. 146. 

У цьому виданні, яке прикрашене понад 120 внимками, по
дана історія Укр. Католицького душпастирства в самому Новому 
Ульмі, як теж багато причинків до цілого Ексархату та укр. емі
І'раціі в Німеччині. 

516 - Діямантовий Ювілей Укр. Католицької Церкви св. Івана Хре

стителя. Дітройт 1982-3, с. 96. 

В ювілейному Збірнику подано в українській та англійській мо

вах коротку історію парафії св. І. Хрестителя в Дітройті, Америка 

(13-39), та короткі дані про церковні організації, з численними 
світ линами. 
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517 - Збір"а матерія.ttів а пагоди ювіл. ро"у 50-ліття У .Г .Л .Ц. 
в Нападі 1918-1968. ВінніпеІ', Консисторія УГПЦ, 1968, 
о. 328. 

У виданні зібрано історичні й статистичні інформації про всІ 

укр. православні громади в Канаді, які належать до УГПЦ. 

518 - Історія і Шематизм Н,ю Вестмінстерської Єпархії в десяту 

річницю Єпархії, 1974-1984. Н. Вестмінстер 1984, с. 103. 

На початку подано коротку історію нової Вестмінстерської 

єпархії, яка постала 1974 року, та П найважніших організацій й това
риств ( 15-18), а потім перечисле но всі парафії та церкви в цій єпархії, 
з їхніми найважнішими даними. Історія та шематизм подані в обох 

мовах: українській та англійській. 

519 - Ліtа Українських Католицьких Жінок Канади. Торонто, ви

дання Краєвої Управи ЛУКЖ (1980-1983), 1985, с. 297. 

У виданні подано загальний огляд праці Ліrи Укр. Католиць

ких Жінок (ЛУКЖ), зокрема в Торептській єпархії, їхні зв'язки з 

канадськими й світовими організаціями (3-105) та Матеріяли XIV 
Конrресу ЛУКЖ (1983) в укр. та англ. мовах - з численними 

свплинами. 

520 - Начер" Історії JНси У"Р· Натолиць"их Жіпо" Напади То
роптсь"ої Епархії, 1945-1975. Торонто, << Нові Горизонти >> 
при Тор. Гол. Управі ЛУКЖК, 1975, с. 360. 

У І-ій частині подано хронологічний огляд діяльности ЛУКЖК, 

у 11-ій описано важливі ділянки праці, у ІІІ-ій- Провідний актив, 

у ІV-ій - історію та огляд поодиноких відділів. При кінці додано 

коротке резюме англ. мовою. У виданні багато теж світлин. 

521 - Пponaм.rtmna Нпига іа святочного обходу У"Р· Нат. Rале

джа, дn.rt 24-го .л,истопада 1940 у Фи.л,аде.л,ьфії. Филаделфія, 
<<Америка>>, 1940, с. 232. 

У виданні зібрано матеріяли до історії самого Каледжа, як 

теж інших українських шніл в Америці, між ними багато церков

них, даючи зага.льний огляд про освітні змагання і в самій Укра

їні і на інших поселеннях. 
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522 - Пропа.м'япша Книга відх:ритт.ч нової церх:ви парафії По

х:ровп Пресвятої Богородиці, Ванх:увер, Б.Н., 31 жовтня 1982. 
Торонто 1982, с. 255. 

Від с. 33 до 202 все видання присвячене історії найбільшої у 
Брпт. КоJІюмбіі і центральної укр. католицької nарафіі у Ванну

вері в Канаді, з усіма її товариствами та матеріялами до таноі істо

ріі, а багатьома світшшами та сnисиамп тих, що там трудилися. 

Зонрема цінний історичний нарис :М:. Татарнюка, nід ваг.: Історіn 

nостання й розвитну украінської натолицьної парафіі у Ванкувері, 

с. 33-64, та хроніна важливіших дат в анг.лійській мові о. М. Да
цюка, в ід 1900 до 1981 ро ну, с. 65-87. 

523 - Пропа.м'.чтна Книга 85-ліття поселення Ух:раінців в На

наді, у провінції Rвебе10. << Щоб не проnала піонірсьна праця 

і СJІава >>. Монтреа.ль, вид. К.:1юбу Уираінців зоJютого віку 

<< Трпвуб >>. :1979, с. 330. 

ЦіJІа друга частшш· видакиn, під наг. << Церква і Священство >> 
(с. 25-131), nрисвячена церковній історіі унраїндів в нанадійсьній 

Провінції Квебек, го.rrовно в самому Монтреа.тrі. Багато матеріялу 

до неї та нош по інших розділах. 

524 - П'юпдес.'lтл.іття .Ух:раїпсь~;;ої Натолиць~;;ої Цер10ви св. Юра 

в Ню Йор~;;у, 1905-1955. Н. Йори 1955, с. 328. 

У аіііршшу подано довший нарис про nосташш та роаВІІ'rок 

еамої парафії св. Юра, про. тих Отців, що в ній нр~цювали, про 

nарафіяльну шко.ау, хор та різні товариства. Авторами nоодино

Ішх статтей будІІ С. ДеАшдчун, В. Ваврпн, П. Пащак, П. Понятн

ншн, Т. Онуфрин 1•а ін. --·- в унраїнській та аю·лійській мовах. 

При кінці nодано довгий спиеон тих родин, що nриїхали до Аме

JНІЮІ піе.;ш війни в рр. 1939-1945 ·-- rтаранням переселенчої акції 

прп цервві св. Юра (с. '187-266). 
525 - Сімдесятип'ятиріччя Матерньої Парафії свв. Верховних 

Апостолів Петра і Павла у Клівленді, Огайо. Клівеленд 1985, с. 
92 (С. Кікта). 

В цьому конспекті подано найголовніші події і цифри з 75-річчя 
укр. католицької парафії у Клівеленді, ЗСА, досліджені з вірогідних 

джерел. Автор старався відшукати і назвати якнайбільше прізвищ 
творців тієї історії, залучуючи теж дуже багато світлин. 
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526 - Собор Душ. Пропа.к'ятна Rнига Парафії св. Вододимира 

і О.ttьги. Перше ДесятиJІіття Парафії св. Володимира і Ольги 

n ЧіІ(аІ'о. Редактор і нпорядник В. Маркусь. Чікаl'о, н-во па

рафії свв. Володимира і Ольги, 1982, с. 489. 

Після першого розділу про Духові Підвалини Собору, у ве

ликому виданні описано геневу парафії свв. Володимира й Ольги, 

її розви·rон та розбудову, її nрицерковні організації, подано ко

роткі життєписи всіх душnастирів, документи, що відносяться до 

nарафіі та відгомін чужої nреси про неї. У виданні багато nропа

м'ятних світлин, збірних та поодинокИх осіб. 

527 - Сонче Правди. Йорктон, Саск, Бібліо1•ека БУК-а, ч. 19/20, 
1949, с. 62. 

У популярній книжечці аnрокидуються напасті на св. Йоса
фата і на Рим, описується яку віру прийняв св. Володимир Вели

кий та в розділі « Православні діла а православної віри» даються 
деякі інформації про них в Канаді. 

528 - Українська Католицька Церква Назустріч Ювілеєві Тися
чоліття. Матеріяли lV Конrресу Мирян УПСО. Зредаrував В. 
Маркусь. Рим, Бібл. Мирянина ч. 2, 1983, с. 213. 

У виданні опубліковано 7 головних доповідей та ряд інших ви
ступів, в яких порушені та насвітлені проблеми Укр. Католицької 
Церкви на сучасному етапі - перед П тисячоліттям. 

529 - Чверть cmo.ttimmя на В.ttадичо.му npecmo.tti. Торантська Еnар
хія, 1948-1973. ЗредаІ'ував Ю. Бескид. Торонто 1975, с. 816. 

По встуnних статтях до історіі У.К. Церкви в Канаді, аокре
ма у східній її частині (1-113); у виданні зібрано дуже багато ма
теріялу до історіі Торонтськоі єпархії, усіх її деканатів, nарафій, 
монастирів, шкіл, організацій, з короткими біографіями усіх св.Р 

щеииків і багатьома світлинами. 

530 - Юві.ttейна Па.м'ят~а Rатедра.ttьної Парафії Пресв. Євхари
стії у Ню Вест.мінстері, Бр.R., Rанада, << Від шкіJІьної aaJJi 
до натедраJІьного храму». Зібрав і аредаt·ував о. Б.М. Га

нушевський. Торонто-Ню Вестмінстер, ПарафіяJІьна Рада, 1978, 
с. 152. 
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В обох мовах, українській та англійській, nодано історію nа

рафії у Ню Вестмінстер, в Бритійській Колюмбії (Канада), яка 

ста.11а катедрааьною церквою (с. 22-114), як також nодано хро

ніку важанвіuшх nодій у житті nарафіі (с. 114-125). У виДанні 
бага'І'О світлин, як та1юж додано сnиски померлих парохів і пара

фіян в рр. -1952-1977, як також ЧJІенів парафіі у цих роках. 

531 - Юві,л,ейн.а Па.м'яm'tІ.а ;J:,.p. Като,л,ицьх:ої Парафії Успіння 

П.Д. Марії в Рич.мон.ді, Брит. Ко,л,ю.мбія. Зібрав і зредаtу
вав С. Кузьма. Торонто-Ричмонд, Парафіяльна Рада, 1979, 
с. 160. 

Видання майже в цілості, від с. 22-117, присвячене історіі 

Парафіі у Ричмонді, біля Ванкуверу, в Бритійській Колюмбії, 

'l'a іі товариств, з багатьома світлинами, як також спискамп свя
щеюшів, дянів і старших братів, померлих і всіх членів. Всі на

риси подані в обох мовах, українській та англійській. 

532 - Юві.zейний Збірник ЗО-ліття Укр. Католицької' ПарафП Пре

ображення ГНІХ у Денвері-Колорадо 1954-1984. Денвер-Ірілі 
1985, с. 239. 

У цьому Збірнику в українській та англійській мовах подано ко
ротку історію парафії та прицерковних організацій в Денвер, Аме

рика ( 17-186), як також дані про всіх парохів і спогади жертводавців 
(187-208). 

533 - СУWІІ1sю В., Swiadkowie Narodowej Goryczy. « Ogniem pro
bowane korzenie toisamosci. Z dziejow najnowszych Kosciola ka
tolickiego w Europie srodkowo-wschodniej •. t. І. Rzym, Papieski 
Iпstytut Studi6w Ko&-iclnych, 1982, s. І 08-131. 

Четвертий розділ книжки присвячений унраїнській натолиць

ній (греко-католицьній) Цернві в Польщі, розглядаючи іі розвитон 

на мішаному з польським населенням терені. Окрему увагу, як 

у всіх інших розділах, про інші Цернви в середньо-східній Евро

пі, автор присвячує sакріпленню цієї Цернви серед украінського 

народу, її ролю для нього та взаємини до латинсьноі Церкви та її 

вірних, зокрема до польсь1юї держави, і навпаки. Про неї багато 

агадон теж анаходиться на інших місцях видання. 
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534 - FoGARTY G., The American Hierarchy and Oriental Rite Catho
lics, 1890-1907. (An article from RECORDS, vol. 85, Nos. 1-2. 
А publication of the Americaп Catholic Historical Society of Phila
delphia 1973). 

У статті представлено нелегку еволюцію, яку перейшла Аме
риканська Католицька Єрархія у відношенні до східних католиків 

3 Га.личини та Закарпаття, головно в роках 1890-1907, в чому го
ловну ролю відограв Апостольський Престіл, який вкінці 1907 
року назначив ДJІЯ них першого єпископа, яким став С. Ортин

сью-Ій. 

535 - GERUS-TARNAWECKY І., Cyrillica Canadiana: C)"illic Manu
scripts in Canada. "The Jubilee Collection of the Ukr. Free Academy 
of Sciences", Winnipeg, Ьу UV AN, 1976, рр. _588-621. 

Авторка описує 52 рунописи, які знаходяться в канадійських 
публічних та приватних архівах, в яних найважніші: Збірка митр. 

Іларіона у Вінніпезі, - проф. О. Колесси в бібліотеці Ю. tерича 
та музей і бібліотека ОО. Василіян у Мондері. Найстарший з них 

це « Кристинопільський Апостол » в уривком Ап. Діянь. Майже 

всі вони церІ<овного характеру і вмісту. При кінці додано 6 світ
лин: в Кристинопільського Апостола, Євангелії, ві збірки О. Ко

лесси, Волинського Євангелія в 16 ст., пом'яника в Городища (1483-
1737), Ірмологіона з 1682 р., та Октоїха в 1806 року. 

536 - НдNЕІКО V., Uma Centelha de Luz. Curitiba, ed. Kindra, 1985, 
р. 112. 

Після короткого історичного огляду про укр. на·род, Церкву і 

еміrрацію до Бразилії, у виданні подано найважніші дані про всіх 

єпархіяльних священиків, які там працювали між вірними Укр. Кат. 

Церкви. 

537 - KRAWCZENІUK 0., The Ukrainian ChurciІ in America: /ts Be,f(en
nigs. Detroit, Ukr. Millennium Committee, 1984, р. 43. 
У популярному виданні, малого формату, автор подав в 

англійському перекладі коротку історію Української Католицької 

Церкви в Америці в таких розділах: Початки П; Прибуття о. І. Во

лянського; Церковні Братства; Поворот о. І. ВоЛянського. до Га

личини; Російська Православна Місія; Старання про власного єпи

скопа; Прибуття і діяльність єп. С. Ортниеького та короткий огляд 

церковної історії в Америці - після його смерти. 
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538 - Luнovv А., Catholics of the Ukr. Rite in Canada. "Eastem 
Churches Quatez1y", 1957, рр. 182-202. 

У статті nодано короткий нарис про nочатки і розвиток цер
ковного життя, як теж труднощі і тогочасний стан Укр. Кат. Цер

кви в Канаді, аж до створення митроnолії 1957 року. 

539 - MдRкus V., А Century of Ukrainian Religious Experience in the 
United States. «The Ukrainian Experience in the United States», 
Cambridge, Mass., 1979, рр. 105-128. 

Автор розглядає розвиток церковної проблеми між еміrранта

ми в півн. Америці, які прибули перед 100 роками з українських зе
мель і там включились у різні Церкви. 

540 - МоRоzшк R.P., The Canadian Ukrainian Church: The Quest jor 
Identity. «Diakonia» XIV, 2 (1979), рр. 191-227. 

У статті поданий короткий огляд українських Церков в Канаді 
з їхніми проблемами, які насвітлені з великим суб'єктивізмом. 

541 - Рлsкл W., Sources of ParticuJar Law of the Ukrainia1t Cath. 
Chutch in the United States. Washington, The Cath. Univ. of America 
- Canon Law Studies, n. 485, рр. VI+184. 

Це історично-nравнича дисертація, видана офсетним друком. 

На досить широкому історичному тлі церковного розвитку Укр. 

Кат. Церкви в Америці - від самих nочатків творення nарафі

яльних станиць, аж до встановлення і розбудови митроnолії, -
автор накреслює еволюцію nравного стану її, збираючи та з'ясо

вуючи ці джерела, 3 яких nостало іі партикулярве церковне право, 

яким вона керувалася давніше і тепер. При :кінці nоданий пов

ний текст головніших декретів An. Престолу і Бібліографію. 

Рец.: В. Маркусь, << Богословія », Рим 1976, с. 206-212. 

542-3 - PEKAR А., Historical Background of the Carpath-o-Ruthenians 
in America. "The Ukr. Histoгical", N.Y.-Munich, 1976, рр. 87-
102; 1977. рр. 68-84. 

~т статті описано ці обставини, які доnровадили до націонааь

ного і церковного noдiJry в Америці між посе.,'ТеІщями 3 Галичнии 

і Карnатської України. 
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Пор. теж статтю М. Чубатого про постання Кивво-руського 
обряду н:а українських землях та про дві юрисдикції того ж об
ряду в Америці: Снuвлтv М., The development of the Kiew-Rutheni
an Rite, "Het christelijk Oosten", 1969, t. IV, рр. 247-258; 1970, 
рр. 42-54. Cf. DANco У., А reply to Mr. N. Chubaty (іЬ. 1970, рр. 
42-54). 

544 . - PosPISHIL V., Ех occidente Lex- From the JVest - tlze Law. ТІJе 
Eastern Catholic Churches under the Tutelage of the Holy See of 
Rome. Carteret, N.Y., St. :Мary's Religious Action Fund, 1979, 
р. 164. 
Перша частина праці присвячена Укр. Кат. Церкві в півн. 

Америці, nодаючи її норотку історію та канонічні принциnи,. які 

мали вплив на її розвиток і ДОJІЮ. Ця частина була з деякими про

пусІіами друнована теж в << Jurist )). Друга частина присвяЧена 

проблемам усіх східних Церков перед кодифікацією для них но

вого канонічного права. 

545 - PREIMA С., А Ir,reja Ucraino-Catolica но Brasil. « Boletim do 
Ordinariato dos Cat6licos de Ritos Orientais do Brasil ~>, n. 2, 
1955, р. 11-25. 

У статті подано досить подрібний стан з усіх парафій ·ra Мl

сійних станиць, з іменами душпастирів та чисельними даюаш а 

кожної станиці. 

546 - РRоско В.Р., Ukrai1zia1z Caiholics іп America. А llistory. 
\\rashington, D.C.: University Press of America, 1982, р. І70. 

В коротному нари'сі церковної історії українських еміtраптін 
у північній Америці (ЗСА), автор розгJІядав початки самої еміtра

ції, її організацію, труднощі й конфлікти з .r1атпнською врархівю; 

адміністрацію першого єпископа - Сотера Ортппського; неріо~ по 

його С?.Іерті - до назначения вп. В. Такача і К. Богачевсьного 

(1916-1924); організацію та досягнення цього останнього. зонрема 
у розбудові парафіяльного шкільництва, і вкінці дав корот1шй пе

регJшд останніх 20 років - до найновіших часів. В Додатну по

місти~ сшю священиків з ·1896 р., за іх походжеіІням; статпс•r1шу 
церков і священинів в 1904 р., і загальну статистиnу ФілядеJІьфій

ської .митропо.чн (115-118), як танож біu:Ііографію, nр1шітки та 

покажчик імен і предметний (165-170). 
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547 - РRоско В.Р., The Establishment of tlte Ruthetи:an Ch.ttrch in 
tlte United States 1884-1907. An article froш ес Реппsуlv·апіа Hi
story '> Yol. XLII, n. 2-April 1975, р. 18. 

Автор nодав коротний нарис про тлнші почат1ш та роавій << Ру
ської ЦернВJІ '> в північній Америці -- ЗСА, в роках 1884-1907, 
представ.11яючи усі труднощі й перешкоди і з боку ;щ·гинсьноі срар

хіі, а зонрема пропаІ'анди російсьноі православної місії, яна за 11 
років вспіла перетягнути до себе ноло 9.000 вірнпх з 13 цернвамп. 
В 1905 році 75 свящеюшів (більшість з угорсьнпх зе:v1ель) обс.1Jу
говувало. н. 300.000 вірних; яні юке тоді здобулися на 83 церкви 
і 2 каплиці. Найбільше проблем виникало на тлі брану порозу
мІння та співпраці між свя~ениками з Галичини і тими, що при

іхали з ЗакарпаттЯ. 

548 - ROl\:IAN J. The Establishme·nt of the Americatt Carpatho-Russian 
Orthodox Greek C.atholic Diocese in 1938: А Major Carpatho-.Russian 
Uniate Retmn to Orthodoxy, р. 29: (St. Vladimir's Theological 
Quaterly 1976, З, р. 132-160). 

Після короткого вступу про початки, причини та розмір емі

:rрації з онолиць Закарпаття, подано норотний історичний нарис 

постання Карпато-Руссноі Православної Грено-Католицьної Діє
цезії, розглянувшІ-1 постепенно період Ап. Візитатора А. Годобая, 
відтак єп~ С. ОртинсЬІюго і вкінці єп. В. Тю•ача. Завершено цей 
період висвячеШІЯМ о. о. Чорняна nравославним ЄПИСRОПОМ (18.9. 
1938) та створенням нової православної дієцезії, яке донопав 19.9. 
1938 р. царГородський Патріярх Венямин І. 

549 - Yuzvк Р., The Ukrainian Greek Orthodox Church of Canada, 
1918-1951. Ottawa, University of Ottawa Press, 1981, р. ХІІ+210 
(+2). 

У цьому виданні, яне постало з первісної докторської праці, 

автор подає доситЬ обширну історію початків, трудностей та роз

витну Унр. Лравославіюї ··Церкви в Канаді, від початків аж до 

її завершення створеннf'ім митрополії та проголоШенням Автокефа

лії 1951 року. На початку праці подана коротка історія Укр. Пра
вославної Церкви в Украіні (с. 1-27), а при кінці додано досить 

велику бібліографію, у великій частині призбирану з періодичнпх 

газетних видань. 
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550 - ZLEPKO D., Die Ukrainische Griechisch-Katholische Visitatur 
i·n Berlin (1940-1945). <с Symbo1ae in honorem V. Janiw », Miinchen, 
Ukr. Freie Universitat, 1983, S. 430-441. 

У статті подано короткий історичний нарис про українське 
натоJІИЦЬке душпастирство у Німеччині, починаючи а 1907 року, 
зокрема про постання та розвиток гр.-католицької Візитатури в 

Берліні в роках 1940-1945, і головну ролю у ній прелата о. Петра 
Вергуна. 

551 - 10th Anniversary of f\!t. Basi/'s Parish, Winnipeg, Man. 1961-
1971. Winnipeg 1971, рр. 133. 

З нагоди І О-річчя заснування укр.-католицької парафії св. Ва

силія у Вінніпеr, Канада, у виданні зібрано багато світлин та подано 

коротку іі історію на с. 44-68, як теж їі хроніку на с. 18-26. 

552 - L' EgUse Saint l·tadimir le Grand а Paris. Son Histoire et sa 
Litfergie. Paris 1952, р. 32. 

Автор подає норотну історію «старої церкви» Любови, зонре

ма описує її передачу, відбудову, а першою Службою Божою на 

Різдво 1942 року, та дальшу її ролю для українців-католиків, 

зонрема після останньої війюІ. На с. 25-32 долучув норотне по
яснення східної Літургії у візантійському обряді. 

553 - St. Josaphat Ukrainian Catho/ic Church, Warren, Michigan 1961-
1986. Warren 1986, рр. 94. 

У виданні з нагоди 25-річчя укр.-католицької парафії св. Йоса
фата у Ворен біля Детройту, подано коротку їі історію в англійській 
(25-37) та українській мовах (38-46)- з численними світлинами та 
іншими джерелами до їі історії. 

554 - Memories of ."rfm~dare. А histor_"'' of Mundare a1td districts. 
Edmonton, :Мunc1are Historical Society, 1980, р. VIII+571. 

У ціJюму збіршшу бага'l'О матеріялу до історії ЦернВІ-І в са

l\юму Мондері, що довгий час був центром релігійного життя в Ка

наді, зонрема його оно.шщь. Справам Церкви зонрема присвячені 

роадіJІ «Церкви», с. 31-70, які в самому Мондері та оно:шцях, 
обсJtуговували ОО. Василіяни; розділ про Мондерсьиий хор, с. 

7'1-3, і Мондерсьний шпиталь, який започатнували й досі nрова

дять Сестри С.аужебющі, с. 79-83. У збірнику багато зю1мои. та
кож з ~ниття церковного. 
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555 - opti Sematizam Katolitke Orkve 11 ]ugoslaviji. CC'rkev V Iи-
goslaviji 1974, Zagreb, Biskupska Konferencija Jugos1avije, 1975, 
s. XIV+ пбб. 

Це монументальний Шематизм Католицької церкви в ЮІ'осла

вії, а усіма її митрополіями, єпархіями та парафіями, а досить об

ширною історією кожної єпархії, численними ілюстра~іями, ма

пами, покажчиками імен осіб та місцевостей. У ньому теж ана

ходиться східна Крижівська єпархія, а її історією, усіма єпархі

яльними установами, деканатами і парафіями (с. 173-191). У ча
стині, nрисвяченій монашим Чинам, поміщено теж про Василіян

ський Чин (706-7), Сестер Василіянок (820) та Сестер Служебниць 
(905-7), а короткою їх історією, діючими Управами, а усіма домами. 

556 - Ukrainians in Alberta. Editorial Committee. Edmonton, Alta. 
1975, р. 560 ( +4). 

!{рім чисеJІьних матерівлів до історії Церкви, fШі знаходяться 

в ці"1:ому виданні, релігійним інс1·итуціям укр. ка1'олицькоі і пра
вославної Цернви присвячений один окремий роаді.тr, с. 117-149. 

557 - The United Societies oj the U.S.A. А Historical Album, com-
piled оп the Occasio~ of the seventhy-fijth А tmiversary of the U1;ited 
Societes. Editor В. Szereghy. McKeesport, Ра., 1978, рр. 172. 

У цьому ювілейному виданні а численними світлинами, крім 

історіі самого товариства « Собраніє >>, nодано короткі життєnиси 

усіх єпископів, починаючи від С. Ортниеького і В. Такача, аж 

до актуальних, коротку історію « Карпато-Руси >>, аокре_ма її емі

І'рантів, які поселилися в Америці, нариси npo Семінарію Кирила 
і Методія в Питсбураі, архиєпархіяльний музей та чернечі згро

мадження, які постали і діють серед тих поселенців в Америці. 

Поодинокі статті опрацьовані видавцем та о. А. Лекарем . 

11. - УКРАУНСЬКА ЦЕРКВА В СОЦІЯЛІСТИЧНИХ КРАТНАХ 

558 - Бдлик Б.І., Захоои про відновлення греко-католицьких Бого

служень у Польщі 1956-1957. «Богословія» т. 47, Укр. Богосл. 
Наук. Тов., Рим 1983, с. 116-140. 

У статті автор описав долю греко-католицьких Богослужень у 
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Польщі в роках 1945-1956 та події; які привели до відновлення цих 
Богослужень з Великоднем 21 квітня 1957 року. 

S59 - Боцюрюв Б., Головні тенденції та етапи радянсь-пої ре

дігійпої пміти~~:и. ~Ювілейний вбірнии 'Унр. Вільної Ак. 
Наук в Канаді». Вінніnе!', вид. УВАН, 1976, с. 139-153. 

У статті автор трактує такі теми: Релігія в очах більшови

ків; ,Протилежні тенденціі релігійної політики режиму; Голо:вні 

етапи церковної політики та Місце Украіни в сучасній релігійній 

nолітиці Кремля. 

S60 - А. В(Елиний), Большевицький Церковний Собор у Львові 

1946 po"'g. Н. Йорк, «Слово Д. Пастиря», ІІІ, 7-8, 1952, 
с. 64. 

На основі історіі і документів, які появилися друном, подано 
тут історично-догматичну й юридичну аналізу тих документів і 

« діяній >> та показано, що діялось на тому Соборі і в якій формі 
були винесені <<соборові» ухвали. 

561 . - ГІРНЯК В., У руках диявола. Уривки спогадів про нищення 
Української Католицької Церкви. Альманах Союзу Укр. Кат. 

«Провидіння», Філядельфія 1980, с. 187-198. 

Із тих вісток, які різними дорогами приходили на Захід, автор 

зібрав та подав в цьому описі хресну дорогу, яку перейшли після 

війни єп. Г. Хомишин, єп. І. Лятишевський, о. І. Вальницький та о. 

Йосиф Гірняк. 

562 - ГРиньох 1., Знищення Украінської Церкви Російсько-Боль

шевицьким Режимом. «Богословія», Рим 1980, т. 44, кн. 1-4, ст. 
3-72. 

Це переклад англійського варіянту статті автора, який у 15-ту 

річницю ув'язнення ієрархії Української Католицької Церкви поя

вився у: «PROLOGUE - Prob1ems of Independence and Amity of Na
tions», New York 1960. - The Destrиctioп of the Ukrainian Catholic 
Chиrch in the Soviet Union, рр. 5-517 

Деякі доповнення взято зо статті українською мовою на цю те

му, яка появилася в журналі «Сучасність» 1970 року (пор. ч. 1292). 
При кінці додаlю: Пресовий Комунікат Першого Звичайного 
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Синоду Єпископів Укр. Католицької Церкви та Торжественне запе
речення канонічности т.зв. «Львівського Собору» 1946 р. 

У статті зокрема піддано критичній аналізі т.зв. «діЯНІJЯ» 
· Іьвівського псевдособору. 

563 - ГРиньох 1., Знищення УкраінсьІЄої Натолицької Церкви ро
сійсьІЄо-більшовицьки.м. режи.м.о.м.. Відбитка з журнала « Су
часність» ч. 7-8 і 9, 1970. Мюнхен 1970, с. 55. 

У розвідці автор описує спроби ліквідації Укр. Католицької 

Церкви ще в рр. 1939-1941 та як її переведено в Галичині в р. 1945. 

564 - КАРПАтський С., Катакомби «Загубленої Землі». (Ліквідація. 
коротка «Весна» і нищення Пряшівської Єпархії). «Визвольний 

Шлях», Лондон 1985, с. 301-310, 414-422, 538-543. 
У короткому нарисі, на основі здебільша власних спостережень 

та записок-листів, описано ліквідацію Греко-Католицької Церкви 

на Пряшівщипі після останньої світової війни, їі пізнішу слова

кізацію, латинізацію та «православізацію» - до 1968 року і після 
нього. 

565 - ЛЕБЕдович 1., З Мартирології духовенства західної України. 
Філядельфія 1978, с. 107 + (3). 

У Збірці подано свідчення та оповідання очевидців про важку 

долю українського духовенства у післявоєнні роки. У першому 

розділі, після насвітлення ситуації в Галичині по першій світовій 

війні, подано не лише імена убитих священиків, але теж деякі дані 

про їхню діяльність - все основане на архівних матеріялах Переми

ської єпархії. У другому розділі зібрано ті самі свідчення з років 

після другої світової війни - на Посянні та Лемківщині, а в третьо

му - під московською окупацією в часі й після другої світової 

війни. При кінці знаходиться теж покажчик імен. 

566 ЛУЖНИЦЬКИЙ г.' Большевицьке переслідування православної 

і католицьІЄої Церкви в УІЄраїні. <<Збірник матеріялів Наук. 

Конф. Кан. НТШ ». Торонто 1966, ч. 7, с. 135-148. 

У статті подано декільна важливіших моментів з історіі Укр. 
Церкви, зокрема підкреслюючи хри<;тиянську духовість укр. на

роду та нищення тих вартостей російськими і комуністичними 

владами. 
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567 - Сисин Ф., Проблема українського православ'я в СРСР. 

«Сучасність» Мюнхен 1986, 1, с. 55-68. 

Автор розглядає проблему українських православних серед 

сучасних радянських вірних, беручи до уваги політичні, культурні та 

релігійні фактори, які давно передували радянській владі, в першу 

чергу ставлення рос. православ'я та рос. націоналізму до укр. пра

вослав'я та внутрішні взаємини між українцями католиками й пра

вославними. 

568 - На Христовій Ниві. Н. Йорк, Укр. Дух. Бібліотека 
ч. 51, 1978, с. 208. 

Це збірка сnоминів о. М. Дирди в своєї священичої діяльности 

в Галичині в рр. 1933-1956; о. А. Бойчука в рр. 1939-1940 та с. Ва
силії про останні дні унраїнсь:кого Перемишля, 1944-1947, аж до 
вивезення єп. Й. Коциловсь:кого. 

569 - «Хроніка Католицької Церкви в Украіні». Місячник «Виз

вольний Шлях», Лондон 1985, с. 319-324, 456-465, 553-559. 

У цьому самвидавному журналі, який розпочав появлятися в 

Зах. Україні від березня 1984 р., подаються відомості про репресії на 
церковно-релігійному, а почасти також загально-національному 

полі, арешти і засуди віруючих, переслідування родин, відомості 
про тюрми й концентраційні табори, поведінку чиновників, а 
рівночасно з цим багато місця присвячується висловам поглядів 
на важливі національні й церковно-релігійні питання. 

На с. 325-330 поміщено листа «В Обороні Помісної Української 
Церкви в Польщі». 

570 - Церква і Релігія в Украііtі 50 літ після жовтиевої революції 
( 1917-1967). Збірник доповідей Наукової Конференції Укр. 

Вільного Університету в Мюнхені (5-7 липня 1968 р.), на 

пошану єп. Платона Корпиляка у 25-ліття єпископських 

свячень. Мюнхен, Наук. Записки Укр. Вільного Унів., т. 11-12, 
1984, с. ХХХІІ +254. 

До церковної історії в останніх 50 роках відносяться наступні 
статті: Полонськд-ВдсилЕнко Н., Укр. Православиа Церква до 1917 
р. (3-27); БУРКО Д., Укр. Церква під сучасним режимом ( 1920-1930-ті 
роки), с. 28-64; ЖУковський А., Сучасний стан Церкви і релігії в 

Україиі, с. 64-89; ЛЕвицький Б., Деякі релігійио-соціяльні cnocmepe-
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ження у зв'язку з 50-літтям існування Радянського Союзу, с. 90-99; 
Жуковський А., Засоби нищення Церкви й питання <<Наукового 

атеїзму», с. 132-155; ДЕмкович-ДОБРянський М ., Ненависть Бога 
(дещо з основ комуністичного атеїзму в Радянському Союзі), с. 238-
253. 

571 - ALEXEEV W. and SтAVROU Тн.G., The Great Revival: Tlte 
Russia1~ Churcl~ under German Occupation, 1\Iinneapo1is, Bнгgess 

Publishing Со., 1976, рр. XVI+zzg. 

У перших двох розділах представлена доля ЦерRви в Радян

сьRому Союзі після революції та обмежене релігійне життя в тому 

ж Союзі в часі війни. Далі, досить обширно опрацьована спон

танна і буйна віднова релігійного життя під німецьRою оRупацією 

та румунською, хоч і там не браRувало чимало трудностей: масове 

відRриття і відновлення церков, сотні свячень тощо. Огляд охо

плює усі колишні радянські території: БалтійсьRі Rраїни, Біло

русь та УRраїну. У праці виRористано багато матеріялів, споми

нів, записоR та особистих свідчень, хоч деякі можуть виRлиRати 

застереження, бо походять з різних юрисдющійних напрямRів. 

572 - BEESON TREVOR, Prиdence et Coиrage. La Sitиation Religieиse en 
Rиssie et en Еиrоре de l'Est. Paris, ed. de Seuil, 1975, р. 331 + (5). 
Titre originale: Discretion and Valour, Ed. Collins, Fontana Books, 
1974; The British Council of Churches 1974. 

У виданні описане релігійне становище в Радянському Союзі та 

взагалі в соціялістичних країнах східної Европи. В ньому на різних 
місцях, часто й поіменно, згадані з'єднані Церкви (уніятські) в 
Радянському Союзі, в Польщі, Румунії, Чехословаччині, Мадяр

щипі, Болгарії та Румунії. При кінці додано малу Бібліографію та 
добрий покажчик імен і речей. 

Оригінальне видання появилося 1974 р. в англійській мові, а в 
р. 1979 вийшов також німецький переклад, з незначними доповнен
нями. 

Rec.: «Ostkirchliche Studien», 1980, 2-3, S. 202-3 (Н. Reifenberg). 

573 - BOCIURKIW B.-STROG J.-LAUX J., Re/igion and Atheism in t/1e 
U.S.S.R. and Eastern Europe. London, McMillan, 1975, рр. 
XVIII +412. 
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У збірній праці, в якій розглядається релігійна ситуація в со

ціялістичних краях східної Европи, в окремий спосіб взято під увагу 

Українську Церкву в наступних статтях: BociURKIW В., Religious dis
sent and Soviet State, р. 58-90; MARKUS V., Religion and Nationality. The 
Uniates ofthe Ukraine, р. 101-122; GERHARD SIMON,Тhe Catholic Churclz 
and the Communist State in the Soviet Union and Eastern Europe, р. 190-
255. 

Пор. ще теж: BocшRKIW В., The Formulation of Religious Ро/ісу in 
the Soviet Union. Reprinted from «Journa1 of Church and State», vo1. 28, 
Autumn 1986, р. 423-438. 

574 - BociURKIW В., The Autocephalous Church Movement in Ukraine: 
The Formative Stage (1917-1921). «Ukr. Quaterly», XVI, 1960, рр. 
211-223. 

Автор описує постання та формування Української Автокефа

льної Православної Церкви в роках 1917-1921, їі політичне й куль
турне значення для укр. народу У. недавному минулому, як теж ії 

ліквідацію в роках 1929-1930. 

575 - BociURКIW В., La situazione religiosa nell'Ucraina sovietica. 
Estratto da "Russia Cristiana", n. 141, 1975, рр. 23. 

Представивши церковні обставини в Украіні після останньої 

світової війни та окресливши nравний стан релігії і Церкви, ав

тор nодав актуальний стан, в якому знаходяться Прав. Церква 

в Украіні, українці-католики, які не прийняли правосJrав'я, ЯІ{ 

теж різні секти, із сnиском 'усіх єnархій та їхніх єпархів і корот

кими їхніми даними. 

576 . - BociURКIW В., The Catholic Church: Ukrainian Greek Catholics 
in the USSR, "Religion in Comunist Lands", Keston, Kent~ 1977, 
І, рр. 4-12. 

Автор подає короткий оnис Укр. Католицької Церкви nід Со
вітами, яка змагається в новітніх катакомбах, щоб не бути зни

щеною. 

Пор. теж: REYNAROWYCH R., The Catholic Church in the U'est 
Ukraine after WOf'ld War І/.· "Diakonia", 1970, t. V, рр. 372-387. 
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577 - BociURКIW В., Ukrainization Movements within the Russian Or
thodox Church, and the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church. 
In: Harvard Ukrainian Studies. «Eucharisterion». Essays presented 
to Omelan Pritsak оп his 60 Birthday Ьу his Colleagues and Stu
dents, vol. 111/IV, 1979-1980, р. 92-111. 

У розвідці представлений розвиток автокефальних ідей та 

українізації по православних Церквах на Україні, поза Укр. Автоке
фальною Православною Церквою, головно серед рядів т.зв. Лубен

ської схизми, або «Соборноправної Єпископської Церкви», яку 

очолював єпископ, пізніше митрополит Теофіл Булдовський. 

578 - DuNN D.J., The Catholic Church and the Soviet Government, 
1939-1949. Boulder, Colo.: East European Quaterly; distributed Ьу: 
N. York, Columbia University Press, 1977, рр. VIII+267. 

Після вступних розділів про відносини між Католицькою Церк

вою та Росією до 1917 і потім до 1939 років, автор на підставі ба
гатьох матеріялів представляє ці відносини в нових воєнних і 

післявоєнних роках 1939-1949, так в самому Радянському Союзі, як 
теж тих европейських країнах, які підпали під його впливи. Між 

іншими досить багато в цій праці також про Укр. Католицьку Церк
ву в Галиччині, Чехословаччині і Польщі та про латинську Церкву в 

Україні. При кінці зібрані примітки на сторінках 181-235 і багата 
бібліографія, 237-259. 

Rec.: Roucek J.: «Ukr. Quaterly 1978, р. 305. 

579 - FLEТCHER W.C., Soviet Believers: The Re/igious Sector ofthe Po
pulation. Kansas, The Regents Press, 1981, рр. 259. 

Автор розглядає радянські соціологічні досліди про релігію в 

роках 1960-70 й дає свої критичні завваження до них, а потім на 
їхній основі та інших джерел намагається з'ясувати природу та об
сяг релігійних вірувань у СССР. 

580 - GдL TER А., The Red Book of the Persecuted Church. The New
man Press, Westminster, Md., рр. 491. 

У великій, документально опрацьованій книжці представлена 

історія переслідування та знищення Церкви в багатьох країнах поза 
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Залізною заслоною, між ними також на 26 сторінках й Української 
Католицької Церкви. В І956 р. це видання появилося в італійській 

та французькій мовах. 

Рец.: Dushnyk W.: «Ukr. Quaterly» XIV, 1958, рр. 84-6. 

581 - GRosscнмiED GEzд В., The Kremlin and the Eastern Catholic 
Church. «Ukr. Quaterly» ІХ, N. York 1953, рр. 324-334. 

Автор подає короткий нарис відношення сьогоднішнього Крем

ля до всіх східних Католицьких Церков у самому Союзі та кра

їнах, які від нього залежні, насамперед в самій Україні, далі Польщі, 

Чехословаччині, Румунії, Мадярщипі та Болгарії. За винятком Ма

дярщини та частинно Болгарії, у всіх інших вони були зовсім 

зліквідовані. 

582 - GsтREIN J., Unter Schamanen und Bolschewiken. Missionare, die 
Geschichte machten: LEONID FJORODOW. Apostel der Glaubens
einheit und Glaubensverkйdigung in der Sowjetunion. «Der Christliche 
Osten», Wiirzburg І980, S. 23-3І, 45-53, 56-7, 84-9І, 94-96, 126-9, 
132-8, І 55- І 65, 168- І 73. 
В статті поданий короткий нарис знищення з'єднаної Церкви в 

Росії, для якої митр. А. Шептицький І9І7 р. створив екзархат, на

значуючи о. Леоніда Фйодорова його ординарієм-екзархом; зокре

ма описує його мученицький шлях по тюрмах і засланнях, на яких і 

закінчив своє життя 7.3.І935. 

583 - HдMBURGER G., Verfo/gte Christen. Berichte aus unserer Zeit. 
Graz, Ver1ag «Styria», І 977, S. 352. 

У 52 розділах автор подає історію 52 ісповідників різних хри
стиянських віровизнань у світі. З українських ісповідників мають 

окремий розділ кард. Й. Сліпий, с. 258-266; єп. Т. Ромжа, с. 278-283, 
єп. П. fойдич, с. І70-І77, свящ. В. Романюк, с. 177-І82, єп. В. Ве

личковський, с. 47-51. Крім розділів про поодиноких ісповідників 
автор помістив ще 4 розділи для чотирьох чаtтей світу: Европи, 
Азії, Африки і Америки. В розділі про Европу згадуються ще: єп. В. 

Гопко і о. Р. Бахталовський, с. 332, єп. О. Хіра, с. 281, о. М. Луць
кий, с. 333. 

Рец.: «Логос» І979, с. 316-7. 
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584 . - HRYNIOCH 1., Die Zerstorung der Uмainisch-Katholischen Kirche 
in der Sowfetunion. "Ostkirchliche Studien", Augustinus-Verlag, 
Wiirzburg, 1963, S. 3-38. 

У цьому нарисі зокрема описано ту ролю, яку у знищенні 
Укр. Натолицької Церкви відограли: урядові круги, Православна 
Російська Церква, т.зв. Ініціятивний :Комітет та сам <<Синод» з 
1946 р. у Львові. 

585 - Jouкovsкv А., L'Ukraine d'aujourd'hui dans /а preparation au 
Mil/enaire. «Revue de l'lnstitute Cath. de Paris» 1986, 17, janvier
mars, р. 51-61. 

Автор розглядає несміливі відгуки в радянській пресі, які при

свячені 1000-літтю хрищення Київської Руси. 

В тому самому журналі пор. ще статтю: HERMANIUK М., Eglise 
ukrainienne. Patrie spirituel/e. Les Ukrainiens ( 17-27). 

586. - КомР H.-D., Die komunistische Religionspolitik gegenйber der 
unierten griechisch-katholischen Кirche in Ukraine seit 1944. Miin
chen, Ukr. Freie Universitiit, 1979, S. 72. 

Після короткого огляду історії Української Церкви, автор на 

основі багатьох джерельних матеріялів описує шлях знищення Укр. 

Католицької Церкви у чотирьох періодах: 1944-1949, 1950-1960, 
1961-1971 і 1971-1978 роках, і стан цієї Церкви в 1978 році. При кінці 
подано світлини усіх ув'язнених єпископі.в та використану бі
бліографію. 

587 . - LABUNKA M.-RUDNYTZKY L., The Ukrainian Catholic Clturclt 
1945-1975. А Symposium, Philade1phia, St. Sophia Religious Ass. 
of Ukr. Catholics, 1976, р. 162. 

У першій частині дано огляд Церкви в Унраїні за останні ЗО 

років: Натолицької (В. Маркусь), Православноі (Ю. Шумовський) 

і Баптистів (М. Бордо). 

У другій частині Е. Фріцсіммоне розглядав завдання і мож

ливості для Укр. Натолицької Церкви на полі екуменічного руху, 

Й. Моватт - політику Ватикану супроти Москви (по верховно і 
тенденційно), та вкінці П. Біланюк - Укр. католицький мирян

ський рух в рр. 1945-1975. 
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V третій частині Й. Пелікан з'ясовує 9хідну духовість. 
При кінці додано вибрану бібліографію. 
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Rec.: "Ostkirchliche Studien", Wiirzburg, 1977, 2/З. S. 202-204. 

588 - MOROZІUK R.P., Antireligioиs Activity in Ukraine. «Ukr. Quater
ly», New У ork, 1980, 1, рр. 48-64. 

У скороченій з довшого докладу статті розглядаються ідео

логічні основи протирелігійної пропаrанди в Україні, їі правна осно

ва, протирелігійна діяльність, їі браки та невдачі. 

589 - REYNAROVYCH R., Religioиs sitиation in the modern state. «Lo
gos» 1972, 55-70, 134-153. 

Автор представляє короткий огляд церковних вщносин на 

Україні після комуністичної перемоги між двома світовими війна

ми, потім в Галичині в роках 1939-1941 та після 1945 року, зокрема 
довше описує стан в укр.-католицькій Церкві на еміrрації, після по

вороту з Сибіру Львівського митр., пізніше кардинала Й. Сліпого, 
навівши при кінці на с. 140-153 численні документи. 

590 - SoRoкowsкІ А., Ukrainian Catholics and Orthodox in Po/and. 
«Religion in Communist Lands», Keston College, vol. 14, N. З, 

Winter 1986, р. 244-261. 
The Greek Catholic Chиrch in Poland, р. 290-295. 

У статті коротко описано стан української та Православної 

Церков в теперішній Польщі, зокрема зараз після останньої світової 

війни. 

Під другим заголовком подано інтерв'ю о. Й. Романика, Ген. 
Вікарія для українців-католиків в північній Польщі, про Українську 

Церкву в тій же Польщі. 

591 - (WEІNGARTEN Е.), Chиrch within Socialism. Chиrch and State in 
East European Socia/ist Repиblics. Rome, IDOC International, 
1976, рр. XIV+ 262. . 

На основі праці f. Барберіні: Соцілліетичні держави й релігійні 
віровизнання, у збірнику подано найголовніші і наважливіші інфор

мації: історичні, nолітичні і головно правні, про всі церкви в соціялі-
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етичних країнах східної Европи, з вибраною багатою бібліографією 
до всіх країн. Подано відомості також про Українську Церкву, хоч 

до неї стосуються так само всі загальні дані. 

592 - WoLF DE J., Katholisch sein ist ein Verbrechen. Fakten und Do
kumente iiber die offizielle Liquidierung der ukrainisch katholischen 
Кirche in der Sowjetunion und ihr Fortbestehen als Katakomben
kirche. Koln, Aktiongemeinschaft Kyrillos und Methodios e.V., 
1987' s. 526. 

В популярному виданні з багатьма світлинами автор подає ко
ротку історію Української Католицької Церкви, від їі початків, зо

крема головну увагу присвячує останньому їі періодові, від 1939 ро
ку, в якому Зах. Україна була прилученадо Радянського Союзу, та 

їі переслідуванням -до останніх часів. В додатку розглядає стан 

Укр. Католицької Церкви в Словаччині та Польщі. 

593 - ZoLTAK Сн., Ukrainian Independence and the Russian Church
State Configuration. «Ukr. Quaterly», XXXV, 1979, рр. 124-136. 

У статті автор описує, як Російська Православна Церква, 

вповні підпорядкована абсолютній владі царів, причинилася до 

знищення національної і церковної незалежности в Україні. 

594 - ZuвЕк Тн., The Church of Si/ence in Slovakia. Passaic, N.J., 
1956, рр. 310. 

У великій, документальній праці про переслідування Церкви 

в Словаччині, широко представлено теж повну ліквідацію Пря

шівської єпархії східного обряду, включно до ув'язнення обох єпи

скопів П. fойдича й В·. Гопка та більшости священиків. 
Рец.: М. Чубатий: «Ukr. Quaterly» ХІІІ, 1957, р. 278-9. 

595 - «L'Eglise et /'Etat». Li~gislation Sovietique contre Іа religion. 
«Orientalia Christiana», Roma 1925, рр. 135. 

У французькому перекладі подано тут спробу коментаря з усіх 

законів та декретів, до 1923 року, якими переведено в життя консти
туцію (арт. ІЗ) про відділення Церкви від держави. Коментар виго

товив Пдуліянов П. 
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596 - І/ Рара Ріо Xll ed і/ Роро/о Ucraino. Estratto da1 vo1ume: «La 
Chiesa de1 silenzio guarda а Roma». Roma (1956), Ed. F. Ferrari, 
рр. 51. 
У виданні подано коротку історію мартирології Українськьї 

Католицької Церкви, зокрема в роках 1939-1950 в зах. Україні, і 

представлено їі стан на еміrрації, присвячуючи окрему увагу бать

ківському наставленню до укр. Церкви Папи Пія ХІІ. 
Пор. теж: Ukrainian Catholic Martyrs under Soviet-Russian Regime. 

Toronto, «Our Aim Press», (1948), р. 16. 

597 - Soviet Persecution of Religion in Ukraine. Toronto, Wor1d Con
gress of Free Ukrainians, 1976, р. 54. 

У виданні зібрано найважніші дані про Українську, православ
ну й католицьку Церкви, зокрема про їхню насильну ліквідацію, та 

описано теперішній релігійний стан в Україні. Видання принагідне, з 

численними світлинами. 

598 ' - Uniate Church: Forcible Estab/ishment, Nature Failure. Кіеv, Po-
1itizdav Ukraini (!) Publishers, 1983, рр. 220. 

У політично-пропаrандивному виданні розглядаЄться «насиль
ний характер», мовляв, Берестейської та Ужгородської Уній, їхній 
характер та ідеологію, як також «шкідливу працю» на некористь 

українського народу. Головними авторами були Біскуп С. М., 

Яроцький П.Л., Возняк А. В., т~ ;нші. 

12. - УСТРІЙ - СОБОРИ - ВНУТРІШНЄ ЖИТТЯ ЦЕРКВИ 

599 - Антонович М., 5-голоспа партеспа Літургія - Свідо"' У"'Р· 

~tузи'Чnої "'Ультури з доби до Вортпяпсь"ого. « Богословія », 
Рим, т. 37, 1973, с. 65-88. 

Автор nеревів студію над однією СJІужбою Божою, яка зна

ходиться в рукоnисі в Новому Саді, Юtославія, у збірнику n'я

тиголосюІх концертів. V ній розглядав нашу музичну давнину, 

відкриваючи краєчок занавіси, ва якою ховалася досі укр. му
зична минувшина, яка nовела на нові шляхи літургічну музику 

ех. Церкви. Про цей nеріод nеред Д. Бортнянським досі майже 

нічого не nоявилося. Ця студія виказує, що золота доба Бортнян-
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ського-Веделя-Березовського являвтьсл тільки черговим етапом 

укр. музичної культури, пов'язаної багатим минулим. 

600 - Антонович М., Поліфонічна музика в українських церквах у 

добі козаччини. «lntrepido Pastori»- Наук. Збірник УКУ, т. 62, 
Рим 1984, с. 595-612. 

Стаття присвячена розвиткові поліфонічної т.зв. партесної му

зики в Українській Церкві у добі козаччини, чим вона, перша в сім'ї 

східних Церков, поєднала і збагатила старі традиції орієнтального 
церковного співу новими досягненнями західно-европейської му

зичної культури, приготовивши отак rрунт до їі світлого розвитку в 

таких представниках як М. Березовський, Д. Бортнянський та А. 

Ведель. 

601 - Антонович М., Дещо про українську церковну монодію та 

про назви Знаменний і Киівський Розспів. «Збірник на пошану В. 

Янева». Мюнхен, УВУ- Науковий Збірник том Х, 1983, стор. 
147-170. 

Стаття присвячена українській церковній монодії тобто одного

лосному богослужбовому співові Української Церкви, який від Х до 

ХІІ ст., а на західних українських землях в багатьох місцевостях й 

до наших часів, був найбільш репрезентативним речником музичної 

культури на Русі-Україні. На основі студій збережених рукописних 

та друкованих підручників церковного співу, зокрема Ірмологіонів, 

старається автор встановити походження цих старовинних церков

них співів. 

602 - АсЕЕВ Ю.С., Архитектура Древнего Киева. Киев, «Будівель

ник», 1982, с. 160. 

Праця відомого знавця українського старовинного мистецтва 

основана на новіших дослідах пам'ятників архітектури старинного 

Києва, які у великій більшості становлять церковне мистецтво. У 

ній зокрема розглядаються джерела та початки Київської архітекту

ри, основні етапи їі розвитку, стилістичні прикмети та місце в істо

рично-архітектурнім процесі, як також будівельна техніка, методи 

зведення, композиційні прийоми та властиві їхні відмінності й при

кмети. Видання збагачують численні, в більшості кольорові світли

ни багатьох пам'ятників, як також численні відтворені рекон

струкції. При кінці додано резюме в англійській мові та список літе
ратури. 
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603 - АсЕЕВ Ю.С., Джерела. Мистецтво Киі"вської Русі. Пошуки та 
Дослідження давньоруських мистецьких скарбів. Київ, «Ми

стецтво», 1980, с. 216. 

У книжці розповідається про давньоруське мистецтво домон

гольського періоду - властиво майже в цілості про мистецтво 

церковне. На основі новітніх досліджень та відкриттів розпові

дається про архітектуру, скульптуру, монументальний і станковий 

живопис, графіку і вжитково-декоративне мистецтво всіх етапів, що 

їх пройшла у своєму розвитку давньоруська художня культура. У 

виданні дуже багато світлин, також кольорових, і при кінці додано 

коротку літературу. 

604 - Бдждньсюй П., Исторія руского церковного пrьнія. Львовь, 

тип. Ставроп. Института, 1890, с. 86. 

Після наведення використаної бібліографії, автор дає досить 

обширну історію церковного співу на Україні, від перших початків, 

до останніх років, описуючи тексти, мелодії і гласи, ноти, хори і гар

монії, півців і співаків, творців пісень та їхніх учителів. 

605 - Бдлик Б.І., До історП найдавніших церков у Перемишлі (X
Xll ст.). «Богословія» т. 47, Рим 1983, с. 73-94. 

Автор подав короткий нарис про Ротондову церкву на Замковій 

горі; Прямокутну будівлю- при цій ротонді; Ротонду під Замко

вою горою; правдоподібну третю ротонду в Перемишлі; Собор св. 

І. Хрестителя на Замковій горі та про гріб князя ВоЛодаря Рости
славича (t 1124) у катедрі св. І. Хрестителя. 

606 - ВАВРИК М., Служебник митр. К. Жохавського 1692 р. «Запи
ски ЧСВВ» ХІІ, Рим 1985, с. 311-341. 

У статті розглядається одна з найважливіших пам'Яток Укр. 

Католицької Церкви, а саме Служебник митр. Кипріяна Жоховсько

го, що появився друком у Вільні 1692 року: його постання, уклад й 
різниці від інших видань, католицьких і православних. 

607 - ВдвРик М., До історії служебиика в Укр. Катол. Церкві в 2-
ій половині 17-го ст. «Записки ЧСВВ» Х, Рим 1979, с. 98-142. 
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Автор подає тут проаналізований опис двох літургічних текстів 
з 2-ої половини 17 століття, щоб таким чином насвітлити процес, 
який попередив появу Служебника митр. Жохооського 1692 року. 
Перший з них находиться в дуже рідкій сьогодні книжці «Гармонія» 

відомого літургіста о. П. Огілевича з 1671 р. і становить його вступ

ну частину п.т. «Екфонемата» грецької Літургії, тобто польський 
переклад голосної партії Сл. Божої для вжитку вірних латинського 

обряду, з найпотребпішими вказівками їі церемоній. Другий же це 

зовсім анонімовий рукописний служебник з лекціонарем, як Літургі

кон Жоховського, з латинським перекладом всіх його складових 

частей, із·збірки кардинала Ст. Борджі у Ватиканській Бібліотеці, 
правдоподібно з 1690 років, і представляє один з його елаборатів у 

злуці з підготовкою до друку Служебника 1692 р. 

608 .. - ГвоздА 1., Дерев'яна архитектура українських Карпат. Н. 
Йорк, «Лемківщина», 1978, ст. 286. 

Видання- це збірна праця про дерев'яну архітектуру українсь

ких Карпат, зокрема про архітектуру церковну, таких авторів: Оль
га Чмух, Антін Варивода, О. Волинець, Роман Райнфус, П. Сте

фанівський, з додатком 178 рисунків та акварелей А. Вариводи, між 
ними 16 кольорових. Побіч укр. тексту в англ. мові подано вступ і 
резюме та статтю л: Вариводи. 

609 - ГоРдинсь.кий С., У"раїнсь"а і"она 12-18 сторіччя. Філядель
фія, «Провидіння», 1973, с. 212+217 ілюстрацій, втому 

24 в кольорах. 

Видання nоявилося о.кремо з унраїнсь.ким те.кстоl\r, о.кремо -
з англійсь.ким. Після nередмови автор говорить про генезу і.кони, 

іі завдання і ролю. Згодом, розповівши про і.кони .княжої доби, 

в наступних 4-6 розділах оnисує різні іконографічні типи, в.ка

зув на творчість головних іконописців 14-17 ст. }' 7-му розділі 
аналізує мистецьний рівень укр. церковного мистецтва в 17-19 ст., 
а в 8-му розділі о.креl\ю розглядав ікони на Занарпатті, які були 

під велиним вnливом галицької школи. У видюші nодана багата 

бібліографія, сnисок і.кон, я.кі поміщені в 2-ій частині і на ст. 6 та 
28 дві географічні .карти - для кращої орієнтації у роз.кладі пооди

ноких осеред.ків і.коношrсного мистецтва на У.краіні. 

Рец.: «Богословія>>, Рим 1973, с. 235-7. 
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610 - ГоРдикський С., Галицька ікопа XIV-XVI ст. << Богосло
вія >>, Рим 1943-1963, т. 21-4, ст. 95-105. 

Автор бачить галицьку іконографію як окрему і своєрідну 
школу, що бувши переємцем великих традицій мистецької митро
полії - Rиєва, пішла власними шляхами, але в річищі загаль
них, зв'язаних із східним обрядом, мистецьких форм, тем та есте
тичних поглядів. 

611 - fЕРУС-ТАРНАВЕЦЬКА І., Пріорське євангеліє- пам'ятка ХVІ-го 
віку. «Збірник на пошану В. Янева». Мюнхен, УВУ - Наук. 

Збірник т. Х, 1983, с. 362-370. 

Авторка описує рідкісне й цікаве рукописне Євангеліє, т.зв. 
Пріорське, з села Пріорська у Томашівськім повіті, яке походить з 

1560 років й належало до збірки митр. Іларіона у Вінніпезі, Канада. 

612 - Жолтовський П.М., Малюнки Києво-Лаврської Іконописної 

Майстерні. Киів, «Наукова Думка», 1982, ст. 288. 

На основі малюнків учнів і викладачів Києво-Лаврської іконо

писної майстерні, що зберігаються у відділі рукописів Центральної 

наукової бібліотеки Академії Наук Украінської ССР, автор просте
жує навчальний процес цієї школи живопису XVIII ст., в роках 1728-
1760, одного з найстарших художніх закладів. Східної Европи, 

висвітлюючи культурне й наукове значення збірки малюнків цієї 

майстерні (ст. 5-16). В Альбомі-каталозі вміщено близько 300 ре
продукцій, які найбільш характерні для зразків украінського іконо

пису; Каталог 1451 малюнків, з іх розмірами, технікою виконання, 
різними написами на аркушах, підписами учнів або датою, та 

іншими відомостями (241-278), тематичний та іменний покажчик і 

список ілюстрацій. 

613 - Жолтовський П.М., Український Живопис XVII-XVIII ст. 
Київ, «Наукова Думка», 1978, с. 328. 

У монографії досліджуються провідні жанри украінського жи

вопису, в більшості церковного та релігійного, зокрема у розділі: 

Іконопис, с. 9-117. Автор розгортає широке полотно мистецького 
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життя 17-18 ст. з усіма його складностями і суперечностями. 
Вміщено теж багато чорно-білих та кольорових ілюстрацій, що 
дають уявлення про мистецькі шедеври цих часів. 

614 - ІЛАРІОН, митр., Ідеологія Української Церкви. Холм, Свята 
Данилова Гора, 1944, с. 56. 

Ця праця- це тільки «катехизичне скорочення» великої праці 
автора на цю тему. Ця Церква: апостольська, первозванна, автоке

фальна, соборна, незалежна, національна і народня. Мала великий 
вплив на весь світогляд народу. 

Пор. теж його: Українська Церква й наша культура. Лубличний 
виклад архиєп. Іларіона 22 лютого 1942 в Холмі. Скорочений запис 
слухача о. І.Б. На правах рукопису. Холм, Свята Данилова Гора, 
1942, с. 19. 

615 - КлРмлзин-Клковський В., Українська Народна Архитекту

ра. Зразки хат і дерев'яних церков XVIII сторіЧчя, пе
реважно маловідомих або й зовсім невідомих, частина яких 

уже цілком зникла. << Богословія», Рим 1970, с. 77-127. 

Автор розглядав ряд nам'яток укр. народного будівництва, 

зокрема церковного, nереважно з південної Украіни, з додатком 

деяких теж 8 Румунії. У церковному мистецтві бачить він щасливе 

nовднан.ня місцевої народної архитектури 8 барокком, що вийшов 

8 Італії. Автор додав ще 40 рисунків, з яких ЗО присвячених церквам. 

616 - КЕдРИН 1., Патріярхат. «Життя- Подй'- Люди». Спомини 

і Коментарі. Н. Йорк, «Червона Калина», 1976, ст. 525-547. 

Між багатьма іншими проблемами, які заторкує та розглядає 
автор, визначний політичний діяч того часу, один з розділів у цьому 

великому виданні присвятив він справі патріярхату, яка вирипула 
1963 року після повороту з Сибіру Кардинала Йосифа Сліпого. При 
цьому він подає не тільки розвиток цього руху, але також критично 
розглядає багато його потягнень. 

617 - Ковлчовичовл-ПvшклРьовл Б., ПvшнлР 1., Дерев'яні церкви 
східного обряду на Словаччині. Пряшів, Свидницьний Му

зей Укр. Культури, 1971, с. 526. 
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V виданні поміщено ще 7 кольорових діяпозитивів, 76 чорно
білих фотографій і багато ілюстрованих рисунків. Після вступу 

І. Чабиняка, у самій праці дбайливо і критично оnисано усі де

рев'яні церІ<ви на Словаччині, які nоділені на три rpynи: 1. Цер
кви найдавнішого тиnу, _стилево злучені з І'отицьким стилем. 2. 
Церкви центрального тиnу, що мають форму грецького хреста. 

З. Церкви, що мають в собі різні будівельні варіянти. До остан

ньої груnи належать найбільш численні церкви з 18 ст., які в nри
крашені nишним11 іконостасами. Видання доnовнює географічна 

карта з nозначенням, де живуть русини-українці і де існують цер

кви та дзвіниці. В Додатку, крім критичних заміток, сnисків, ре

єстрів, nодано теж резюме в трьох мовах. 

Рец.: « Богословія» 1973, с. 234-5. 

618. - КоРитко М., Про що не говориться, о чім не пишеться, а про 

що навіть думати не хочеться. Львів, накл. А. Адамчука, 1925, 
с. 46. 

Після живої дискусії в пресі та різних зібраннях на тему целіба

ту автор подає «безсторонно і безпристрастно ... свої помічення під 
зрілу і поважну розвагу». 

619 - КОРЧАГІН К., Карне Право Української Католицької Церкви. 

Історично-юридичний Нарис. Рим, «Записки ЧСВВ», секція І, 

том XLI, 1981, ст. XVII+l47(+1). 

У праці зібрано карні закони Української Католицької Церкви, 

як вони були у практиці застосовані, на основі рішень і постанов 

укр. католицьких митрополичих Соборів, Кобринського, Замойсь
кого і Львівського, та синодів єпархіяльних, Станиславівського і 

Перемиського, з Додатком Статутів в північній Америці та Канаді, 

як також рішень Апостольського Престолу. В першій частині пода
но джерела укр. карного права, в другій - систематичний поділ 

проступків, в третій - кари за них. На початку наведено ширшу 

Бібліографію, а при кінці короткий покажчик речей. 

620 - КоРЧАПН К., Почаївська Богородиця. «Альманах Союзу 
Українців-Католиків «llр.овидіння», Філядельфія 1981, ст. 253-
262. 
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У статті зібрано й подано короткі найважливіші історичні дані 
про Почаївську чудотворну Матір Божу та про Почаївський мона

стир і церкву. 

621 - КостРУБА Т., Пресвята Богородиця - Цариця Украіни. У 

900-ліття віддання в П високу опіку народу князем Ярославом 

Мудрим. Львів, накл. Марійського Товариства, 1937, с. 36. 

У виданні автор розглядає культ Пресв. Богородиці у княжій 

Україні, і в Україні козацькій, як також Марійські Дружини на 

українських землях в XVII-XX століттях, подаючи при кінці важнішу 
літературу. 

Пор. також: WOJAKOWSKYJ N., Ueber dеп Kиlt der Heiligeп Jипg
fraи Maria іт иkraiпischeп Vo/ke. Miinchen 1947, Ver1ag Kath. Кirche 
in Bayern, S. 16. (Нirtenbrief an die ukrainische Geistlichkeit und Glau
bigen). 

622 - ЛАЗАРЕВ В.Н., История Византийской Живописи. Издание к 

печати подготовил Г.Н. Вздорнов. Москва, «Исскусство», 1986, 
с. 332. 
История Византийской Живописи. Таблиць1. Там же 1986, с. 
14 + 597 таблиць. 

У новому, енциклопедичного формату, доповненому виданні 

подано Історію візантійського живопису, яка є одна з найбільш ос
новних праць на цю тему. З першого видання, вже теж доповненого, 

зроблено італійський переклад (1967) і румунс·ький (1980). При кінці 
першої частини Г.Н. Вздорнов додав історію цієї книги та покаж
чики імен історичних осіб, мозаїк, фресків та ікон, рукописів, покаж

чик предметний ікон та покажчик авторів. 

На початку другої частини подано теж список 597 ілюстрацій. 

623 - Логвин Г.Н., По Україні. Київ, «Мистецтво», 1968, с. 464. 

Видання задумане як серія етюдів про укр. мистецтво з найви

значнішими пам'ятками з X-XVIII ст., які концентрують у собі куль
турні надбання певної доби і розв'язують важливі культурні пробле
ми - з дуже численними ілюстраціями. В більшості - це церковне 

мистецтво. При кінці подано резюме в рос. та англійській мо~ах. 
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624 - (Логвин Г.Н.), Софія Київська. Державний архітектурно 

історичний заповідник. Київ, «Мистецтво», 1971, с. 47+275 
ілюстрацій. 

У статті подається коротке історичне тло й опис архітектури 

собору, систему декору, фресків, декоративних оздоб та бібліо

графію, перелік ілюстрацій. Після того самі ілюстрації грандіоз

ного собору з 19 банями, який був поставлений в першій половині 
11 століття кн. Ярославом Мудрим. 

Видання появилося також в англійській, французькій та ні

мецькій мовах. 

Пор. ще: Державний архітектурно-історичний заповідник «Со

фійський Музей». Київ, «Мистецтво», 1984, с. 252. Фотоальбом. 
ВьІсоцкий С.А., Средновековь1е надписи Софии Киевской. (По 

материалам граффити XI-XVII вв.). Киев, <<Наукова Думка», 1976, 
с. 456. 

625 - Логвин Г.Н., Памятники искусства Советского Союза

Украина и Молдавия. Справочник-путеводитель. Москва, «Ис

кусство», 1982 (Здицион Лейпциг), с. XLVI +456. 

Це більше як тільки «путеводитель». На початку видання пода

но історичний начерк розвитку українського і молдавського ми

стецтва (від 9 до 44 ст., римські), далі альбом 352 ілюстрацій, в тому 
майже 300 українських, енциклопедичні пояснення дQ них, 352-439, 
словник спеціяльних архітектурних і будівничих термінів, хроно~ 

логію всіх наведених пам'ятників архітектури, починаючи з 10 
століття, бібліографію, покажчик імен архітекторів і всіх мистців та 

мапу України й Молдавії. З українських пам'яток, велика більшість, 

к. 250 - це церковні пам'ятники. 

626 - Лvв І., 3на'lіння 3tи,ойсь"ого Собору в історії Унії. « Доб
рий Пастир », Станиславів-Перемишль 1932, с. 111-120, 184-
193, 273-282. 

Після короткого встуnу про стан Церкви nеред Собором, ав
тор розглядав його історію, аокрема його декрети і потверджен

ня Ап. Престолом та подав його характеристику. 
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627 МАлиновеКІА М., О Лrьmописанїи вообще, христїанскомь и 

рускомь вь частности. «Зоря Галицкая». Львов'Ь 1860, с. 270-
285. 

Автор описує спосіб числення років - в різних часах та різних 

народів, зокрема християнсько-руський та прийняті зміни в постах 
і святах. 

628 - МлцЕнко П., Нариси до історії уІЄраїнсьІЄої цер~Єовної .м.у
аи~Єи. Роблин-ВінніпеІ', М.Т.Б., 1968, с. 151. 

V праці накреслено розвиток украінської церковної музики 
від іі почат:ків, беручи під увагу різнородні впливи, зокрема грецькі 

та болгарські. Описано теж іі елементи, побудову, роди співів, 
як теж потописи та визначних іі творців. При кінці наведено від

носну літературу, додаючи ще резюме в англійській мові та по

кажчик імен. 

629 . - МикитАсь В.Л., Іван Франко - Дослідник Украінської По

лемічної Літератури. Київ, Наукова Думка, 1983, с.т. 224. 

У монографії проаналізовано всі твори І.Я. Франка, присвячені 

полемічній літературі та українським полемістам XVI-XVII ст., 

даючи оцінку цим дослідженням, як підкреслено у виданні, з марк

систсько-ленінських позицій. 

630 - МоичАК 1., Розвиток синодальности в Українській Като

лицькій Церкві. «Богословія», т. 47, Укр. Богосл. Наук. Тов., 
Рим 1983, с. 41-72. 

Цей розвиток синодальности розглядається в наступних розді

лах: Відродження синодальної ідеї - за митр. А. Шептицького; 
Конференції єпископату УКЦ з нових поселень; Укр. єпископат у 

часі 11 Ватиканського Собору: Змагання за синодальне управління; 
Два Синоди 1980 року за папським благословенням та Синод 

ієрархії УКЦ 1983 року. 
Ця сама стаття появилася також в «Благовіснику» (Рим 1985), 

тільки без підпису. Там же подано також Документи Синодів УКЦ 

1980-1983 років (39-114); Статут Синоду Ієрархії УКЦ (115-132) та 
Рішення і постанови Синоду Ієрархії УКЦ 1983 року (133-146). 
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631 - НІМЦІВ М., Археологічно-Архітектурні Розкопи Княжого 

Перемишля. «lntrepido Pastori». Наук. Збірник Укр. Кат. Уні
верситету т. 62, Рим 1984, с. 623-647. 

Стаття присвячена археологічним та архітектурним розкопам 

замкової гори княжого Перемишля, зокрема ротонді й палаті, ма

буть з 10 сторіччя, соборові кн. Володаря з початку 12 ст., та церкві
ротонді св. Миколая, яку знайдено в підземеллі латинської катедри, 

збудованої на переломі 12 і ІЗ століть. 

632 - ОвчАРЕНКО М., Маріологічні мотиви в літературі «Роз

стріляного Відродження». «Збірник на пошану В. Янева ». 
Мюнхен, УВУ- Наук. Збірник т. Х, 1983, с. 701-709. 

Авторка розглядає маріологічні мотиви в у:країнській літера 

турі з періоду т.зв. «Розстріляного Відродження», зо:крема у поезіях 

П. Тичини: « Скорбна Мати» та « Мадонно моя», і в творах М. 
Хвильового: «Я» і новелі «Вальшнепи». 

633 - Опєнко І., Мова Українська була вже мовою Церкви. Бла
годійне Видавництво «Укр. Автокефальна Церква» 1921, с. 32. 

В укр. мові вже в кінці 16 сторіччя виголошувались проповіді, 
читались Євангелії, писалися в ній Учительні Євангелії та в цій же 

мові були вже переклади Ст. Завіту й інших богослужебних книг. 

Пор. його теж: Підвалини Укр. Православної Церкви, 1922, с. 16. 

634. - РАппопоРТ П.А., Русская архитектура Х-ХІ/І вв. Каталог 

памятников. Ленинград, «Наука», 1982, с. 136. 

Q каталозі, за географічним порядком, поміщено всі збережені 
досі кам'яні будОВИ З 10-13 СТОЛіТЬ, В біЛЬШОСТі церковні, і Ті, ЩО ЇХ 
археологи від:крили. При кожній додається багато даних, як пись

мові згадки про них, архітектонічні дані та історію будови і даль
ших перебудов, разом з бібліографією. 

Рец.: «Jahrbiicher fiir Geschichte Osteuropas» 1983, S. 571-2 (F. 
Юimpfer). 
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635 - СЕмчишин М., Тисяча Років Української Культури. (Істори
чний огляд культурного процесу). Н. Йорк-Париж-Снд
ней-Торонто, НТШ, Б і бл. Українознавства том 52, 1985, с. 
XXV+550. 

У великій праці про культурний розвиток в Украіні багато 
місця призначено теж тій участі, яку в тому процесі відіграла Церк
ва, зокрема в перших століттях, а також і пізніше, хоч досить по
біжно. 

636 - Слший Й., Обрядова однообразність. «Опера Омнія» ІІІ, 
УКУ, Рим 1970, с. 237-247. 

За базу до літургічноі реформи, до якої після глибоких студій 

треба приступати критично й обережно, повинен служити стан з 

кінця 16 і початку 17 століття. Коротко представлено теж стан 
літургічноі реформи в українській католицькій Церкві. 

637 - Слший Й., На унійні теми. «Опера Омнія» ІП, Рим 1970, с. 
225-247. 

У статті передано хід думок головного докладу, який був виго

лошений у Велеграді 1929 р., в дечому їх доповняючи, про те, що до 
піднесення та розквіту католицького Сходу конечні високі богослов

ські школи. 

Пор. теж його: Унійні змагання в останнім півстоліттю. Там 

же т. V, 1971, с. 146-158. 

638 - СоСЕнко К., Пражерело українського релігійного світогляду. 

(З картинами й узорами українських вишивок). Львів, в-во 

«Живі Гроби», 1923, с. 84+(4). 

Автор описує елементи, які перейшли до українських релігійних 

й побутових традицій- із староіранського світу, як теж сліди ас

сирійсько-вавилонськоі та індійської релігійної символіки. Між ни

ми, зокрема елідні ці елементи в колядах і щедрівках та весільних 

обрядах. При кінці знаходиться покажчик імен і речей. 
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639 - СтЕБЕльськл А., Проповідництво Кирила Турівсьхого. «Бо
гословія », Рим 1974, с. 123-198. 

Авторка розглядає у статті настуnні nроблеми: Тексти і nублі
каціі творів К. Турівеького; Залежність від візантійських вnли
вів; Історично-nолітичну ·і літературну геневу; Форму nроnовідей 
і вкінці греко-вівантійські традиції у стилі його творів. 

640 - СтЕповик Д.В., Леонтій Тарасевич і українське мистецтво 

барокко. Київ, Наукова Думка, 1986, с. 236. 

На основі вивчення творчости Л. Тарасевича та художників 

його кола в монографії простежуються характерні особливості 

українського, в більшості' церковного барокко. Значну увагу при
ділено nитанню утвердження реалістичних тенденцій в українському 

мистецтві XVI І століття. 

641 - СтУдинський К., Пересторога. Русьхий Па.мятних no'Чamxy 

XV Il віха. Іст.-лїтературна студия. Львів, накл. автора, 

1895, с. 10 (не нvмерованих)+193. 
На широкому тлі церковного життя nри кінці 16 і на nочатку 

17 ст. та живої полемічної літератури в тому nеріоді, автор окрему 
увагу nрисвячує студії про один в важливіших полемічних тво· 
рів, а саме « Пересторові » - її змістові, вnливам, обставинам, 

авторові тощо. 

642 - ТАРАНУШЕНКО С.А., Монументальна Дерев'яни: Архітектура 

Лівобережної України. Київ, «Будівельник», 1976, с. 336. 

За редакцією Бажана М.П. і Г.Н. Логвина у виданні подано 

широко описаний багатий ілюстрований матеріял монументаль

ної дерев'яної архітектури на Лівобережній Україні, в більшості цер

ковної. 

643 - Тилявський 1., Проблема літургічної реформи в нашій 

Церкві. «Богословія», т. 42, 1978, с.·125-137. 

У статті накреслені головніші моменти еволюції нашої Церкви 

впродовж майже 400-літньої історії від Берестейської Унії- в ка
нонічному праві і в обрядовій практиці, подаючи під кінець як обря

дооо повинна nредставлятися кожна укр. кат<?лицька парафія. 
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644 · - ТомАШІвський С., Церковний бік української справи. Відень, 

«Союз Визволення України)), 1916, с. 20. 

Автор, історик, старається показати, що російська Церква не є 

одноціла і вона нероздільно зв'язана з російською державою; не 

буде трудностей заснувати окрему українську Церкву. На зайнятих 

центральними державами теренах радив подбати про повне задово

лення релігійних потреб населення православного, і при тому відно

вити на цих теренах З'єднану (греко-католицьку) Церкву, яка там 

передше існувала, та приступити до заснування гр.-кат. патріярхату 
у Львові, як також заснувати окреме римо-католицьке єпископство 

у Володимирі Волинському чи Луцьку, з українським характером. 

645 - (Уніатскій свящ. А.П.П.), Обь уніатскомь обрядовомь во
прость. «Холмскій гр.-уніатсиій Мtсацесловь на 1872 год'Ь)). 

Варшава 1872, с. 94-132. 

У статті подано, хто уповІюважений зміняти тексти та обряди; 

які відхилення були з бігом часу уведені в уніятській Церкві та як 

слід відправляти богослужби. 

646 - УспЕнский _Н.Д., Древн.ерусс,.ое певчес1ї.ое ис1ї.усство. Москва, 

<< Советский Композитор », 1971, с. 624. 

Після довшого вступу Ю. Келдиша (5-23), який назвав цю 

працю капітальною, автор nодає історію nостання та розвитку 

церновного хорового 1\ІИСтецтва від 10 до 18 сторіччя, починаючи 
від Київської Русі, якій nрисвячений nерший розділ (т. 29-67). 
Половина видання заповнена старими нотними заnисами. При кінці 
nодана бібліографія, сnис використаних рукоnисів та nоміщених 

нотних заnисів. 

647' - ФЕдОРІВ 10., Кобрин.сьІі.ий Собор 1"'626 р. (Критичний Огляд 
доби і ситуації). «Богословія», Рим 1974, с. 5-91. 

У нарисі nодано огляд Укр. Католицької і Православної Цер
ков між Берестям і Кобринським Собором, який в nершій мірі 

nляновано для якогось договорення-поєднання між ними. Коли ж 

православні не взяли участи, Собор обмежився власними вну·rріш
німи справами. Автор подав зміст його ухвал, історію та версію 

постанов у «Листах Рутського », версію Котлубака-Рудовича (Бо-
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гословія 1924) та версію а Бреве Урбана VIII з грудня 1629 р. -
а дуже односторонною, без донааів, нритИRою тієї останньої, в 

яній не вааnробовано всіх тих nостанов, яні nрийнято на Соборі. 
При нінці, додано ще нільна донументів та бібліографію. 

648 - Флоrовсюй Г., Пути рускаго богословія. Париж, тип. «Свет

лость», Београд, 1937, ст. ХІІІ+574. Париж, ІМКА-Пресс, 1981, 
ст. XVI+599. 

На загальному тлі церковної історії, автор зокрема присвячує 

головну увагу розвиткові «російської» думки, отже - шкіл, науки, 

різних вnливів, течій та напрямків, зокрема серед вищого духо

венства, єрархії та представників науки, починаючи з самих початків 

християнства на Київській Русі та північних землях пізнішої Росії. 

Після огляду кризи візантинізму у зустрічі з Заходом, він простежує 

протестантські єресі, Берестейську Унію, Київську Академію, Ос

трозьку Біблію, Петербурзький переворот за і після Петра І, нові 
богословські та філософські течії, історичну школу в Росії, як також 
духовне відродження в 19 столітті, серед досить вже поширеної ду
хової кризи. 

В новому фотостатичному перевиданні з 1981 року додано 

вступ І. Меєндорфа та покажчик імен. 

649 - ХомА І., Дея~і а перших інстру~чій НонТ:рет:ачії Поширен
ня Віри відносно Цер~ви ua Русі-У~раїні. << Богословія», 
Рим 1974, с. 93-121. 

Після норотного нарису про nочатни Конrреrації Поширення 
Віри (давніша назва), наводить деяні іі інструнції відносно Унра

їнсьної Цернви у таних розділах: Заборона міняти обряд; Кри

тичні хвилини Унії; Проєнт нн. Адама О. Санrушна; Інструкція 
для Ап. Нунція в справі загальної Унії (1636); Унійні амагання 
митр. Р. Кореана та Сnрава митроnоличого Коадютора. 

650 - ХомА І., Ідея спільного Синоду 1629 р. <<Богословія», Рим 
1973, с. 21-64. 

Спільний Собор заnляновано для загального замирення чи на

віть nоєднання між обома Цернвами, з'єдиненою і nравославною. 

Автор описує nриготування до нього з обох боків і ставлення до 
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нього з боку An. Престолу, зокрема Секретаря << Проnаtанди » Ф. 
Іпtолі, з деякими його біографічними даними. Остаточно Собор 

не відбувся, бо, залякана низам11, nравославна єрархія відмови

лась взяти участь. 

В Додатку nоміщено 6 документів, які були вже раніше опу
бліковані в «Зап. НТШ>>, т. 116, 1913, :кн. 4, с. 21-39 (див. ч. 122). 

651 - Хомд 1., Корисність епархіяльних Соборів - Чо.му Митр. 

Андрей ї:Х не скликав? «Богословія» т. 47, Рим 1983, с. 108-115. 

Автор представляє у статті, як митр. А. Шептицький дивився на 

єпархіяльні Синоди та чому їх не скликав в роках 1905-1939. 

652 - ЧЕхович К., Азбучні вірші в перших віках християнізацІЇ 

України. «Богословія», т. 45, Рим 1981, с. 67-77. 

У статті розглядаються азбучні вірші, які завдяки своєму моли

товному оформленню дістали назву «азбучних молитов». Вони при

йшли на Україну з Болгарії й були в нас досить поширені, бо допо

магали в легкий спосіб присвоїти собі чи самі модитви чи інші прав
ди віри. 

653 - ШдРАНЕвич-ь 1., О календарть и знакахь календарскихь и еще о 
рожниць1 календаря юліанекого оть григоріянского. «Геогра

фическо-историческіи статіи». (С-ь Временника Ставропиг. Ин

ститута на р. 1876). Львбв-ь 1875, с. 3-24. 

Автор описує, що це є календар та його знаки і також які захо

дять різниці між календарем юліянським та новим григоріянським. 

654 . - Щлпов Н .Я., К истории соотношения светекой и церков

ной юрисдикцltи па Руси в XII-XIV вв. « Польща и Русь», 
изд. « Наука», Москва 1974 (с. 424), с. 172-189. 

V Gіш.шій nраці про Польшу і Русь в 12-14 ст., у цьому роз
ділі автор оnреділює які судові сnрави належали до церковної і 

які до світсьної в.11ад11, nодаючи теж розnиток цієї юрисдикції. 
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655 - ЩЕРБИЦКІй О.В., Виленскій Пречистенскій Соборь. (Исто
рическій очеркь вь связи сь церк.-рел. жизнью г. Вильни). Биль

на, «Русский Починь», 1903, стор. 84. 

У статті розглядається історію Пречистенського Собору у 

Вільні. якого початки сягають 14-го століття, включно з періодом, в 

якому він в роках 1609-1795 належав до З'єднаної Церкви. Після 
того він був перемінений на театр, і щойно 1865 р. розпочато його 
віднову, щоб знову прцвернути його до церковного вжитку. 

656. - Історія Українського Мистецтва в шести томах. Головна 

Редакція Рад. Енциклопедії, Київ 1966-1970. І том: 456 ст.; 11: 
472; ІІІ: 440; IV-1 частина: 364; IV-2: 436; V: 480; VI: 452. 

Це люксусове наукове видання, енциклопедичного формату, з 

багатими примітками, бібліографією, до кожного тому, іменним і 

предметним покажчиками та переліком ілюстрацій. У перших трьох 

томах, це у великій більшості церковне мистецтво: архітектура, 

скульптура, монументальний і станковий живопис, книжкова' 

мініятюра тощо. В обох частинах 4-го тому церковних пам'яток вже 

мало - всього к. 40. 
І том- присвячений Мистецтву Київської Русі до ХІІІ сторіччя, 

з 318 ілюстраціями, з яких багато кольорових (у всіх томах); 

відповідальний редактор - Ю.С. Асєєв. 

11 том - присвячений мистецтву 14 до першої половини 17 
сторіччя, з 303 ілюстраціями; відп. редактор- Ю.П. Бельговський. 

ІІІ том - присвячений мистецтву другої поЛовини 17 до 18 
сторіччя, з 280 ілюстраціями; відповідальний редактор- П.Г. Юр

ченко. 

lV том, І ч. - з 224 ілюстраціями, сягає до пол. 19 сторіччя. 
IV-2- з 250 ілюстраціями- до початку радянського періоду. 

657 - Нариси Історії Архітектури Української РСР. (Дожовтне

вий період). Київ, Академія Будівництва і Архітектури, 1957, 
с. 560. 

У цій праці Асєєва Ю., Логвина Г. та ін., робиться спроба систе

матизувати знання в галузі історії високорозвиненої й ориrінальної 

архітектури України та висвітлити П розвиток. Цей І том при-
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свячений архітектурі дожовтневої революції. В другій частині, від 

277 сторінки, подаються 419 ілюстрацій, короткий словник архі
тектурних термінів; Література; Покажчик архітектурних пам'яток 

по місцю знаходження; покажчик імен архітекторів, живописців і 
скульпторів; перелік таблиць і фото-ілюстрацій. У великій біль

шості - архітектура церковна. 

658 - Поученіє о обрядахь християнскихь, первіє вь юtuзrь НАРО

ДОВ'ВЩАН/Я, или Слово кь НАРОДУ Католіческому зово

мой ... , издаваємо, ньmrь же от тоя.же книги, изятоє, u особь по 
желанію нrькоторихь напечатано. Почаt.вь 1779, с. 121 (60 кар
ток). 

У формі запитів та відповідей у цьому Збірнику подано широкі 

пояснення різних приписів, з численними відкликами до інших дже

рел, - про обряд загально; про перехід з грецького на латинський 

обряд; про церкву загально; про єпископів, священиків, дияконів та 

інших клириків і їхню одежу; про церковне правило й Пресв. 

Літургію та обряди за померлих. 

' 
659 - Вовлк Jo., De сое./іЬаtи ecclesiastico deqиe impedimeпto Ordiпis 

Sacri ариd Orieпtales et praesertim ариd Rиtheпos. Excerpta ех thesi 
ad lauream in s. Theologia. Romae, Pont. Athenaeum Urbanianum, 
1941' рр. 65. 

Після наведеної бібліографії, у цьому витяrу, в першому розділі 

розглядається квестія целібату на землях св. Стефана, тобто в ко

лишній Угорщині, та серед еміrрантів в Америці й Канаді, як також 

загально серед православних у Росії, а в другому розділі - про 

священство, як перепону до важности подружжя. 

660 - BRvкowsкІ R., Lemkoи,•ska drеІ~·піапа arc/1itektиra cerkiewпa и· 

Polsce, па Slowaф і Rиsi Zakarpackiej. Wroclaw, Zaklad Narodo
wy im. Ossoliitskich, 1986, s. 195 + 157 ilustracji. 

Після довшого вступу, в якому розглядається історичний роз

виток лемківської дерев'яної архітектури в Польщі, на Словаччині 

та Карпатській Україні, на дальших сторінках (94-168) подано ката
лог з найважнішими даними та бібліографією лемківських дере-
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в'яних церков у всіх трьох згаданих країнах- з 21 рисунком та ма
пою з їх розміщенням; хронологічний виказ усіх знаних 112 
лемківських церков; літературу; резюме в англ. мові та 157 
ілюстрацій, теж з найважливішими відомостями. 

661 . - СнОJЕСКА Е., Sztuka sredniowiecznej Rusi Kijowskiej ijej zwiqzki 
z Polskq w XI-XV. «Ukraina. Terazniejszosc і PrzeszlosC>>. Nakl. 
Uniw. Jagie1., Krakow 1970, str. 403-424. 

Авторка описує мистецтво Київської Русі і П зв'язки з Польщею 

в XI-XV столітті, присвячуючи окрему увагу русько-церковному 
стінному малярству в Кракові, Люблині, Сандомирі, Вісліці та ін., 

головно з часів короля В. Яrелла та Казимира Яrеллончика. При 

кінці статті подає досить численну літературу. 

662 - FREEZE G.L., The Parїsch Clergy in Nineteenth-Century Russia. 
Crisis, Reform, Counter-Reform. Princeton Univ. Press, Princeton, 
N.J., 1983, р. ХХХІІ+507. 

У цьому виданні автор продовжує огляд парафіяльно го духо

венства в 19 столітті в цілій російській імперії. Зокрема багато уваги 
присвячено реформіетичним та антиреформіетичним рухам в 

Церкві та державі (пор. ч. 1615). 
Rec.: Jahrbiicher fiir Geschichte Osteuropas, Band 34, 1986, Heft 1, 

S. 109-110 (Miiller Eberhard); Ostkirchliche Studien, Wiirzburg 1986, 
195-7 (Biedermann Н.М.). 

663 . - HANNICK Сн., Erwin Korsclиnieder et la mu,sique ecclisiastique 
slave ancienne. "Irenikoп", Chevtogne, 1977, рр. 210-221. 

У с.татті описано вклад Е. Коршмідера в опрацюванні ста

ринної церковно-слов'янської музини, втому теж Київської школи. 

Цінніша, однак, подана тут його бібліографія на цю тему,_ як та

кож наведені у статті важніщі праці з цієї ділянки - останніх 

часів. 

664 " JдszczuN W., Aus dem Nikolauskulte in der volkloristischen und 
der religiOsen Literatur in der Ukraine. «Literary Currents after 
World War 11», Philadelphia-N. York, Memoirs of the Shevchenko 
Scient. Society, 1982, S. 187-200. 
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До Генези Культу св. Миколая в Украіні. «Науковий Збірник 

УКУ» т. 62, Рим 1984, с. 145-152. 

Автор розглядає історичність особи св. Миколая та постання 

його культу на українських землях, який, інакше як в Греції та на За

ході, постав і розвинувся спочатку між народом, головно купцями 

та вояками, ще перед урядовим хрищенням в Києві, і щойно тоді 
прийнявся також в церковних кругах. Цей культ був теж більший та 

дещо інший, як в самій Греції та інших країнах. Розвідка в «Наук. 

Збірнику УКУ» дещо скорочена. 

На цю ж тему коротка його теж розвідка появилася в «Дзво
нах», Рим 1980, чч. 3-4, стор. 90-95. 

665 . - KoNSTANTYNOWICZ J.B., Ikonostasis. Studien und Forschungen. 
Band І. Lwow (Lemberg), Sevcenko-Gesellschaft der Wissenschaf
ten, 1939, S. 272+2 separate Tabellen + 80 Tafe1n mit 201 Abbil
dungen. 

Перший том своїх студій автор присвятив початкам та розвит

кові іконостасу, який замикає престольну частину від решти храму, 
головно у християнських церквах на Сході, аж _до кінця 15-го 

сторіччя (9-232), зокрема іконостасові на західно-українських зе

млях- в 16 столітті (233-265). При кінці подано ще 201 ілюстрацію 
та дві великі таблиці з поодинокими типами іконостасу, в різних 

віках і в поодиноких Церквах. Запляновані дальші томи із-за 

воєнних і післявоєнних обставин ніколи не появилися. 

666 - KoROLEVSKIJ С., La Codificatio de /'Office byzantin. «Or. Christ. 
Per.», Roma 1953, рр. 25-58. 

У статті описано спроби, в минулому, укладу Часослова у 

Візантійській Церкві, в тому теж в Церкві українській. 

667 - Kovлcovicovл B.-PusкAR І., Drevene kosteliky v оЬсі Novci 
Polianka а Rovne. 

<< Наук. 36. Музею Укр. Культури в Свиднику», Пряшів 
1965, с. 149-178. 

У статті словацькою мовою подана коротна історія з числен

ними світ;шнами двох дереn'яних цер:коn з 18 ст., які вже знищені 
(див. ч. 1303). 
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668 . - LEWIN Р., The Uмainian Popular Stage of the Seventeenth and 
Eighteenth Centuries оп the Tиritory of the Polish Commonwealth. 
"Harvard Ukr. Studies", Cambridge, Mass., з. 1977, рр. 308-329. 
Після норотного введення про роввитои релігійного сценічного 

мистецтва на землях, що належали до Польщі, в 17 і 18 ст., ав

ториа розглядав иільиа знайдених руиоnисів, в яиих ці драми ва
nиоано. 

669 . - LICHACZOWA W.-Licилczow D., Artystyczna spusciZ1za dawnej 
Rusi а wspolczesnosc. Przelozyla Paulina Lewin, Warszawa, Instytut 
Wydawniczy Рах, 1977, s. 140. 

Це nольсьиий nеремлад в російсьиоі nраці, яка nоявилася 1971 
р. в Ленінграді під ваг.: Художественное наследие древней Руси и 

совре.м.енность. Автори представляють у nраці комnозиційну гар

монію стінного малярства в архитеитурою Русі; притаманні nр ин
мети старорусьних іион; штуиу nриирашування старорусьних руно

nисів та иоnіювання середньовічного малярства, ян теж nритаманні 
nринмети старорусьної літератури та їхній вnлив на російсьиу 

літературу і штуиу. Назва «Русь» обхоnлює nеріод до иінця 17 
ст., але в більшості автори беруть аравни в Київсьиої Русі. V nи
данні nоміщено таио~ 16 ілюстрацій. 

Пор. теж: Rу.яьтурное наследие древпей Pyczl. Исmо~Єи, стано
в.Яение, традичии. Мосива, изд., « Науиа », 1976, с. 460. 

Збірнии складається в статтей ріжних авторів, в яних багато 

розглядав nроблеми історії старорусьної літератури і нультури, 

nроблеми тенетології і бібліографії та зв'язків в іншими народами. 

Збірнии nрисвячений nам'яті Д.С. Лихачева. 

670 - LulNYCKYJ Н., Das Liturgische Theater in der Ukraine. «Mittei
lungen der Arbeits.- und Forderungsgemeinschaft der Ukrainischen 
Wissenschaften e.V.», N. 16, Miinchen 1979, S. 145-178: 

Стаття це один з розділів більшої неопублікованої ще праці про 

початки українського театру, яка обмежується тільки розвитком 

т.зв. літургічного театру в Україні. У ній описані найперше істо

ричні nідвалини розвитку літургічного театру, головні його елемен

ти та його форма і зміст, а в додатку- висновки. 

671 . - NдHAYEVSKY 1., Church Unity and the Kyivan Patriarchate. Lon
don, Ukr. Cath. Patriarchate Lay Ass., 1981, рр. 130. 
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Автор подав історичний нарис про змагання за патріярхат в 

Українській Церкві - впродовж віків аж до останніх часів, також 
між православними, які свого часу були схильні об'єднатися в одній 

Церкві, під одним патріярхатом. У виданні поміщено 69 цінних 
ілюстрацій. 

672 - 0LSZEWSKI М., Der Ritus des Sakraments der Busse nach Peter 
Mogila in seinem historischen Kontext. «Ostkirchliche Studien», 
Wiirzburg 1982, S. 142-159. 

Автор розглядає обряд св. тайни сповіді в Східній Церкві: в 

грецькій мові та в південних слов'ян, зокрема історію цього обряду 

в Київській митрополії, а потім як виглядав цей убряд у Требнику 

П. Могили з 1646 р., його залежність від західних обрядів і його 

вплив на інші східні Церкви. 

673 - (PociEJ J.), Zbior wiadomosci historycznych і aktow dotyczqcych 
dziesit:_cin koscielnych па Rusi, powagq metryk krOlewskich, koron
nych і /itewskich, tudziei dekretow Roty Rzymskiej, zbioru praw Vo
lumina Legum zwanych, і innych wiarogodnych dokumentow wsparty, 
rozwiqzaniem niektorych w tym przedmiocie zarzutow objasniony і 

chronologicznie uloiony przez ks. Jana Pocieja. Warszawa, druk. J. 
Unger, 1845, str. 104. 

На основі історичних матеріялів автор подав короткий огляд 

про постання та розвиток церковних десятин у давній Русі. 

674 - PRZEZDZIECKA М., о mawpolskim malarstwie ikonowym w ХІХ 
wieku - Studia nad epilogiem sztuki cerkiewnej w diecezji prze
myskiej і na terenach s~iednich. Wroclaw, Pol. Ak. N., Iпstytut 
sztuki, Ossolineum, І973, s. 76, illustr. 77· 
На основі архівних документів, передусім Перемисмюі укр.

:католиць:коі :капітули і при помочі світлин та списка тодішніх 

церковних малярів, авторка подала досить :критичний, хоч непов

ний огляд укр. досягнень на полі церковного плястичноГо мистец

тва у 19 ст. - у першій мірі в колишній Перемиській єпархії та 

сусідних теренах. 

Рец.: << Богословія >>, Рим 1973, с. 238-9. 
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675 . - RozvcкA-BRYZEK А., Bizantynsko-ruskie malowidla w kaplicy 
zamku lubelskiego. Warszawa, Pailstwowe Wydawnictwo Naukowe, 
1984, str. 176+40 str. z 184 ilustracjami. 

У виданні описано малюнки замкової каплиці у Любліні, які за 

короля Ягайла 1418 р. розписав руський маляр Андрій з Пере

мишля. Всі вони у цьому самому стилі, як ті в церкві на Лисій Горі, 

в спальні короля Ягайла, в каплицях на Вавельському замку в Кра
кові, у колеrіяльній церкві в Сандемирі і Висліці та в катедрі у 

fнєзно. При кінці подано багату літературу і резюме в рос. та англ. 
мовах. 

676 - ScнwEIGEL Jos., De cultu liturgico «Dulcissimi Domini et Dei et 
Salvatoris nostri Jesu Christi, Amatoris hominum» in ritu byzantino. 
Roma, Pont. Universita Gregoriana, ех «Gregorianum». ХХІІІ 
( 1942), fasc. 11, pag. 255-265. 
Автор, член літургічної Комісії при Східній Конrреrації, розгля

дає культ Серця Христового у візантійському обряді, зокрема в 

українській Церкві, який остання реформа Ап. Престолу не усунула, 

де він вже прийнявся, тільки дала йому назву «Свято Христа Чоло

віколюбця», залишаючи його зміст і форми. Інструкція П. Пія ХІ з 

27 травня 1937 пошИрення цього культу похваляє також між тими, 
що повертаються до католицької Церкви, поза Галичиною, тільки з 

умовою, що зовнішня форма цього культу буде пристоссвана до ха

рактеру східного обряду. 

677 - SENYK S., Marian Cult in the Кievan Metropolitanate XVII
XVIII centuries. «Intrepido Pastori», Rome, UK U, 1984, рр. 261-
275. 

У статті розглядається Марійський культ у Київській митро

полії в 17-18 століттях, зокрема поширення чудотворних ікон і їхнє 

почитання, свято Непорочного Зачаття в релігійній практиці, 

акафісний гімн та релігійні пісні, Марійські товариства та нові фор

ми почитання Матері Божої. 

678 - SENYK S., The Eucharistic Liturgy in Ruthenian Churc/1 Practice. 
Frequency of Celebration and Attendance before the Nineteenth 
Century. «Orientalia Christ. Per.», Roma 1985, І, р. 123-187. 
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У статті розглядається: як часто в Україні до 19-го сторіччя 
служено св. Літургію по церквах й монастирях, наскільки вони були 
доступні для вірних та який був обов'язок у їхній участі. 

679 - SzдNTER Z., Rola wzorow zachodпich w uksztaltowaпiu ikoпosta
su w XVII wieku па po/udпiowo-wschodпiт, obszarze Rzeczypospoli
tej. «Teka Koпserwatorska. Po1ska poludniowo-wschodnia», Rze
szow 1985, s. 93-135. 

На широкому порівняльному тлі, з багатьма світлинами, ав

торка простежує ті зміни, які під впливом західного мистецтва за

знали в 17 столітті іконостаси на південно-східнім терені давньої 
Польщі, «Червоній Русі» тобто в Галичині, витворюючи одинокий і 

неповторний характер, який не має паралель з іншими. 

680 - UsPІENSKІ В.А., Kult sw. Mikolaja па Rusi. Lub1in, RW KUL, 
1985, s. 376. 

Це переклад з російського ориrіналу: «Филологические разьzска

ния в области славянских древностей. ( Реликтьz язичества в восто
чно-славянском культе Николая Мирликийского). Москва 1862. Ав
тор представляє відношення, які заходили між двома різними систе

мами релігійної свідомости - передхристиянським і християнським 

( 17-175) у трьох розділах: Культ Миколая на Русі -загальна харак
теристика; Миколай й архангел Михаїл та Миколай і Волос. В до
повненні ( 177-269) додано ще 20 різних, близьких до головної теми, 
опрацювань. При кінці подано резюме в нім. мові, велику бі

бліографію (281-351), покажчик речей та список ілюстрацій. Праця 
не обмежується тільки до території Русі, але бере до уваги усі 

східнослов'янські землі. 

681 - WoRONІECKІ J., Nasz stosuпek do !лvi~tych Kosciola ruskiego. 
(Warszawa 1939), str. 19. 

Автор дає короткий огляд тих Святих, які прийнято відзначати 

в українській Церкві та чи і яким способом можна би це число 

нобільшити. 
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682 - ZAIKYN W., Podzial historfi Kosciola wschodnio-slowianskiego 
(ruskiego і rosyfskiego) па okresy. "Sprawozdania To\v. Nauk. \\"е 
Lwowie", Lwow, І934, XIV, s. 2I3-2Ig. . 
Ustrof jwawny Kosciola ruskiego (wschodnio-slowianskiego) w okresie 
przedtatarskim g88-r240. Ibidem п, І93І, s. ІІ3-ІІ7. 

Ustrof prawny Kosciola ruskiego w Wielkiem Ksi~stwie Litewskiem 
w XV і XVI w. do Unfi Lubelskief. Ibidem, ro, r930, s. 132-7. 

У першому звідомленні автор подав так, на його думку, най-
більш підхожий поділ церковної історіі в Украіні і Росіі: старин
ну -до 8 ст.; середньовічну- до половини 15 ст., і І;Іовітню -
після того, з більшим числом підподілів. 

У другому звідомленні описує правний устрій Руської Церкви 

до 1240 р., а в третьому - внутрішній устрій тіві Церкви у Ве

ликому Князівстві Литовському до Люблинськоі Унії 1569 р. 

683 - ZuzEK 1., Kormlafa Kniga. Studies оп the Chief Code of the 
Russian Canon Law. "Or. Chr. Analecta", r68, Rome, rg64, рр. 
ХІІ+328. 

У nершій частині автор подав початки, історію та опио різ

них Кормчих Книг, на яких основувалосн церковне право схід

них Церков. У 2-ій частині описано вживання різних Кормчих 

Книг в Руській Церкві впродовж nерших 7 сторіч - до 1700 ро
ків, присвячуючи один розділ порівнянні Кормчих Книг до «Ру

ської Правди», Статутів св. Володимира, Лроолава і до <<Мірило 

Праведнов ». Третя частина присвячена описові вживання і прав

ної сили Кормчих Книг в рр. 1700-1918. При кінці додано Дже
рела і Бібліографію (291-301) і допоміжню літературу (301-9) та 

обширний nокажчик імен. 

684 - Archiepiscopal and Patriarchal Autonomy. Fordham University, 
New York, r972, р. 74· 

У виданні зібрано 4 доповіді: 1. В. де Вріс: ПоходжеІШЯ схід
них патріярхатів і іх відношення до влади Папи; 2. Дж. Мадей: 
Права Украінської Церкви в час Берестейської Унії та іі сучасна 

ситуація; З. Дж. А. Мальоні: Сучасне канонічне положення УКЦ 

і П майбутнє; 4. А.У. Флоріді: Роля Украіни в сучасній радян
ській Ватиканській дипломатії. Додано теж дискусію, яка nісля 

них відбулася. 3 цих доповідей тільки перша втримана на сти

сло наун.овому рівні. 
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Пор. теж: 

PosPISHIL V.J., The Ukrainian Major Archiepiscopate. "Diakonia", 
1968, t. ІІІ, рр. 5-24. . 

PosPISHIL V.J., An autonomous Ukf-ainian Catholic Church. lbid.em 
197.1. t. VI, рр. 232-266. 

Kosovvcн В., Laymen and the future of the Ukrainian Catholic 
Church in America. lbidem 1974, t. ІХ, рр. І26-ІЗ7· 

PosPISНIL V.J.-LuzNYCKY Н.М., The Quest fм an Ukrainian Ca
tholic Patriarchate. Philadelphia, 1971, р. 75· 

13. - ЧЕРНЕЧІ ЧИНИ І МОНАСТИРІ 

685 - Аммдн О.А.М.- (СтЕк) МАРКО, Ченці Студитського Уста

ва. Едмонтон, Бібл. Католицької Акції, 1955, ст. 36. 

Перший автор подав короткий історичний нарис та опис 

Унівеького монастиря, який став осередком ченців Студмтського 

Уставу (3-13). Це переклад довшого його спомину, який появився в 
німецькому журналі «Штіммен дер Цайт». Другий автор розповідає 

про розвиток українського монашества Студмтського Уставу, під 

заг. «Переємники прадідної традиції». 

686 - Антонович С., Короткий історичний нарис Почаївської 

У сп інської Лаври. Крем'янець на Волині, «Церква і Нарід», 1938, 
с. 67. 

У виданні з численними світлинами подано науково-по
пулярний нарис Почаївської Лаври, яка належить до найважли 

віших українських осередків релігійного й монашого життя. При 
кінці додано вибрану літературу. 

687 - Анvчин'Ь Д., М онастирсІЄая реформа в'Ь царствть по.п,ьсІЄо.М'Ь. 

«Р. Старина» 1902, ІІІ, с. 513-532; lV, с. 45-163, 555-576; 
1903, І, о. 201-210. 

Автор подає опис про замкнення велиного числа монастирів 

1864 р. в Польсь:кім Королівстві, втому теж 4 Василілнсь:ких: у 
Любляні, Замості, Холмі і Білій. Зостався тіль:ки ще один - у 

Варшаві, я:кий існує до сьогодні. 

Rec.: "Prz. Powsz.", Krak6w, 1905, 85, s. І47-150. 
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688 - Бдлик І.Б., Катафальк чернечий Василіян XVII-XVIII ст. (2). 
«Записки ЧСВВ» ХІІ, Рим 1985, с. 269-31 О. 

У цьому «Катафальку» продовжуються життєписи Василіян з 

17-18 ст. Перша частина появилася в тих же «Записках» ще 1973 р., т. 
VIII, див. ч. 837. У цій другій частині поміщено коло 100 життєпис
них згадок. 

689 - БУРКО В., Бразилійська Провінція св. Йосифа. «Записки 
ЧСВВ» ХІ (XVII), Рим 1982, с. 241-264. 

У цьому нарисі автор розглядає історію Василіянеької Про

вінції св. Йосифа в Бразилії в наступних розділах: Василіянська 
місія (1897-1931); Створення Віцепровінції (1931-1948); Заснування 
Провінції (22.5.1948); Виховання Василіянського доросту; Душпа
стирська праця; Апостолят слова (місії, видавництво); Освітньо

культурна праця; і Василіянські монастирі й осідки. 

690 - БУРКО В., Отці Василіяни у Бразилй". Прудентопіль, «Укр. 

Дух. Бібліотека» ч. 63, 1984, с. 103 + ( 15). 
Про Василіянські монастирі в Теребовельщині, пор. цього ж са

мого автора розвідку у збірнику «Теребовельська Земля», 1968, с. 

194-207, а про Монастирі в Перемищині, у збірнику «Перемишль
західний бастіон України», 1971, с. 86-96. 

691 - Бvцмлнюк 1., .Унїв і вго мопастирі. Жовква, друк. ОО. Ва

силіян, 1904, с. 116. 

На підставі народних перекавів, старих грамот та історич

них джерел автор nереnовідав історію самого Унева, вокрема Унів

ських монастирів. При цьому вгадує теж монастирі Сестер Васи

ліянок і також вагально про ОО. Василіян. V виданні поміщено 

11 ілюстрацій. 

692 - ВлвРик В., Профі.Jtі Піонерів. << Ювілейне видання>> Світ
лій nам'яті Василіян-Піонерів (1902-1977). Едмонтон 1977, 
с. 27-43. 

V вбірпику nодано короткі сильветки перших Василіян в Ка
наді: оо. П. Філяса, С. Дидика, Н. І\рижановського, М. Гури, А. 
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Филиnова, І. Тимочка, вп. В. Ладики і о. й. Тимочка. Крім цього 
у виданні відмічено головніші nодіі ва 75 років Василіянеької 

nраці в Канаді ( 44-59). 
У « Василіянському Віснику», що nоявляється 8 1964 ·року 

в Римі, майже щорічно, nодаються довші чи коротші некрологи 

про всіх членів Василіянського Чину, nочинаючи 8 1963 року. 

693 - ВАВРИК М., Василіянські манастирі на галицькому Поділлі. 
«Шляхами Золотого Поділля». Філядельфія 1960, І, с. 243-260. 

Після загального огляду чернечого минулого на Поділлі, автор 

окремо зупиняється на історії монастирів біля Бучача («Манасти

рою> над Стрипою) та Біль ча Золотого, у Чорткові, Підгорянах 
коло Теребовлі, Струсові, Збаражі і Віцині, зокрема в Краснопущі, 

Бучачі та У лашківцях. 

Про Василіянські монастирі в Теребовельщині, пор. цього ж са

мого автора розвідку у збірнику «Теребовельська Земля», 1968, с. 

194-207, а про Монастирі в Перемищині, у збірнику «Перемишль
західний бастіон України», 1971, с. 86-96. 

694 - ВАВРИК М., У сторіччя Апостольського Листа Льва ХІІІ 

«Особливою Охороною». «Записки ЧСВВ» ХІ (XVII), Рим 1982, с. 
429-438. 

Автор коротко з'ясовує головні уступи Апостольського Листа 

Льва ХІІІ про Василіянську онову в сторіччя його появи, зокрема ті 

його місця, в яких він надіється від неї й очікує благодатних овочів 

для Української Церкви, закінчуючи його коротким поглядом на 

позитивні наслідки цього Папеького діла. 

695 - ВАВРИК М., Історичний нарис чернечого життя і Васи

ліянські манастирі на Бойківщині. «Бойківщина», монографіч

ний збірник матеріялів про Бойківщину з географії, історії, ет
нографії і побуту, Філядельфія, вид. «Бойківщина», 1980, ст. 
251-290. 

У нарисі подано коротку історію чернечого життя на Бой

ківщині, зокрема про передові його монастирі в Спасі, Лаврові, 
Добромилі та Гошеві. Крім цього у збірнику багато матеріялу про 

церковне життя та визначніших діячів Бойківщини. Редакція додала 
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доповнення про деякі монастирі, головно про Добромиль та мона

стирі на Закарпатській Бойківщині, зокрема в Мукачеві. Цей нарис 

появився, у другому виправленому виданні, окремою відбиткою -
Рим-Н.Йорк 1982, ст. 38. 

696 - ВдвРик М., Нарис розвитку і стану Василіянського Чина 

XVII-XX ст. Топографічно-статистична розвідка. «ЗапискИ 
ЧСВВ», секція 1: Твори, т. 40. Рим 1979, с. XIV +217+карта мо
настирів. 

На зміст цієї праці складаються: Коротка історія ВасиліянсЬко

го Чину; Нововидані і репродуковані списки Василіянських мона
стирів і монахів 17-19 століття; Азбучний показник Василіянських 
монастирів на Україні, Білорусі та в сумежних країнах 17-20 
століття, з найголовнішими даними про них: ім'я храму чи святого, 

якому монастир був посвячений, час його оснування та нової фун

дації, рік приступлення до З'єднання та його інкорпорації до Чину, 

як також рік його скасування. На початку подана дуже обширна 

бібліографія, на с. 72-5 резюме в латинській мові, а при кінці список 
згаданих у праці монастирів та велика карта з Василіянськими мо

настирями на території Київської і Галицької митрополій та в 

сусідніх країнах. 

697 - Вштоняк 0., Церкви та манастирі в Україні в XVIII ст. в 
описі академіка Й.А. lюльденштедта. «Збірник на пошану В. 
Янева». Мюнхен. УВУ- Наук. Збірник том Х, 19.83, с. 204-216. 

Стаття присвячена описові церков та монастирів на Лівобе
режжі та зокрема у Києві, який з сІюєї подорожі в р. 1774 по Геть
манщині залишив член російської Академії у Петербурзі - І.А. 

fюльденштедт. 

698 - ВайнАР М., Василіяни- їхня роля в УнП Київської митро

полІЇ. «Зап. НТШ» т. 192. -- Доповіді Наук. Конrресу для 

відзначення сторіччя НТШ. Секція історії України і члени іст.
філософічної секції. Н. Йорк-Париж-Сндней-Торонто 1976, ст. 
110-166. 

Автор розглядає ролю Василіян у розбудові та закріпленні Бе-
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рестейської Унії (1596) в 17-18 сторіччях, їхню участь у проводі 
з'єднаної Церкви, як також їхню виховну та наукову і видавничу 
діяльність. Поодинокі розділи цієї розвідки були опубліковані англ. 
мовою в «Записках ЧСВВ» т. ІХ (XIV), 1974: Basilian Seтinaries, Co
l/eges and Schools, рр. 48-63; Basilian Scholars and Pиblishing Hoиses 
(XVII-XVIII), рр. 64-94; Basi/ian Missionary Work-Missionaries and 
Missions (XVII-XVIII), рр. 95-110. Cf. 1338. 

699 - ВойнАР М., Василіяни - Сестри Василіянки - Сестри 

Служебниці. "New Catholic Encyclopedia", N. York, McGraw
Hill Book Со., 1967, vol. 11, р. 154-4, 151-2, 394. 

В англійській мові подано там найважливіші історичні й 

статистичні дані про Василіянський Чин св. Йосафата; про Сестер 

Василіянок та про Сестер Служебниць. 

В 14 томі, с. 372-5 автор окреслив значення поняття "Український 
(руський) обряд". 

700 - о. Ю.Д., ЧСВВ (ДАщй Ю.), Із моїх спогадів. «Альманах Васи

ліянських богословів», Кристинапіль 1933, ст. 48-70. 

У цих споминах автор подає багато інформаційних даних про 

початки Реформи Василіянського Чину (1882), до якої він сам цього 
року прилучився, а з 1886 року такі ж спомини продовжає з нових 
місць свого побуту і праці: зі Львова, Кристинаполя (1888), Ми-
хайлівки (1895) та Жовкви. 

Пор. також подібні особисті спогади співучасника: ЛанчинА 

МЕЛЕТІй, До історії добромильської віднови. Там же, с. 40-7. 

701 - Злклинський R., Нарис історії Нраспобрідсь~>ого .мопастиря. 
<<Наук. Збірник У. Культури у Свиднику>>. Пряшів 1965, 
с. 43-58. 

На тлі політичної і церковної історіі тієї частини Пряшів

щини автор дає короткий нарис історіі Rраснобрідського мона

стиря, одного з важливіших центрів релігійного і культурного 

життя, біля якого довгий час існувала школа, теж і малярства. 

Монастир знищено в часі війни 1914 р. При кінці подано резюме 
в німецькій мові. 

702 - (КАРовщь) М.К., Реформа Василіянського Чина. Календар 

«Місіонаря», Жовква 1932, ст. 33-49. 



13. Чини і монастирі 207 

В нарисі подано короткий огляд реформи Василіянського Чину, 

яку перевели оо. Єзуїти, починаючи з 1882 року, закінчуючи його ко-
ротким вичисленням тих овочів, які вона принесла. . 

Пор. ще: НАЗАРКО 1., Короткий огляд місійної діяльности Чина 
св. Василія В. (З нагоди 50-ліття реформи Чина). Там же, ст. 79-84. 

703 - КилЕссо С.К., Киево-Печерс"ая Лавра. Памятнини архитен
тури и иснусства. Моснва, « Иснусство », 1975, с. 144. 

Після норотноі історіі Печерсьноі Лаври, автор дає досить 

широний і подрібний опис її архитектурних пам'ятнинів, самої 
Лаври і ближчих та дальших Печер. Онремо описує ще tрав'юри, 
мистецьну обрібну металів та вишивки. При нінці анаходиться 

Бібліографія, ревюме в англійсьній мові та спис 109+3 ілюстра
цій, між ними багато нольорових. 

704 - КовАлик В., Містопровінція Непорочного Зачаття П.Д.М. в 

Арtентині. «Записки ЧСВВ» ХІ (XVII), Рим 1982, с. 294-307. 

Короткий історичний нарис Василіянеької Містопровінції в 

Арrентині автор подав в наступних розділах: Початки місійної 

праці, починаючи ще з 1908 року; Створення Містопровінції 

(23. 7 .1948); Плекання манашого доросту; Апостольська праця і 

Післяслово, в якому коротко зібрав всю П історію. При кінці додано 

коротку бібліографію. 

705 - Когут М., Значення реформи василіянського Чииа 1882. 
«Альманах Василіянських богословів», Кристинапіль 1933, ст. 
19-34. 

В нарисі подано короткий огляд самої реформи Василіянського 

Чину, представляючи стан перед їі початком в розділі: Які споді

вання мали сучасники щодо реформованого Чина; далі П внелід -
в розділі: Які сподівання виповнив зреформований Чин, та вкінці: 

Які завдання ще стоять перед ним. 

706 . - КоРЧМАРИК Б., Києво-Печерська Лавра та Християнізаці.ч 

Европейського Сходу. Альманах-Календар Союзу Українців Ка

толиків Америки. «Провидіння», Філядельфія 1982, ст. 177-194. 
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Після опису про початки християнства на українських землях, 
перед св. Володимиром і після нього, та про початки монашества, 
далі окрема увага присвячена ролі подвижників Києво-Печерської 

Лаври, яка, почавши з ХІ ст., стала не тільки колискою київської 

християнської культури, але й головним рушієм християнського 

руху по всіх землях европейського Сходу. (Це дещо скорочена 

стаття, яка появилася в «Записках ЧСВВ» 1971, с. 1-21 під заг.: 

«Києво-Печерський монастир та християнізація европейського Схо

ду». Пор. ч. 1034 цієї Бібліографії). 

707 - КостРУБА Т., Василіянські монастирі в Белзі. Жовква, «Запи

ски ЧСВВ», 1938, с. 23. 

На основі документів з Белзького парафіяльного архіву, автор 

розглядає історію чотирьох монастирів в Белзі: св. Климента, Мо

настирище, Пресв. Тройці, і при церкві св. Спаса, -додаючи деякі з 

цих документів. 

708 - КРЕВЕцький 1., Видавництво Чина св. Василія Великого в 

Жовкві. «Альманах Василіянських богословів»,. Кристинопіль 

1933, ст. 35-9. 

В статті автор подає багатий в чисельні та іменні дані огляд ви

давничої діяльности ОО. Василіян в Жовкві. 

Пор. теж: КРУТІй-ВІГОРинський 1., Видавництво ОО. Василіян в 
Жовкві. Календар «Місіонаря», Жовква 1932, ст. 67-72. 

709 - Кvльчинсьюй І., С'Отьадь~ Бааиліяпь 6'0 Западпой Руси.« В-Б

СТНІІК'Ь Зап. Россіи>>, Бильна 1870, т. 2, ч. 4, отд-Бленіе 2, 
с. 1-43. 

Це перею-rад а польської мови, який виготовив И. Козловсній, 

з манусирипту відомого історика о. І. Кульчинського, що був у 

Римі Прокуратором Чину і Киівських митрополитів. На основі 
документів, яні на початну 18 ст. зберігалися при церкві Сергія 

і Ван ха в Римі, в руноппсній книзі під буквою ·І, описав він 32 
Капітули Василіянського Чину, починаючи від першої 1617 й 

кінчаючи тією з 1726 р., подаючи короткий опис кожної капітули, 
зоІ>рема відмічуючи ці справи, яні на них були порушені та ви

рішені. 
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710 - ЛддІСЛАВ 0., Історико-Археологічне Дослідження у Красно
му Броді в 1976 році. «Науковий Збірник Музею Укр. Культури 
у Свиднику», 10, 1982, стр. 613-640. 

Монастир Св. Духа у Красному Броді, Гуменського округу, на 

Пряшівщині, був оснований в 16 сторіччі. Протягом сторіч 17-19 в 
монастирі працював підготовчий навчальний заклад, який мав у 

розпорядженні багату, як на цю добу, бібліотеку. Остання мона

стирська будівля була завершена 1769 року, знищена в часі першої 
світової війни. Заціліла тільки пізньобарочна каплиця чудотворної 

ікони, краснобрідської Богоматері з 1761 року, яку тепер знову 

відновленq. У статті поданий короткий опис монастиря, зокрема 

його археологічні розкопи. При кінці додано резюме в слов., рос. та 

нім. мовах і багато світлин, які зроблено в часі розкопів. 

711 - ЛУкднь Р., Василіянські Монастирі в Станиславівській 

епархії. Відбитка з «Нової Зорі», Львів 1935, ч. 31, 35, 37. Львів, 
накладом центрального Василіянського архіву й бібліотеки у 

Львові, 1935, ст. 16. 

Після короткої згадки про перші Каталоги - списки Василі

янських монастирів. з рр. 1773-1778/9 і списки Галицьких мо

настирів, автор подає тут спис 64 монастирів у Станиславівській 
єпархії, зроблений за повітами. Це не є їхня історія, а тільки спроба 

каталогу й інформаційних відомостей. Архівний матеріял і літера

туру до них він мав в пляні помістити у наміченій кількатомовій 
«Василіянській Енциклопедії», про всі галицькі монас·тирі, яка, од

нак, із-за війни, ніколи не вийшла. 

712 - ЛУкднь Р., Початки добромильських василіян. «Альманах 

Василіянських богословів», Кристинопіль 1933, ст. 9-18. 

У нарисі подає коротку історію Добромильського монастиря, 

головно про його фундатора, яким був Іван Щасний Гербурт, а не 

Василь Устрицький, як дехто вважав. · 
Пор. теж його: 250-ліття побуту ОО. Василіян в Жовкві. Ка

лендар «М ісіонаря», Жовква, 1942, ст. 60-1; Про Василіянські мана
стирі в Украіні. Там же, 1942, ст. 61-4. 
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713 - МАРисюк М., Ясна Гора в Гошеві. В 200 літню річницю пере
несення чудотворної ікони Богоматері на Ясну Гору. Жовква, 

накладом ОО. Василіян в Гошеві, 1937, с. ЗО. 

У популярній брошурці подана коротка історія Василіянського 

монастиря та чудотворної ікони Божої Матері в Гошеві. 

714 - МАРУНЧАК М.Г., Мондер й манастир ОО. Василіян. «В 

зустрічі з українськими піонерамн Алберти». Бібліотека піонера 

ч. 6. Вінніпеr 1965, ст. 69-83. (Друге видання). 

Між такими зустрічами останній розділ присвячений Моиде
рові та його монастиреві. У ньому подано короткий нарис про по

стання цього містечка та тяжку працю перших місіонерів Василіян, 

опис василіянських будівель: дзвіниці і «Голгофи», дому студій, си

ротинця й лічниці, музею й архіву, як також бібліотеки та «Бібліоте
ки Добрих Книжок» і значення монастиря в релігійному та громад

ському житті цілої околиці й канадських українців. 

715 - НАЗАРКО 1., Сильветки Перших Василіян після Добромильсь
кої Реформи. «Записки ЧСВВ» ХІ (XVII), Рим 1982, с. 451-522. 

«Це не є історична праця, але сnерта вона на оповіданнях інших 
Отців - як пише сам автор в супровіднім листі, - чи на власній об

сервації. Тому до неі слід підходити з історичними критеріями. 

Послідовно назвав я їі сильветками». Таких сильветок він зібрав 28. 
З них там поміщено наступних 24: о. Кулик В., о. Стех В., о. Маліць
кий Є., бр. Мицах Й., бр. Сай Є., о. Ломніцький Є., о. Дацій Ю., о. 
Мартинюк А., о. Філяс П., о. Лончина М., о. Шкірпан М., о. Тисов

ський 1., о. Давида А., о. Повх М., о. Жуковський Д., о. Островерха 
Є., о. Будзилович, о. Филипів А., о. Тимочко 1., о. Головка М., о. 
Котович П., о. Бурдяк 0., о. Калиш А., і о. Градюк В. При майже 

всіх подана також їхня бібліографія. Пропущено там 4 сильветки, 
бо про них вже писалось в «Записках» чи й появились окремі книж

ки; це були: о. Ткачук Д., єп. Ортинський С., митр. Шептицький А., і 

о. Кандюк П. 

716 - НичкА М., Мондер учора і сьогодні. «Мондер учора і сьо

годні із приводу благословення нової церкви ... 29 червня 1969». 
Мондер, в-во ОО. Василіян, 1969, с. 19-96. 
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Автор подав досить широкий історичний нарис Мондеру, зо

крема Моидереького монастиря, який 50 років був центром ОО. Ва
силіян в Канаді. У ньому знаходилася Провінційна Управа та важ

ливий.виховний осередок. До нарису додано багато світлин та спи

сок імен усіх померлих у Канаді Василіян. 

Нас. 97-156 подано теж англійський переклад цього нарису. 
Крім того у Збірнику поміщено ще наступну статтю о. С. Яки

мишинА: ОрганізацІl при парафії св. апп. Петра і Павла (в Мондері) 

с. 157-174, та англійський П переклад нас. 175-197. 

717 - ПАТРило 1., Отець Павлин Демський, український мtсюнер 
для Сербії в 17 ст. ( 1648-1656). «Збірник на пошану В. Янева». 
Мюнхен, УВУ- Наук. Збірник т. Х, 1983, с. 756-771. 

У розвідці накреслено рідкісний епізод з. широко заплянованої 

місійної діяльности Василіянського Чину, у цьому випадку на терені 

сербського патріярхату, з осідком тоді в Печ, та ролю, яку у ній, із 

значними успіхами, відіграв член того Чину, о. Павлин Демський, в 

роках 1648-1656. 

718 - ПАТРИЛО І., Нарис історІl Галицької ПровінцІЇ ЧСВВ. «Запи

ски ЧСВВ» ХІ (XVII), Рим 1982, с. 43-1 ЗО. 

У довшій статті подана історія Галицької Матерньої Провінції, 

з якої Добромильська Реформа почалася і потім перенеслася також 

до інших провінцій та країн. Після встуnу про початки і розвиток 

чернецтва в Галичині до 17 сторіччя, дальша його історія там пред
ставлена у п'ятьох розділах: Поступове об'єднання Галицьких мо

настирів в 1693, 1711, 1739 і 1743 роках; Галицька Провінція 1780-
1882; Добромильська реформа 1882-1904; Галицька Провінція під 
власною управою 1904-1939 і, вкінці, Трагічна друга світова війна 

1939-1945. Кожний розділ має по кілька підрозділів. В Додатку: спи
сок усіх Протоігуменів Провінції; усі Капітули; Отці і Брати Това

риства Ісусового, які брали участь у Добромильській реформі та 

евіденція галицьких монастирів і монахів. 

719 - ПАТРИЛО 1., На порозі другого сторіччя оновления Василіян
ського Чину св. Йосафата. «Записки ЧСВВ» ХІ (XVII), Рим 1982, 
с. 33-41. 
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Стаття написана з нагоди І ОО-річчя Василіянського Чину від 
Добромильської Реформи ( 1882-1982). У першому розділі подано 
загальний погляд на пройдене сторіччя, в другому описується 
значення оновленого Чину для Церкви - стосовно збереження 

з'єднання і католицької віри, обучення і вишколення народу, вихо
вання молоді та постачання єпископам добрих і вчених до
поміжників, закінчуючи перспективами на майбутнє. 

720 - ПАтРило 1., Добромильська Реформа Василіянського Чину. 
Календар Світла, Торонто 1982, с. 31-50. 

У статті подана коротка історія Василіянського Чину; зокрема 
розглядається остання його реформа з 1882 року, як також овочі з 
неї та ії значення для всієї укр. католицької Церкви. 

721 - ПАтРило 1., Василіянська Делеrатура в Польщі. «Записки 
ЧСВВ» ХІ (XVII), Рим 1982. с. 308-322. 

Василіянська Делеrатура в Польщі постала в 1945 р. з тих домів 
та членів, які до того часу належали до Галицької Провінції. Корот
ка їі історія подана в наступних розділах: Василіяни у повоєнній 

Польщі 1945 року; Створення Делеrатури; Варшавський дім і рези

денції; Новіціят і студії; та- Діяльність, яку вони там розвинули. 

722 - ПЕКАР А., Василіянська Провінція св. Миколая на Закар

патті. «Записки ЧСВВ» ХІ (XVII), Рим 1982, с. 131-164. 

У статті автор подав досить обширну історію Провінції св. Ми

колая на Закарпатті, починаючи їі від чернечої організації ще у 18 
сторіччі, про що оповідає в І-му розділі: Початки чернечої органі

зації. Дальшу історію Провінції зібрав у наступних розділах: Потре

ба монашої реформи; Тру дно щі реформи; Переведення реформи; 

Створення зреформованої провінції; Апостольська праця; Василіян

ські ПJ?Ощі; Апостолят друкованого слова; Виховно-культурна 
~ 

праця; та Воєнне лихоліття. Закінчує ії 1945 роком, бо дальші роки 
мало знані і вони були тільки приготуванням до скорої ліквідації, 

яка наступила в березні 1947 року. 

723 - ПЕКАР А., Американська Провінція Успення Матері Божої. 

<<Записки ЧСВВ» ХІ (XVII), Рим 1982, с. 265-293. 
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Історичний нарис Василіянеької Провінції в Америці подано в 

таких розділах: Перший осідок в Чікаrо; Новий осередок в Н. Йор
ку; Заходи про власний новіціят; Створення самостійної провінції; 

На нових позиціях- після створення Провінції в 1948 році; Вихо
вання Василіянського доросту; Душпастирська праця; Виховання 

молоді й школи; Голошення слова Божого та Апостолят друкова

ного слова. 

724 - ПЕКАР А., «Записнию> о. Гліба Кінаха, ЧСВВ, про початки ре

форми на Закарпатті. «Записки ЧСВВ» ХІІ, Рим 1985, с. 117-
164. 

Після довшого вступу про сам «Записнию> о. Г. Кінаха, далі 

опубліковано повну його історію про початки реформи закарпатсь

ких Василіян під заг. «Реформа Закарпатських Василіян». У ній о. 
Кінах в цілості навів багато важливих документів, які він знайшов в 

Мукачівському монастирі. При кінці видруковано три листи, про 
які о. Г. Кінах тільки згадує; вони знайшлися в Римі. 

725 - ПЕКАР А., Спроба історії Румунської ПровінцП св. Йосифа. 
«Записки ЧСВВ» ХІ (XVII), Рим 1982, с. 208-220. 

У короткому нарисі зібрано найважливіші дані про Румунську 

Провінцію св. Йосифа, яка постала в 1937 році, в наступних розді
лах: Створення Провінції; Виховання монашого доросту; Апо

стольська праця і Сумні наслідки війни, які 1948 ·року довели до 
формального скасування Василіянеької Провінції в Румунії. 

726 - ПЕКАР А.. Мадярська Провіиція св. Стефана. «Записки 

ЧСВВ» ХІ (XVII), Рим 1982, с. 221-226. 

До 1940 року мадярські Василіяни належали до Провінції св. 
Миколая, з осідком у Мукачеві, на Закарпатті, а від 1940 р. входили 
у Провінцію Василіянського Чину св. Йосафата в Мадярщині, до 
якої, крім них, належали всі монастирі на Закарпатті та З монастирі 
у північній Трансільванії, яку 1940 р. прилучено до Мадярщини. Ма
дярську Провінцію св. Стефана створено 1947 р. з монастирів, які 
після війни осталися в Мадярщині. У нарисі подано коротку історію 
створення цієї Провінції та описано їі коротке існування до 1950 р., 
в якому вона була комуністичним урядом скасована. 
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727 - ПЕКАР А., Василіянські Протоігумени па Закарпатті.<< Зап. 

ЧСВВ », ІХ, Рим 1974, с. 152-166. 

Мукачівські єnискоnи, вибирані з-між Василіян, до 1732 р. 

бували теж їхніми головними настоятелями, як теж nроживали 

в монастирі, не маючи ще власної nалати. Rоли nочато іменувати 

єnискоnами світських священиків, тоді Василіяни рядилися вла

сними (Архимандритами) Протоігуменами. V статті автор устійнює 

їхній сnисок 1732-1961, бо різні автори не завжди nодавали ці самі. 

728 - ПЕЛИПЕНКО 1., Московський монастир на козац_ьких могилах. 
Образки з життя московського духовенства на Україні. (Ві

день), ст. 64. 

У виданні описано працю російських православних духовних в 

Почаєві, яка була звернена проти жидів і наширення православ'я та 

русофільських ідей, не тільки між волиняками, але також в Га

личиНІ. 

729 - ПІдРУчний П., Генеральна Курія ЧСВВ в Римі. «Записки 

ЧСВВ» ХІ, (XVII), Рим 1982, с. 323-337. 

У нарисі зібрано найважливіші дані про Генеральну Курію ОО. 

Василіян в Римі. Після короткого огляду про минуле Василіянеької 
резиденції, починаючи від 15 червня 1639 року, далі подані всі Гене
ральні Уnрави Чину від 1931, з відміченням важливіших фактів, що 
сталися за кожного управління. Закінчує його оглядом про сту

дійн~й дім та діяльність при тій же Генеральній Курії. 

730 - ПІдРУЧНИй П., Декрети оснування Провінцій і Віцепровінцій 
ЧСВВ ( 1931-1948). «Записки ЧСВВ» ХІ (XVII), Рим 1982, с. 404-
428. 

Після короткого введення, автор подає в оригіналах, в латин

ській чи італійській мовах, 19 документів, якими були офіційно ос
новані всі Василіянські Провінціїі Віцепровінції, в роках 1931-1948, 
додаючи до кожного з них коротке історичне тло. 
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731 - Площлнсюй В.А., Лавров'Ь, се.яо u .м,он,асmЬІ.рь 8'6 Са.мбор

с"о.м'О о"руать. « Наук. Сб. Гал.-Рус. МатицЬІ », Львов'Ь 1866, 
с. 318-339. 

Автор подав коротку історію Лаврова й околІJшніх сіл, зо

крема самого монастиря і Лаврівоької школи. 

732 - Площлнсюй В.А., Добро.миль, МонасmЬІ.рь Ч. Св. Василія 
В. u нтьсІЄольІЄо c.n,on об'О отношеніяхь города. Там же, 1867, 
о. 211-254. 

На стор. 211-243 автор подав короткий історичний нарис про 
Добромильський монастир, на основі архівних монастирських :ма

теріялів, а на дальших самого містечка. 

733 - Площлнсюй В.А., О МонасmЬІ.рть и Цер"ва:r;ь ДрогобufІ.с"их'Ь. 
Там же 1867, о. 179-188. 

Після короткого нарису про саме місто Дрогобич (о. 162-179), 
на дальших сторінках подана коротка історія монастиря ОО. Ва
силіян та всіх церков, східних і латинсьних. 

734 - (РЕШЕТИЛО С.), Коротенький огляд василіянських .монастирів 

в Галичині. Календар «Місіонаря», Жовква 1923, ст. 99-120. 

В огляді зібрано найважніші інформації, із знимками, про всі 14 
монастирі, які в тому часі знаходилися в Галичині, з "додатком про 
останні резиденції, які відкрито в Михайлівці та в Перемишлі. 

Пор. ще: Літопис Кристинопільського Монастиря .між літами 

1763-1785. (У виїмках). Там же, 1925 рік, ст. 100-6. 

735 - СдБОЛ С., Причиики до історії Провіиції св. Кирила і МетодіІі 
в Чехословаччині. «Заnиски ЧСВВ» ХІ (XVII), Рим 1982, с. 21.7-
240. 

У статті зібрано nричинки до історії Василіянеької Провінції св. 

Кирила і Методія в Чехослова•Ічині, яка nостала щойно в 1948 році. 
Коротку їі історію, від 1939 року до ліквідації в 1950 р., автор nодав 
в таких розділах: Важкі nочатки; Канонічне оформлення; Розгор
нення nраці і nерші бурі; Розбудова і поширення nоля nраці; Кано

нічне створення nровінції; Насильна ліквідація nровінції 1950 р._ 
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736 · - СдВАРИН Н., Роля Отців Василіян у Канаді. Мондер, Вид. 

ОО. Василіян, 1938, с. 58+ (2). 

Популярним стилем автор накреслює коротку історію ОО. Ва

силіян у Канаді, зокрема їхню працю, та їхнє значення для українсь

ких католицьких еміrрантів. 

Пор. теж: ЖАн Й.-КАЗИМИРА Б., П'ятдесять років у Канаді. Ед
монтон, Бібл. Католицької Акції ч. 12, с. 16. о. Й. Жан є автором 
короткого нарису: Перший Василіянин у Канаді, а Казимира Б.: 

Привітання ОО. Василіян в Едмонтоні (5.ХІ.1902), с. 7-16. 

737 - СБІРський Н., Туди линуть наші серця. (Історія Мандереько

го монастиря). Мондер-Торонто, накл. ОО. Василіян, 1962. 
с. 88. 

Популярним стилем, разом з численними світлинами, подано у 

праці коротку історію Моидереького монастиря, який довгі роки 

був центром релігійного життя українців у Канаді. 

738 - Скочиляс 1., Мандрівка в Україну. Альманах Союзу Укр. 
Кат. «Провидіння», Філядельфія 1979, с. 259-278. 

На підставі книжки о. М. Ваврика «По Василіянських Монасти

рях», яка появилася 1958 р., автор зібрав короткі нариси про всі Ва
силіянські монастирі в Галичині та на Закарпатті, з важливішими 
світ линами. 

739 · - СкРУТЕНЬ Й., Бібліотека Львівських ОО. Василіян. «Записки 
ЧСВВ», Жовква, 1923, т. І. ст. 161-176; т. ІІІ, ст. 65-75. 

У короткому нарисі автор подав історію бібліотеки ОО. Васи
ліян у Львові, яка була з давніх часів упорядкована та скаталогова

на і в тому часі начисляла понад 40.000 кнИжок та понад 600 руко
писів. З неї користали не тільки самі ченці, але дуже багато нау
ковців та вчених, а багато цінних видань та рукописів пізніше різни
ми дорогами опинилися в бібліотеках Києва, Львова й Москви, та 

інших приватних збірках. Зокрема цінними були в ній Хроніки Чина 
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та поодиноких монастирів, які там зібрано не тільки з Галичини, 

але й з Волині та Литви, як також Каталоги, звіти з місійних праць, 

викази осіб, книги нарад, інвентарі, збірники розпоряджень тощо. 
Бібліотеку та архів з 1946 року включено до центрального держав
ного архіву у Львові. 

740 - СоловІй М., Нарис праці ОО. Василіян у Канаді. «Записки 

ЧСВВ» ХІ (XVII), Рим 1982, с. 165-207. 

У першій частині автор подав органічний розвиток Канадійсь

кої Провінції в таких розділах: Приїзд перших Василіянських 

місіонерів (1902-1905); Період піонерської праці ОО. Василіян (1902-
1922; Новіціят - Зародок нової провінції; Змагання за власну Ка

надську Провінцію (1932-1948). У другій частині описана діяльність 
ОО. Василіян в поодиноких осередках: Мондер, Едмонтон, Вінніпеr, 

fримсбі, Вестон-Торонто, Оттава та в Бритійській Колюмбії, а в 
третій окремо представлена діяльність місіонерсько-реколекційна; 

- в церковних організаціях; культурно-національна праця та апо

столят друкованого слова. 

741 - ФЕдОРЕнко П., Завдання вивчення .манастирсьІЄого господар
ства. (Робочий плян і огляд архівного матеріялу). «Студії 
в історіі Украіни науково-дослідчої катедри історіі Украіни 
в Київі», т. 11. Київ, Держ. в-во Украіни, 1929, с. 1-35. 

У статт1 поданий робочий плян у вивченні :монастирських 
дібр, як теж огляд архівного :матеріялу й частинно літератури 

на цю тему. 

742 - ФЕдюк П.Й., Святий Василій Великий і Християнське Аске
тичне Життя. Рим-Торонто, «Записки ЧСВВ», секція І, т. 39, 
1978, с. 230. 

Ця праця - це перша свого роду джерельна студія історичного 

розвитку Басилієвого аскетичного ідеалу. Твори й ідеї св. Василія, 

зв'язані зі зорганізованим аскетичним життям, прийшли в Україну 

майже разом з християнством і Басилієвий ідеал спільного аске
тичного життя був прийнятий в Україні св. Теодосієм Печерським. 

Багато з творів св. Василія були знані, вживані й читані в Україні 

від ранніх часів. 
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При кінці праці подано спис неавтентичних творів св. Василія, 
Порівняння між Малим і Великим Аскетиконом, резюме англ. мо

вою, багату бібліографію й покажчик речей й імен. 

Головна частина праці присвячена життю св. Василія, хроно
логії його творів та аналізі Великого і Малого Аскетикону. В остан

ньому розділі описано поширення Басилієвого монашого життя на 
Сході, зокрема на українських землях. 

Rec.: «lrenikon» 1979, р. 427-8. 

743 - ШАВЕЛЬСКІй Г., Русскіе монасmьІри дореволюціонного време

ни. «Годинникь на Софиския Университеть- Богословски Фа

култеть, т. XV, 3, 1937-8», София 1938, ст. 1-40. 

У статті автор розглядає зокрема матеріяльні багатства мона

стирів, їхню ролю в церковному, державному й народному житті, та 

даЄ порІвняльну оцінку монастирів старого типу і монастирів з но
вим наставленням та світоглядом. 

744 - ЩЕРБИЦКІй 0.8., Виленскій Свято-Троицкій МонасmьІрь. (От_. 
тискь изь Литовскихь ЕпархіальньІх'Ь Вtдомостей). Бильна, 
тип. Губ. Управленія, 1885, с. 190+(4). 

У праці описано заснування та побудову церкви, потім мона

стиря й друкарні, як також початки та діяльність церковного 

Братства. З року 1609 монастир і церкву перебрали З'єдинені, і там 

почалася організація Василіянського Чину, з першим новіціятом, 

василіянською богословською школою, як також повітовою шко

лою з конвіктом; 1773 року від Єзуїтів перебрали вони Папський 
Алюмнат. В монастирі мав осідок також митрополичий намісник. 

Періодові, в якому там перебували З'єдинені ченці. та їхній 

діяльності, присвячено велику частину праці, с. 41-123. Коротко 
описано в праці теж православний період, коли при монастирі діяла 

духовна семінарія. В Додатку подано теж коротку історію жіночого 

монастиря при церкві св. Трійці, Трокської архимандрії та описано 

монастирські добра, як також подано короткі життєписи всіх на

стоятелів. 
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745 - (ШЕВЧУК С.), Двадцять Річчя Отців Василіян у Ванкувері, 

Б.К. Ванкувер 1957, с. 96. 

У виданні подано коротку історію Ванкуверського душпа

стирства, перед і після приходу Василіян (1937) - на протязі 20 
років (с. 19-37); окремо описано працю всіх церковних організацій 
(46-82). Скорочений зміст подано теж в мові англійській (38-45, і 83-
92). У виданні багато світлин з церковного життя. 

746. - Жировицкая Чудотворная Икона Божіей Матери и Жиро

вицкая Обитель. Вильна, тип. О. Блюмовича, 1867, с. 30. 

У виданні подано короткий історичний нарис про колишній Ва

силіянський монастир у Жировицях та чудотворну в ньому ікону 

Матері Божої. 

747 - Почаївська Святиня. (До трьохсотріччя Турецької Облоги). 

«Церковний Календар 1975», Варшава, Православна Митро
полія, 1975, ст. 66-82. 

У короткому нарисі зокрема розглядаються прчатки Почаївсь

кої Лаври «у мряці століть», починаючи з 13-го сторіччя; їі швидкий 

розвиток, починаючи з половини 16-го століття, з появою чудотвор

ного образа; історія Йова Залізо; турецька облога 1675 року; історія 
монастиря в роках 1721-1831, коли він приступив до З'єднання, а 
потім його стан у православній Церкві, до часу- між двома війна

ми. Окремо описана Почаївська друкарня. 

748 - Пропам'ятна Книга Гімназії Сестер Василіянок у Львові. 

Гол. редактор В. Лев, члени: А. Кобринська, Д. Рак, С. Берна

дин, Л. Дяченко, О. Дяків. Н. Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 
Наук. Тов. ім. Шевченка, Укр. Архів т. 22, 1980, с. 334. Додатко
ва Частина, там же, с. 111. 

У цьому збірнику подано вичерпні відомості-довідник про 

гімназію Сестер Василіянок у Львові, яка проіснувала від 1906 до 
1939 рр., з додатковою вегетацією під час останньої війни, аж до їі 
закінчення. На зміст книги складаються статті про митр. А. Шепти

цького, про історію гімназії, про монахинь настоятельок, ігумень, 
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директорів і катехитів, учительський збір; списки абсольвенток за 
роками, спогади колишніх учениць про гімназію, життя в школі 

поза шкільними годинами та різні імпрези, вкінці опис з 'їзду ко
лишніх учениць з приqоду 50-ліття першої матури 1914-1964- з ба

гатьма світлинами. При кінці подано коротке резюме в англійській 

мові і список імен. 

749 - Противодrьйствіе Базиліанскаго Ордена стремленію бrьлаго 

духовенства кь реформамь Русской греко-уніатской Церкви. Из

следованіе П.І.Б. (По документамь архивовь греко-уніатекаго 
департамента римско-катол. коллегіи и министерства народна

го просвtщенія). Изь Литовскихь Епарх. Вtдомостей. Вильна 

1889, с. 89. 

Стаття присвячена акції Василіянського Чину в 1802-1827 рр. 
проти непродуманих реформ в З'єднаній Церкві, за якими був загал 

єпархіяльного духовенства. 

750 - Русспіи монастwри на Угорспой Руси. « Временник'Ь Инст. 
Ставропиг. •, Львов'Ь 1872, с. 114-120. 

У статті подано короткий історичний нарис 6 монастирів, які 
в тому часі внаходилися в Угорщині. 

Див. також 1873, с. 123-8: Про шполи при Бучац.ьпо.м.у мона
стирі аа 158 ро,.ів. Про цей монастир див. теж 1895, с. 126-7 і 1912, 
с. 24-27. Про Крехівсь,.ий монастир див. 1904, с. 155-7, а про Го
шіво:ь,.ий 1912, с. 128-131. 

751 - Студити ідуть вперед. Stиdite Monks тоvе onи,.ard. Торонто, 
Видання ОО. Студитів, 1985, с. 76. 

У «Пропам'ятному виданні з нагоди посвячення підвалин Сту

дитського дому для старших громадян ім. о. Василя Осташа у Вуд

стоку», на стор. 13-62, подано в укр. та англ. мовах коротку історію 
ОО. Студитів в наступних розділах: Ченці Студмтського Уставу, 

їхня історія і життя; Новий Студіон у Римі;, історія Свят-Ус

пенського монастиря у Вудстоку; Пляни на майбутнє. 

752 - С-вь С.Н.А., Чеистоховская Чудотворная Икона Богороди

ЦЬІ вь Ченстоховскомь Ясногорскомь монастЬІрrь и церковь ... Ки-
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рила и Методія. Бильна, тип. Губернскаго Управленія, 1881, с. 
Х+ 179. 

На сторінках 1-32 подано опис ікони Матері Божої, яка тепер 
знаходиться у Ченстохові; ії походження з Палестини, побут в Цар

городі та Белзі; перенесення їі пізніше, 1377 року, до Львова, а 1382 
вивезення з Галичини. На дальших сторінках додано ще історію 

православної церкви Кирила і Методія в Ченстохові, а від стор. 53 
до 123 примітки до першої частини, адалі-до другої. 

753 - Як повстали Студити. Записки про початки Бр. Студитів у 

Волевині від 22.JX.1898 до 23.VII.1899 р. Лаврів, відбитка на ци
кльостилі Богословів ЧСВВ, 1937, стор. 18. 

Це Записки котрогось з перших членів чи якогось Василіянина, 
що схотів списати початок цього нового Чину, або таки їхній пер

вісний щоденник. Ці Записки знайдено в 1923 році у Кристинопіль
ському монастирі. 

754 - Ювілейна Пам 'ятка 25-ліття новіціяту ОО. Василіян у М он

де рі, Алберта. Мондер, ОО. Василіяни, 1948, с. 113. 

На с. 30-58 разом з світлинами подано короткі сильветки 

перших Василіян-піонерів на Канадській землі, історію новіціяту 
ОО. Василіян у Мондері та короткі дані про перших канадських 

священиків і померлих Василіян. 

755 - АммАN А., І rapporti, ne/l'Ucraina е ne/la Rиssia Віапса, fra 
/'Ordine di San ВаsШо Magno е /а Gerarchia Cattolica di Rito Bizan
tino precedenteтente a/la рrіта spartizione de/la Polonia ( 1772). «11 
Moпachesimo Orieпtale», Or. Christ. Ana1ecta, 153, Roma 1958, 
рр. 137-158. 

У статті автор описує змінні відносини між Василіянським 

Чином і З'єднаною Єрархією - у періоді перед першим поділом 

Польщі. 

756 - BALYK B.J., Bazylianie w Polsce. «Vox Patrum», Mi~dzywydzia1-
ny Zaklad nad Antykiem Chrzescijanskim, К UL, Lublin 1982, VII
XII, s. 313-322. 
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У статті подані найважніші відомості про Василіян в Польщі, 

зокрема- після останньої війни. 

757 - BoнoziEWICZ Р., Kosciol Pobazylianski w Berezweczu. «Biuletyn 
Historii sztuki», rok 45, nr. 3-4, Polska Akademia Nauk, Warszawa 
1983, str. 327-348. 

У лосмертнім виданні, яке приготовив Юрій Коваль чик, автор на 

основі недоступних або й пропалих вже джерел та літератури, подає 

коротку історію монастиря і величавої, в стилі рококо, церкви ОО. 

Василіян в Березвечі, в Полоцькій єпархії, які збудовано в рр. 1756-
1763/4, відтворюючи первісний їх стан. Нарис збагачує 31 ілю
страція. При кінці додано резюме у франц. мові. 

758 - СдsЕУ R.P., Early Russian Monasticism. «Or. Christ. Per.», 
Roma 1953, рр. 372-423. 

Автор описує початки, розвиток та організацію монашого 

життя в перших століттях після прийняття християнства на Русі, зо

крема його значення для цілої Церкви й держави. 

759 - Сноткоwsю W., Hist01'ya polityczna dawnych klasztorow pa
nienskich w Galicyi 1773-І848. Krak6w, 1905, s. XV +435· 

Автор описує урядову політику Австрійського уряду у відно

шенні до жіночих монастирів в рр. 1773-1848, які зазнали у тому 
періоді дуже багато трудностей та ударів. На ст. 135-153 присвя
чує увагу також монастирям Сестер Василіянок. 

Rec.: "Prz. Powsz.", Krak6w, 1905, s. 239-242. 

760 - СноткоwsКІ W., Redukcfe monaste'J'ow Bazylfanskich w Galicfi. 
Krak6w, 1922, s. 79· (Osobna odbitka z wyd. Polskiej Ak. Umiej«:t
nosci, wydzial hist.-fil. Serja ІІ, t. XXXVIII, N. 6). 

На підставі архівних документів автор nодав оnис скасування 
багатьох Василіянських монастирів в Галичині за Марії Тереси 

і Йосифа 11, даючи багато історичних інформацій про всі монастирі, 
і ті, що зосталися, і ті, що іх скасовано. Праця поділена на такі 
розділи: Стан монастирів за Марії Тереси; Про архимандріі в Уневі 

і Жовкві; редукція 14 монастирів в рр. 1778-9; Старання прото-
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ігумена Сторожниеького рятують 16 монастирів; Опис позісталих 
монастирів та боротьба зі світським клиром. В р. 1800 було ще 
22 монастирі: у Львівській єпархії 14+87 членів, у Перемиській 
8+77 членів. 

Rec.: "Prz. Powsz.", Krakбw, 1923, str. 171-2. 

Пор. теж його працю про грабіж монастирських, єпархіяль
них та капітульних дібр за Марії Тереси і Йосифа 11: Grabieie 
koscielne w Galicyi, Krakбw, 1919. ("Prz. Powsz.", 1919, s. 185). 

761 - JдскоwsкІ Н., Bazylianie і Reforma Dobromilska. «Przeglц.d 

Powszechny», 1884, Dodatek do N. 6-7, str. XVII-XXXIX, 1-
ХХІІІ. 

Як один з перших і важливих учасників Добромильської Рефор

ми ОО. Василіян, о. Г. Яцковський, Провінціял Єзуїтів і в часі ре

форми теж їхній настоятель, подає досить широкий нарис про по
стання та розвиток цієї Добромильської Реформи, зокрема широко 

описує всі труднощі, перешкоди та бурхливий спротив проти неї. 

762 - JI;:DRZEJEWSKI А., Matka Makryna Mieczyslawska. Bazyljanka, 
ostatnia Ksieni Bazyljanek Minskich і Zaloiycie/ka k/asztoru s~v. Ba
zy/ego Wielkiego w Rzymie. M<(czenica za wiar<( і bohaterka narodo
wa. N. Britain, Conn., drukiem Przewodnika Katolickiego, 1936, 
str. 86 + (2). 

На початку автор подає короткий нарис про переслідування Ва

силіян та з'єднаних священиків і Сестер Василіянок, а потім всю 

увагу звертає на історію Макрипи Мєчиславської, зокрема в Римі. 

Пор. про цю історію ч. 457. 

763 - KAROWEC М., Tentamen Historiae Ordinis S. Basi/ii Magni. Bra
tislava, 1941, ех «Frantiskansky Obzor» nn. 2-3, 1940, р. 16. 

Подає короткий нарис історії Василіянського Чину на українсь

ких землях, зокрема в останніх роках, після Добромильської рефор

ми з 1882 року. 

764 · Коt.вuк W., Bazylianie и• Krolewstи,•ie Polskim "' /atach 1817-
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1872. «Roczniki Humanistyczne», Lublin, Katolicki Uniwersytet, 
1983, s. 153-185. 

У статті автор зокрема розглядає територіяльне та соціяльне 
походження Василіян Холмської Провінції в роках 1817-1872, їхню 
освіту, вік вступлення до Чину і свячень, організаційну структуру 
Провінції та відношення до польських політичних рухів і ліквідацію 
Унії. В Додатку подає найважливіші дані про 101 Василіян з цих 
років. 

765 - Kossowsкr А., Z dzief6w Zakonu Bazylian6w w Zamosciu. 
"Teka Zamojska", R. І (V), 1938, n. 4, s. 212-220. 

У статті подано норотку історію Василіянського Чину, аокрема 
монастиря у Замості. 

766 - КоwдLоwкд L., «Missio ad Ruthenos» (52-71); Dzia/a/nosc mi
syjna па wschodnich kresach Rzeczypospolitej (XVII-XVIII w.), (89-
136), in: «Z naszej przeszlosci misyjnej», Rzym, nakladem Sekreta
riatu Prowincjalnego Misji Karmelitailskich, Rzym 1975, str. 735. 

Автор, кармеліт босий, о. Леонард, в першій частині розглядає 
старання в рр. 1605 митрополита І. Потія та Й. Рутського, щоб 
спровадити кармелітів босих до праці над З'єднанням на білорусь
ких та українських землях, зокрема на полі шкільництва та у віднові 

монашого життя. У тій цілі засновано 1605 перший монастир у 
Польщі, і більшість з 16 пізніших домів знаходилася· на східних те
ренах. Далі описує ці монастирі та працю в них між вірними східно

го обряду в Польщі та на Литві. Окрему увагу присвячує трьом 

місійним семінаріяму Бердичеві, Глибокім та Вишнівці, праці поо

диноких місіонарів та справі реформи Василіянських монастирів, до 

якої запрошував іх митр. Й.В. Рутський. При кінці праці додано 
добрий покажчик імен та місцевостей. 

767 - LІBACKYJ А., The Ancient Monasteries of Кіеv Rus'. New York, 
Vantage Press, 1978, р. 84. 

Книга включає 16 лекцій, які були виголошені в укр. Семінарії у 
Бавнд Бруку, Америка, і частинно насвітлює період середновіччя в 

житті православної Церкви в Київській Русі. Автор розглядає не 



13. Чини і монастирі 225 

тільки історію поодиноких монастирів, але теж їхній вплив на ото

чення в культурному й релігійному житті тієї місцевости, яку він об

слуговував, включаючи часто сильветки їхніх духовних провідників, 

що тим життям керували, як також їхніх основоположників. 

't68 - LuкдN R., Autor Dziejopisu Monasteru Krystynopolskiego, о. 

Korneliusz Sroczynski, ZSBW (ur. 17.XI.l731 t 21.111.1790). Krot
ki Zyciorys. Krakow, ksiccgarnia J. Czernieckiego, 1939, str. 15. 

На основі записок, книг та документів автор подав короткий 

життєвий нарис о. Корнила Срочинського, непересічного священика 

і монаха, що, крім багатьох інших праць, теж друкованих, був авто

ром хроніки Кристинопільського монастиря, яку писав, починаючи 

з року 1766. По нім продовжав їі його наступник о. А. Крижановсь
кий. 

769 - 1\IALANCZUK V., ViUtigjarig bestaan van de oosterse tak der 
Redemptoristen, "Het christlijk Oosten", 1949-1950, t. ІІ, рр. 23-33. 

Автор подає короткий історичний нарис східної вітки ОО. 

Редемптористів серед украінсЬІ~ого народу з нагоди іі 50-річчя. 

770 - РдРР G., І Monar·i del/'Ordine di S. Basi/io in Ungheria ne/ seco/o 
ХІІІ. «Analecta OSBM», І, Roma 1949, рр. 39-56. 

Автор старається дещо насвітлити проблему грецьких мона

стирів, у ХІІІ сторіччі, на мадярських землях, для яких король Еме

рих просив у Папи Інокентія ІІІ окремого єпископа. Праця не за

юнчена. 

771 - PдTRYLO 1., Die Re_form des Basi/ianerordens in Dobromyl. «Jahr
buch der Ukrainerkunde» 1983, Miinchen, S. 292-305. 

У статті подано короткий історичний нарис т.зв. Добромильсь

кої реформи з 1882 року, яка привела до відновлення Василіянсько
го Чину, а з ним також і релігійного життя в Галицькій митрополії, 

як також інших частинах української католицької Церкви, включно 

до еміrраційних поселень. Дещо скорочена, стаття появилася теж в 

українській мові, у «Календар Світла», Торонто, 1982, с. 31-50. 
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772 - PEKAR А., Contribution of the Basilian Order to the Ukrainian 
Religious and Cultural Life. «Analecta OSBM» ХІ (XVII), Roma 
1982, р. 439-450. 

У короткому нарисі автор з'ясовує цей вклад, який Василіянсь

кий Чин дав для розвитку релігійного й культурного життя серед 

українського народу, в краю і на еміrрації, головно своїми школами, 

ппсаннями та виданнями, - від початку монашого життя на 

Україні, зокрема після об'єднання Василіянських монастирів в 1617 
році. 

773 - PIDІ:..YPCZAK MARIA-MAJEROWICZ, Bazylianie и· Koronie і па Lit
wie. Szkoly і Ksi1\:Zki w dzialalnosci Zakonu. Wroclaw, Panstwowe 
Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 275. 

Після короткого істориЧного нарису про Василіянський Чин, 

від Берестейської Унії до кінця 18 століття, авторка розглядає Васи
ліянське шкільництво в 17-18 століттях, видавничу діяльність Васи
ліянського Чину, на землях Корони та Литви, зміст цих видань і 

їхню зовнішню прикрасу та Василіянські бібліотеки і їхню ролю. В 
Додатках містить ще: список 1309 Василіянських видань в рр. 1628-
1800, індекс 274 авторів цих друків, спис монастирів, в яких були 
бібліотеки та спис книжок в цих бібліотеках, джерела та 

бібліографію, як також резюме в російській та французькій мовах. 

774 - PIDRUCNYJ Р., Relazioni dei Gesuiti sulla Riforma Basiliana di 
Dobromyl' ( 1882-1904). «Analecta OSBM» ХІІ, Roma 1985, р. 

210-254. 

Після короткого вступу поміщено тут в ориrіналі, в латинській 

мові, 10 річних реляцій, які Єзуїтські Провінціяли ГалиЦької Про
вінції щорічно мали висилати до свящ. Конrреrації Пропаrанда 

Фіде; два листи о. f. Щелковеького - маrістра й настоятеля в 

Добромилі та три цінні списки новиків з 1882, 1884 і 1889 років. По 
них додано ще чотири реляції про розвиток Василіянеької реформи, 

які вислано до Ген. Курії ОО. Єзуїтів. 
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775 - PIDRUtNYJ Р., Documenti riguardanti l'inizio del/a Riforma Basi
liana in Galizia (1880-1882). «Analecta OSBM» ХІ (XVII), Roma 
1982, р. 353-403. 

Після короткого вступу про початки Добромильської Реформи 

Василіянського Чину, автор подав синтезу 146 документів з років 
1880-1882, які знаходяться в архіві Конrреrації для Східних Церков і 
в Секретному Ватиканському архіві та в Римському архіві ОО. 

Єзуїтів. Вони у великій мірі висвітлюють багато темних сторінок, 

які досі виглядали незрозумілі. 

776 - SENYK SоРНІд, Women's Monasteries in Ukraine and Belorussia 
to the Period of Suppressions. Orientalia Christiana Ana1ecta 222. 
Roma, Pont. lnstitutum Studiorum Orientalium, 1983, рр. 235( + 3). 

За визначенням самої авторки, це не історія, а тільки загальний 

огляд монашого жіночого життя в Україні та Білорусі, головно в 

помонгольській добі, зокрема в 17-18 століттях. Цей огляд охоплює 
усі жіночі монастирі, католицькі й православні, які між собою мало 

різнилися,- від їхніх початків аж до їхньої касати при кінці 18 та в 
першій половині 19 сторіччя, в тодішній Росії та Австрії. На початку 
подано каталог усіх знаних монастирів, які існували ·на цих просто

рах, з усіма найважливішими даними, які про них можна було 

тільки знайти. Дальші розділи присвячені зовнішнім та внутрішнім 

аспектам чернечого/життя жіночих монастирів: їхнім фундаторам, 

матеріяльним справам, відношенню до єрархії та інших монастирів, 

спільному життю, внутрішній організації та їх діяльності, вкінці 

їхній касаті, при кінці 18 та на початку 19 століття, хоч деякі з 
них зосталися і далі продовжали свою історію, деколи і досить ви

значну. 

При кінці додано ще короткий спис усіх монастирів за азбукою, 

з поданням місцевости, району, імени Патрона та часу існування; 

статистику поодиноких монастирів у різних часах; імена, під якими 
згадуються деякі з монастирів та лісту деяких термінів, які в тексті 

потребували пояснень, як також бібліографію та покажчик імен мо

настирів та осіб. 

Rec.: The Catholic Historical Review, v. 71, n. 4, р. 625-6 (М. Bo
hachevsky-Chomiak); Collectanea Cisterciensia t. 47, 1985, р. 577 (М. 
Clayton); Jahrbiicher fiir Geschichte Osteuropas 1986, 1, S. 97-9 (G. 
Stricker). 
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777 - SENYK S., Rutskyj's Reform and Orthodox Monasticism: а Com
parison. Eastern Rite Monasticism in the Polish-Lithuanian Com
monwealth in the seventeenth century. «Orientalia Christiana Pe
riodica», Rome 1982, рр. 406-430. 

У статті авторка переводить порівняння між католицькими і 

православними монастирями в польсько-литовській державі у 16 
сторіччі, які в багатьох аспектах були дуже між собою зближені й 

навіть подібні, бо існували й розвивалися в тих самих обставинах, 

які наказували ці сам.і засоби у розв'язці проблем. Так було у запро

вадженні і підкреслюванні спільного монашого життя, і в об'єднанні 

православних монастирів в Галичині 1663 року, яке дуже наближене 
до централізації митр. Рутського, і частому зобов'язанні дбати про 

школи, друкарні і взагалі про більш активне життя. 

778 - SIPIAGUINE А., Aux sources de /а piete russe. La Laura des caver
nes а Кіеv. «lrenikon» collection N. 2. Prieure D'Amay sfMeuse 
1927, рр. 30. 

Автор описує у розвідці візантійські монаші початки на Русі, 

основників чернецтва, зокрема Печерської Лаври в Києві, та визнач

ніших святих угодників, які в ній освятилися. 

779 - UovдRI 1., Kvesztara Vonatkozo XVIII. szazadi zemp/eni adatok. 
«Kiilбnlenyomat а Herman Otto Muzeum. Evkбnyve XXIV. Кбtе
tеЬбІ», 1986, р. 45-54. 

У статті зроблено спробу представити збирання пожертв, яке 

переводили Земплинські монахи в 18 столітті, навіть далеко від 

своїх монастирів і між людьми різних народностей та віровизнання. 

780 - \VOJNAR :М., Basilian Seminaries, Colleges and Schools (XVII-
XVIII). "Analecta OSBM", ІХ (XIV), 1974, рр. 48-63. 
Basilian Scholars and Publishing Houses (XVII-XVIII). Ibidem 
р. 64-94· 
Basilian Missionary Work - 1\fissionaries and .Missions (XVII
XVIII). Ibidem 95-по. 

V першому нарисі автор описув Вас11.ліянські семінарії ДJІЯ 
впархія.льного духовенства та 17 шкі.л-но.леtій д.ля переважно шля
хетської мо.лоді. 
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У другому - дав короткі інформації про 9 Василіянських 

вчених в 17-му і у 18-му ст., та про видавничі центри-друнарні у 

Бильні, Супраслі, Уиеві і Почаєві. 

У третьому - дав такі ж інформації про 15 Василіяисью1х 
місіонерів в 17 ст. і 18 в наступиому 18-му ст., як також характе
ристику таких місій. 

781 - Wot.YNIAK (Gizycki М.), Szkola powiatowa Bazylianska w Wil
nie w klasztмze sw. Tr6fcy, "Prz. Powszechny" IV, 40, Krak6w, 
х8gз. s. gз-xog. 

Це короткий нарис про Василіянську повітову шкоJху, яка 

постала у Бильні в манастирських забудуваннях св. Трійці і діяла 

в рр. 1825-1839. У нарисі подано опис навчання з усіх предметів, 
число учнів та всіх професорів з їхніми короткими даними, і долю 

по іх усуненні. 

782 - Wot.YNIAK, Lista Opat6w Bazylia1iskich w Grodnie (z 6ryci·nami), 
Krak6w, 1905, s. 59· 

На осиові хроніки І. Кульчинського, « опата » цього мона
стиря в рр. 1736-1741 (оnублікованої в рос. nерекладі в« Археогр. 
Сбориик'Ь », ІХ, с. 409-504), записок Стебельського і Свмашка від

творює лісту « оnатів »-архимандритів того монастиря, який nо

став у 15 ст. nри церкві а 12 ст.- аж до останнього В. Бучииського 

з 1832 р. При цьому nодана теж коротка історія самого монастиря. 
Див. ще його: Ostatni klasztor bazylianski w Rosyi, Krak6w, Ancz
yca, 1916, s. 20. 

783 - Wot.YNIAK, Bazylianskie klasztory unickie w olwgbie prowincyi 
litewskief. "Prz. Nauk. і Lit.", 1907, t. 35, s. 73-96, 171-192, 269-
288, з6х-з78, 461-480. 

По короткій загальній історіі Чину, nодрібно ош1саио 26 мо
настирів в Білоруської Провінції, аокрема ті школи, ян.і вони 

nровадили, - із сnисками ректорів, nрофесорів і визначніших 

учнів. 

784 - Wot.YNIAK, Wspomnienia о Borunach і unitach w Oszmianskiem. 
"Muzeon", t. ІЗ (1897), s. 645-666. 
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Після короткоі історіі самого монастиря, оnисує його nосі

лості і nриходи, ділльність його членів, вонрема школи для світ

ських - ів сnисками вивначпіших nрефектів та учнів. 

785 - (Wot.YNIAK) SмoRA, Kilka sl6w о Byteniu і Bazylfanach. "Prz. 
Nauk. і Lit.", 42, 1914, s. 49-63, 144-155, 249-256, 341-9, 443-9· 

Подавши коротку історію монастиря в Битені, окрему увагу 

nрисвячує цій діяльності, яку там роsвинули в ділянці душпа

стирській і нультурній, згадавши визначніших його представників. 

На с. 76 подав такий стан Чину: Білорус~:она Провінція в рр. 
1782-3 мала 18 монастирів в 115 монахами; в р. 1786 - було 118 
монахів. Литовсьна Провінція 1822 р. мала 39 мовастирів в 187 
мовахами і 72 новиками. 

786 - ZAWADZKI А., Historia о pozabianiu Bazilianbw w Polocki<~i 
Cerkwi przez cara moskiewskiego, etc. w roku 1705-tym, dnia 30 junia 
starego. Paryz, druk. РР. Renou et Maulde, 1863, str. 22. 

Цю історію списав консультор Чину й Тороканський настоя

тель о. Антін Завадзький, доказуючи, що цар Петро І повбивав Ва

силіян з ненависти до З'єднання, і не випадково, а з розмислом. 

787 - Vessels of Election. Sixtienth Centenary of St. Basil the Great 
(379-1979). А Historical Sketch of the Sisters of St. Basil the Great 
1037-1979, compiled Ьу S.M. Olha, OSBM. Philadelphia 1979, рр. 
191. 

У ювілейному виданні з нагоди 1600-ття від смерти св. Василія 

В. (379-1979}, після вступних ювілейних частин, на сторінках 41-169, 
подано короткий історичний нарис Сестер Василіянок ( 42-9}, їхньої 
централізації (50-2), теперішній стан монастирів (54-6), історію 6-х 
Провінцій, одної М. Провінції та менших центрів (56-128), як також 
сиротипців у Філядельфії та Чесапік і Колеrії та Каледжу у Філя

дельфії (129-145), та вкінці історію у світлинах поодиноких шкіл 
(149-160). Всі статті написані в англ. та укр. мовах, у вільному пе
реданні того ж змісту. Видання дуже багате фотознимками - з 
ущербком для самої історії. 
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14. - ЦЕРНОВНІ БРАТСТВА ШНОЛИ І ДРУКАРНІ 

788 - АскочЕНСКІйІ В., Кіевь сь древнrьйшимь его училищемь Акаде
міею. Часть І. Кіевь 1856, с. 370. 

До 95 сторінки подано короткий історичний нарис про розви
ток науки і шкіл на Русі, зокрема в Києві, а на дальших сторінках -
життєписи Київських митрополитів від Й. Борецького до В. Ясинсь
кого (1 690-1707), присвячуючи окрему увагу історії Київської Ака
демії. 

789 - Бщл К, Українські видання в 16 ст. «Богословія», Рим 
1976, с. 117-133. 

Автор дає оnис nершодруків-інкуиабулів, які появилися nеред 
1500 роком у Львові, Острозі та Бильні. При кінці додано 4 ілю
страдійні листки з ріаних видань. 

790 - БІлодІд І.К., Києво-Могилянська Академія в історй" східно
слов'янських літературних мов. Київ, Наукова Думка, 1979, 
с. 200. 

У монографії насвітлюються питання історії східнослов'янсь

ких мов, переважно історії української літератури. Зокрема центра

льним у ній є нарис про мовну концепцію Києво-МGгилянської Ака

демії, першого вищого навчального закладу східних слов'ян. 

Вміщено також нариси про викладання мови у братських школах, у 

Києво-Могилянській Академії та про граматику І. Ужевича й ін. 

791 - БллжЕйовський Д., Українські і Білоруські студенти в 

Папсь'Хій Грецькій Rолеr:ії в Римі. << Богословія>>, Рим 1977, 
с. 246-258. 

У цій 1\олеrії навчалося nонад 200 студентів а 1\иївської і 

Галицької митрополій, які nізніше займали високі і відповідальні 

становища в Церкві. У статті автор розглядає причини, із-за яких 

нони nризначались до цієї 1\олеrії, nодає число українських і бі

.чоруських студентів й аналізує вnлив цієї 1\олеrії на цих студен

тів, а через них на життя й історію Ниєво-Га.тпщької митрополії 

і сусідних І{раїн. 
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792 - Босий В., Українська Діецезальна Колєrія св. Йосифа в Йорк
тоні, Саск. (Коротка хроніка). Йорктон, дирекція Колєrії св. 
Йосифа, 1926, с. 28. 

Автор дає короткий нарис про постання Колеrії св. Йосифа у 
Йорктоні, Канада, яка була призначена для українців, ії розвиток, 
організацію та успіхи. 

793 - БьІКОВ'Ь Н.П., Острожское св. Кирилло-Методіевское Право

славноє Церковнqе Братство. Очеркь его возникновенія и 

дtятельности. МатеріальІ К'Ь исторіи Братства 1865-1910. г.г. С. 
Петербергь, тип. В. Киршбаума, 191 О, с. 244. 

Автор подає історичний начерк про постання та організацію 

Братства і Братської церкви в Острозі, як також про його установи: 

Дівочу школу, школу в Миклашах, бібліотеку, лічницю, гостинницю 

та приют для інвалідів. При кінці поміщено ще список членів 

Братства. 

794 - ВдвРик М., Нововідкриті почаївські друки 18-го сторіччя. 

«Записки ЧСВВ», Х (XVI), Рим 1979, с. 370-8. 

Автор наводить з Максименкового каталогу: «Кириличні ста

родруки укр. друкарень, що зберігаються у львівських збірках, 1574-
1800, Львів 1975, с. 126», (див. ч. 1425)- 29 кириличних почаївських 
друків, яких нема ні в Тилянського (див. ч. 823 - Джерела і 

Бібліографія історії укр. Церкви) ні в Петрова (див. ч. 1156 там же). 
Наводить їх з цього каталогу за роками видання та з його порядко

ними числами, а після того додає ще свої завваження до деяких з 

них і до почаївських видань взагалі. Між цими позиціями находя

ться аж ІЗ досі невідомих кириличних публікацій. 

795 - ВлвРиR М., Церtі:овні друtі:арні й видання в Уtі:раїнсьtі:ій Ка
толtЩЬtі:иt Цер,;;ві 17-го ст. << 3аписІш ЧСВВ>> IX(XIV), 
Рим 1974, с. 111-123. 

Автор оnисує невідрадний стан в укр. кат. Церкві в 17 сто
JІітті на ПО.'Іі друкарень та видань. Після nершорядних церков

них видань Служебюша і Требника у Виленсьх<ій друкарні Л. Ма
мОІшча 1617-1618 -·· на друге видашш Служебника митр. R. Жо-
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ховсь1юго треба було ждати 75 років, аш до 1692 р. У цьому пе
ріоді, крім незначних і дрібних видань·, можна ще тільки згадати 

Часослов, що nоявився з Святотроїцької друкарні у Вильні 1670 р. 
Багато було дискусій і постанов, але обставини не доаволяmr на 

їхню реалізацію. 

796 - ВлвРик М., До постання першої серії «Записок» ЧСВВ 

(1924-1948). « Записки ЧСВВ » IX(XIV), Рим 1974, с. 1-18. 

Ініціятором постання « Записок ЧСВВ » був довгоJrітній Про
тоігумен о. П. Філяс, який приготовив до цього І'рунт за свого 

урядування і висунув цей проєкт на Капітулі у Львові 1920 р. 

Описавши перебіг цих приготувань, автор присвячує ще окрему 

увагу першому редакторові <<Записок» о. й. Скрутневі, цілі цього 
видання, досягненням та значенні. 

Доповненням до цієї статті, пор. теж: Вєликий А.Г., До геневи 

другої серії «Записок ЧСВВ» (1949-1974), там же с. 19-23; як та
кож: НлзлРко 1., Jltloї спо.м.ини про о. й. Ск.рутня, ЧСВВ (1894-
1951). - З нагоди 50-ліття появи « Записок ЧСВВ », там же, с. 

293-302. 

797 - Головлцюй Я., ll aflaлo и дтьйствованїе ставропиииск.ого 

Братства в'Ь Львовть по отношенїю Іtсторико-литератур

но.м.у. «Зоря Галицкая яко албом-ь на 1860 г. >>. Львов-ь, 

тип. Ставр. Инст., 1860, с. 431-476. 

У статті подано короткий нарис про початки Львівського Брат

ства- аж до осягнеmІЯ ставропігії 1593 р., зокрема його шкільну, 
виховну, друкарську та видавничу діяльність. 

798 . - ГРиник В., Укр. Кат. Духовна Семінарія в Перемишлі. «Аль
манах укр. богословів», Перемишль 193 7, стор. 96-116. 

У статті розглядається справа підготування душпастирів в Укр. 

Католицькій Церкві, від самих початків, після Берестейської Унії. 

зокрема на терені Перемиської єпархії-- аж до оснування й збуду

вання власної великої Семінарії в роках 1911-1914. При кінці подано 
імена 15 ректорів в рр. 1845-1936 і 69 професорів, з їхніми особисти
ми даними. 
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799 - ГРиньох 1., Греко-Католицька Богословська Академія ( 1929-
1979 ). «Богословія», Рим 1979, т. 43, кн. 1-4, ст. 5-14. 

Автор розглядає генезу Греко-Католицької Богословської Ака

демії у Львові, еклезіологічну сутність у їі оснуванні та основопо

ложну грамоту митр. А. Шептицького. 

Пор. ще: В. ЛЕнцик, Ювілей Богословської АкадемП у Львові 

( 1929-1970), в тому ж числі «Богословії», ст. 130-136, з коротким на
рисом цієї Академії. 

800 - ГРИЦАК Є., Перший Альманах Перемиських Богословів. «Аль

манах укр. богословів», Перемишль 1937, ст. 227-268. 

Автор розглядає Перший Альманах Перемиських Богословів, 

який появився друком в Перемишлі 1852 року п.з. «Лірвак з над 
Сяна, издан Семинаристами Перемискими в ползу Дому Народно

го», формату малої вісімки, сторін 8 ненумерованих + Х (вступу) + 
110. Окрему увагу присвячує його змістові, авторам, а в першій мірі 
першому з них о. Й. Лозинському, та згадкам й оцінкам цієї появи. 

801 - Д(идА) В., Украі"нський Папський Семінар ім. св. Йосафата в 
Римі. «Альманах укр. богословів», Перемишль 1937, стор. 135-
146. 

У статті подано короткий нарис про початки та розвиток 

студій українських богословів у римських богословських Інститу

тах, починаючи з 16 століття, після Берестейської Унії, аж до 

відкриття власної Колеrії «в домі ген. прокуратури ОО. Василіян» в 

1897 році, яку 1932 року перенесено до нової величавої будівлі на 
Джанікольському горбку. 

802 · ІсАєвич Я.Д., Першодрукар Іван. Федоров і виникнення дру

карства н.а Україні. Львів, « Вища Школа », в-во при Львів. 

державному університеті, 1975, ст. 152. 

На тлі загального життєписного нарису Івана Федорова, автор 

головну увагу присвятив аналізі та описові тих сімох чи вісьмох ви

дань, які появилися друком у Львові та Острозі за час його в них 

побуту, зокрема найбільшому з них- Острозькій Біблії. 
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Rec.: «Recenzija», Harvard Ukr. Research Institute, 1977-1978, vol. 
VIII, р. 1-16 (Robert Mathiesen, Brown University). 

803 - КУПРАНЕЦЬ о., Духови,е Вогнище на с,.итальщині. у,.раїн

СЬІЄа Католиць~Єа Духовна Семінарія, Гіршберr:-Куле.мборr:. 

<<Записки ЧСВВ>>, І, т. 35, Рим-Торонто 1975, с. 206. 

У праці подано історичний нарис про nостання й ділльність 

Унр. Rат. Духовної Семінарії, спочатну в Гіршберr, Німеччина, 

а потім у Rулемборt; Голанділ, в рр. 1946-1950, з норотними да

ними усіх настолтелів і професорів, списном питомців і багатьома 

світлинами осіб і групових. На початну наведено винористані дже

рела, а при нінці ще кілька документів, резюме в англійсьній мові 

та nоІtажчик імен та речей. 

Rec.: "Het Christelijk Oosten", Nijrncgen, 1976, 296. 

804 - КУЧАБський В., Греко-Католицька Богословська Академія у 

Львові в третьому трьохліттю свойого існування. Львів, накл. 

Академії, 1941, с. 192. 

У першій частині автор описує діяльність Академії в наступних 

розділах: Звідомлення ректорату; Інавrураційні виклади; Орrані

зація Академії; Професорський збір у рр. 1934-7; Програма ви
кладів; Наукові семінарі; Книгозбірня; Наукові праці і видання; 

Слухачі; Адміністративна частина. У другій частині (112-127) роз
глядає позанаучпу діяльність Академії, у третій- голоси преси про 

Академію ( 129-192). 

805 - ЛУЦІВ В., Цер,.овпі Братства в У10раїні. << Богословіл », 
Рим 1973, с. 89-123. 

У нарисі розг.іlЛдаютьсл: Походжен.нл та історична основа укр. 

церковних Братств; членство та їхня побудова і діяльність, як 

теж значення і вислід nраці для українського народу. При кінці 

подано теж вин.ористану досить широку бібліографію. 

806 . - МАцюк 0., Першопочатки українського книгодрукування. 
«Наука та Суспільство», Київ, ХХ, 1970, ч. 9, с. 49-52. 



236 Бібліографіlr Укр. Церкви 

Ще про початки книгодрукування на Украіні. «Архіви України», 

Київ, 1971, XXV, ч. 1, ст. 26-32. 
Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова? «Архіви 

України», Київ 1968, ч. 2, ст. 3-14. 

У всіх трьох статтях автор доводить, що книгодрукування, яке 

в тому часі було майже повнотою церковного змісту, почалося в 
Україні задовго ще перед І. Федоровим, який прийшов до Львова 

щойно 1572 р. і там тільки відновив друкарську штуку, як він сам 

записав у вступі до свого «Апостола» і як це стоїть теж на його над

гробнику. За різними документами таке книгодрукування існувало у 

Василіянському монастирі св. Онуфрія у Львові вже 1460 року, отже 
на 112 років принаймні до приїзду І. Федорова. 

Пор. теж: «Свобода» США, 9 жовтня 1981 р. Про перші дві 

статті була згадка в нашій Бібліографії під ч. 860. 

807 - Миловидов-ь А., Западно-русскія православнь1я братства, 

ихь современное значеніе и задачи. Бильна, тип. «Русскій По

чин-ь», 1912, с. 36. 

На основі минулого автор розглядає особливе значення, яке 

мають нововідновлені церковні братства в обороні перед католиць

кими впливами, та яке їхнє завдання. 

808 - МУдРий С., Нарис історІЇ Украінської Папеької КолеtІЇ св. 

Йосафата в Римі. Рим, Укр. Дух. Бібліотека ч. 65, вид. ОО. Ва
силіян, 1984, с. 197. 

Основуючись тільки на рукописному літописі Колеrії, який у 

сімох томах списали самі настоятелі семінарії, спершу оо. Ісусовці 
(1897-1904), потім ректори й духовники- Василіяни, автор подав 

короткий нарис історії Української Папеької Колеrії св. Йосафата в 
Римі, зокрема за останніх 50 років. У виданні багато історичних 
знимок, а при кінці список настоятелів та короткі статистичні дані 

про семінаристів. 

809 - Мvnичкл І., ПQtlamк.u Ук.раїнськ.ої Богословськ.ої Hay"u в 
ХХ ст. і патріярх Йосиф. << Богосдовія » 1977, с. 73-120. 

Автор подав начери про початки унр. богословської науки в 
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ХХ ст., від з'їзду nрофесорів богословії украінської семінарн 

1922 р. - до завершення тих nочатків 1928 р. створенням: Бого
словської Академії, яку виnередили nоява журналу «Богословія» 

та створення Богословського Наукового Товариства (1923). 

810 - НЕмпРовский Е.Л., На'lало "нигоnе'lаmания на У"раине. 

Москва, « Наука», 1974, с. 224. 

V цьо:м:у виданні оnисано історію друкарських видань Івана 

Федорова у Львові, nотім: в Острозі і знову у Львові, та його останні 

старання. При кінці додано багато nриміток та nокажчик і:м:ен, 

але без бібліографії. 

811 - ПАТРИЛО 1., Малий Семінар св. Йосафата ОО. Василіян в 
Апостолес, Місіонес. Апостолес, вид. ОО. Василіян, 1955, с. 
41+(3). 

У виданні подано короткий нарис малого Семінаря в Алоето
лес- Арrентина, у його 5-ліття існування. 

812 - ПЕКАР А., Папська Семінарія св. Йосафата в Римі. «Записки 
ЧСВВ» ХІ (XVII), Рим 1982, с. 338-345. 

У статті подано короткий нарис про Папську Семінарію св. йо
сафата в Римі, яку ОО. Василіяни перейняли в 1904 році від ОО. 
Єзуїтів, і від того часу провадять П до сьогодні, починаючи від 
першого ректора о. Арсенія Лозинського. Крім 13 ректорів подано 
теж імена всіх Духовників, яких за той час було 16, і 9 віцеректорів. 

813 - ПЕРХАЧ А., Спомини з побуту гр. кат. Духовної Семінарії в 
Кромерижі 1915 р. «Альманах укр. Богословів», Перемишль 
1937, ст. 117-134. 

Автор подає на основі власних спогадів та статтей, що появи

лися в чеськім журналі «Апостолят св. Кирила і Методія», коротку 

історію гр. кат. Духовної Семінарії в Кромерижі на Моравії. Поста

ла вона старанням о. П. Філяса, ЧСВВ, тодішнього Генерального 

Вікарія для всіх гр. кат. вірних з Галичини, які опинилися поза ме

жами своїх єпархій. Ректором був пізніший Перемиський єпископ 

Йосафат Коциловський. Ця Дух. Семінарія перебувала там 5 
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місяців в 1915 році. У статті подані також імена професорів та. всіх 
75 питомців, між ними і пізнішого Архиєп. І. Бучка, як також 

спільну знимку. 

814 - ПЕтРов-ь Н ., Воспитаннихи Rіевсхой А~~:адеміи u3'Ь Сербов'Ь 

С'Ь начала синодальнаго періода u до царствованія Examepzt
нzt ІІ (1721-1762). << Иsв. имп. Ак. Наук-ь >>, 1904, с. 1-16. 

Число студентів-чужинців було в Київсьиій Академії висоне, 

бо сягало 1/3 й деколи половини, вважаючи такими всіх, що по
ходили а земель, які не належали до Росії, отже й українців а nоль

ських теренів. У цій статті автор дає сnисон кілька десяток сту

дентів а Сербії, з короткими їхніми особистими даними та описом. 

815 - ПЕТРОВ"Ь Н., Rре.м.енец~~:ое Православноє Братство. Тр. К. 

Д.А., Кіев-ь 1857, ІХ, с. 122-145. 

На основі збірки матеріялів а архіву митр. Макарія (на 75 
аркушах), що відносилися до монастирів в Крем'янці і Луцьку, 

автор подав короткий історичний нарис про Братство, монастир і 

друкарню в Крем'янці від 1663 року (від 1725 уніятських) - аж 

до Олександра І, яиий nереніс Василіян до монастиря Реформатів, 

й де вони nеребували до 1839 р. 

Rec.: "Kw. Hist.", Lwow, 1888, 140-1. 

816 - ПЕТРУШЕВИЧ"Ь А.С., О началть ~~:нигопечатанія на Руси вооб

ще, а в'Ь городть Львовть в'Ь особенности. << Временник-ь Инс·r. 

Ставроn. >>, Львов-ь 1884, с. 111-150. 
Хронологичес~~:а.<t Роспись цер~~:овнЬJХ'Ь и мирс~~:их'Ь русс~~:о-сло

венс~~:их'Ь ~~:ниг'Ь напечатаннЬJХ'Ь хириловс~~:и.м.и бухвамzt в11 г. 

Львовть С'Ь 1574 до 1800 года. Там же 1885, с. 111-133. 

В nершій розвідці nодано короткий історичний нарис розвитку 

друкарства на Русі, аокрема у Львові, а в другій список усіх книг, 

які в самому Львові nоявилися друком - кирилицею, від 1574 
до 1800 року. 

817 - СдпЕляк В., Українська Папська Мала Семінарія в Римі. 

Альманах Союзу Укр. Кат. «Провидіння», Філядельфія 1979, с. 
221-232. 
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У короткому нарисі подано найважливіші інформації про по

стання та розвиток Папеької Малої Семінарії в Римі, яку відкрито 

ще 1947 р. в Люрі, біля Орлеану, у Франції, з кількома збірними 
світ линами. 

818 - СЕМЧУ:К С., Унівсь10ий Требни10 1681 р. « Запис:ки ЧСВВ» 
IX(XIV), Рим 1974, с. 124-141. 

Автор nодав оnис та аналізу цього ціниого видання, яке обій

має не тільки саму обрядову частину, але теж вказівки як сnов

ияти святі дійства й уділювати св. Тайни - nравдиву церковну 

енциклопедію богослов'я, отже і догматики, і моральної, права 

та пасторальиої. Ще один примірник його знаходився у Львівській 

Василіянській бібліотеці та в Києві, в Укр. Ак. Н., але ушко

джений. 

819 - СЕииця П., Світильни" Icтzmu. Джерела до історії УJОра

їнсьJООї Католиць10ої Богословсь10ої А10аде.мії у Львові, 1928/9-
1944. Частина друга. Тороито-Чікаl'о, накл. Абсольвен

тів Укр. Кат. Богословської А:кадемії, 1976, с. 663. 

У цій другій частині подано історію Богословського наукового 
товариства від 1923 р. (с. 13-63) і самої Академії в рр. 1939-1944 
і після війни (с. 64-89), з голосами преси про неї в різних мовах, 
я:к теж чимало документів до життя митр. А. ІІІептиць:кого та 

:кард. Йосифа Сліпого. У nраці наведено 378 чисел бібліографії 
і в обох частинах вміщено понад 200 зиимок. При кінці nодано 
теж резюме в мовах у:країнській, англійській, французькій, іта

лійсь:кій та иімецьх{ій як теж індекс імен на 12 сторінок. 
Перша частина появилася 1973 р., див. ч. 888. 

820 - ШлРАНЕВИЧ'Ь И., Нит.:одай Rрассовст.:ій (Ми10олай Rрасувс10ій) 

от'Ь 1686-1692 писарь управленія, а от'Ь 1692-7 стартьйшина 
Ставропигійс10аго Братства в'Ь Львовть. Историчесній очер

:К'Ь С'Ь прибавною современньхх'Ь зашІСОК'Ь из'Ь книг'Ь и ре

гистров'Ь Львовенаго Ставропигійс:каго Братства. Львов'Ь, 

тип. Ставр. Инст., 1895, с. 196+IV. 

На тлі :короткого біографічного нарису одного з визначніших 

членів Братства, М. КрасовсьІ{ОГО з 17 ст., подано тут досить ба-
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гато матеріялу до історіі самого Братства, продовжаючи іі на с. 

10-195 виписками з його архівів та книг. 

821 - ШлРАНЕвичь И., Юрій Еліясевич'Ь. Историчесній очерк'Ь. 

Львов'Ь, тип. Ставр. Инст., 1895, с. 35. 

На тлі життєпису Ю. Еліясевича автор продовжає історію са

мого Братства в роках 1722-1735 (Див. ч. 1357). 

822 - ЩУРАТ В., Довкола ІІамогильного каменя Івана Федорова. 
Жовква, Бібл. «Записок ЧСВВ», ч. 1, 1925, с. 11. 

Автор розглядає питання, як дійшло до того, що надгробний 

камінь І. Федорова, одного з перших друкарів у Львові, щ:ренесено 

в роках 1812-1828 з кладовища біля церкви св. Онуфрія у Львові до 
церкви, де його вмуровано у підлогу притвора. 

823 - М. П-чь, Вилеиское Св.ято-Троицкое, впослтьдствіи Св.ято

Духовское Братство. (Исторический очеркь). Бильна, тип. А.Г. 

СЬІркина, 1891, с. 116. 

Автор подає історію Свято-Троїцького Братства, яке потім, як 

церкву св. Тройці перебрали З'єднані, перенеслося до церкви Св. 

Духа і почало теж називатися Братством св. Духа. У праці описано 
його початки в роках 1584-1585, разом з іншими Братствами, його 
завдання та діяльність аж до 1797 року, коли воно пере~тало існува
ти - самоліквідувалось з приходом православної влади і знову 

відновило свою діяльність щойно 1865 р. 

824 - Историческі.я св1Ьдтьиі.я о Каменецкомь u Барскомь духовнихь 
училищахь. Изь «Под. Епарх. Вtдомости» 1891 г., с. 52. 

У статті подано короткий історичний нарис про духовну школу 

в Кам'янці, а потім Барі, яка постала в 1818 році як окрема інсти
туція і була своєрідною середньою школою. 

825·6 - В.Р.В., Львовсr;,ое Ставропигіальпое Братство. <<Времен· 

ник'Ь», Львов'Ь 1927, с. 4-51. 

Напочатку подано нороткий історичний начери Братства, його 
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Устав, а nотім: широно оnисано його «чорні» дні в рр. 1915-1922, 
ноли його nеребрали свідомі унраїнці. 

На ст. XXXVI-XLI nоміщено сnисон імен усіх тих, що в рр. 
1577-1926 входили до головної Ради і творили його <<старшину>>. 

V « Временвину » за 1875 рін, с. 148-160 nодано норотні ві

домості про інші Братства у Львові. 

827 - Пропам'ятна Книга 50-ліття Семінарй" св. Йосифа в Пру
дентополіс- Парана, Бразилія. Прудентопіль, в-во ОО. Васи
ліян, 1985, с. 225. 

З нагоди золотого ювілею у цьому виданні зібрано багато 

цінного матеріялу, разом з численними світлинами, до майбутньої 

історії цієї найбільшої в Українській Церкві Малої Семінарії, з якої 

вже вийшло 70 священиків та один єпископ. 

828 - Столrьтній юбилей Подольской Духовной. Семинаріи, 1798-
1898 г.г. Каменец"Ь-ПодольсК'ь, тип. Киржецкаго, 1899, с. 168. 

У виданні замітва до історії стаття «Историческая записка о 
Подольской Духовной Семинаріи» (34-66) та їі значення (66-88). 

829 - Ухраінсьха Книга XVI-XVII ст. За реданцією М.О. МаІ{а
ренн.а і С.І. Маслова. Київ, Держ. в-во Vнраїни, 1926, 
с. XVI+435. 

Це збірна nраця, яна nоявилася у рамах: Труди Vнр. Наун. 

Інституту Книгознавства, ян т. І. На зміст її силадаються наступні 

нариси: 

Романовський В.: Друнар І. Федорович, його життя і діяльність 

(1-55). 

Клименно П.: Графіна шрифту Острозької БібJІії (56-76). 
Маслов С.: Етюди з історіі унр. стародруків (77-152). 
Манаревно М.: Орнаментація унр. ию1ги XVI-XVII ст. (153-218). 
Поnов П.: Матеріяли до словнина укр. граверів (219-352). 
Щербамівсьний Д.: Оnрава ннижон ниївсьних золотарів XVII-

XVIII с. (353-400). 

Курінний П.: Лаврсь:кі інтролігатори XVII-XVIII ст. (401-435). 
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Майже всі ці видання були церковного характеру і появилися 

в церковних друкарнях. 

830. - BLAZEJOVSKYJ 

Seminaries of Lviv 
рр. XXVII+28o. 

D., Uмainian and Armenian Pontifical 
(Іб65-І784). "Analecta OSBM", І, v. 29, 1975, 

Подавши напочатку досить широкий нарис про українські иа-

толицькі семінарії в Київській митрополії (1-79), загально про 

вірменів, зокрема у Львові (80-94), і про Папські колеrії і семі

нарії та про Тватинів (90-108), далі автор подав історію вірмен

ської семінарії у Львові в рр. 1665-1709 (109-162), та спільної вір
менсько-української семінарії, спочатку у вірменському домі в 

рр. 1709~1740 (163-218), і в новому домі в рр. 1746-1784 (219-245). 
При кінці подав теж спис усіх ректорів і професорів та список 194 
українських семінаристів, з короткими їхніми особистими даними. 

На початку подана досить обширна бібліографія і використані 

джерела, при кінці покажчик імен. V виданні поміщено теж 7 іJrю
страцій. 

Rec.: "Or. Chr. Per.", 42/2, 1976, рр. 555-6 (Krajcar J.). 

831 - BLAZEJOVSKYJ D., Ukrainian and Bielorussian Students it~ tl~e 

Pontificio Collegio Uf'bano de Propaganda Fide (Іб27-1846). "Aпa
lecta OSBM", ІХ (XIV), Roma, 1974, рр. 202-222. 

Після короткого нарису npo джерела, з яких взято ці дані, 

автор nодав список 68 nитомців з Київської митроnолії в рр. 1627-
1846, які nеребували в Колеrіі « Проnаrанда Фіде >>, з найважли

вішими їхніми даними, які знайдено в архівних записах цієї Ко
леrіі. Більшість цих студентів бушr Василіянами. 

832 - CндRKIEWICZ W., Ostatnie lata Alumnatu Papskiego и• Wilnie. 
«Ateneum Wilenskie», Wilno 1929, str. 109-132. 

Автор подає коротку історію Папеького Інституту (Алюмнату) 
у Бильні, головно після: його реформи 1753 року, коли П вповні 
віддано на вжиток тільки· 20 питомця:м З'єднаної Церкви та період, 
коли його в роках 1773-1798 від Єзуїтів перебрали Василіяни, зокре
ма перипетії у зв'язку з замкненням його із-за браку фондів, та про
даЖЖю будинку - на покриття боргів. 
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833 - CHARLAMPOWICZ К., Polski wplyw па szkolnictwo ruskie w 
XV І і XV І І stuleciu. (Z niedrukowanego oryginalu rosyjskiego 
przelozyl Alojzy Wanczura). Lwow, ksi~garnia Naukowa, 1924, 
s. 47· 

В короткому нарисі автор описує польський гуманістичний 

вплив на руське шкільництво в Польщі, а пізніше теж єзуїтських 

колеrій, та пронякання цими польськими каналами західної євро

пейської культури- спочатку до Києва, а в нього до Москви. 

Rec.: "Kw. Hist.", 1925, s. 623-4. 

834 - КоRтsснмдRУК F.B., The Кievan Academy and its Role in the 
Organization of Education in Russia at the Turn of the Seventeenth 
Century. New York, Shevchenko Scient. Soc., 1976, рр. 96. 

У своїй праці автор головну увагу звертає на вплив Київської 

Академії в організації та розвитку науки й виховання в Росії при 
кінці 17 століття. В першому розділі розглядає ступневе поширення 
Київської науки на Московщині при початкових ваганнях між Схо

дом і Заходом; в другому - перевагу зах. орієнтації та повне прий
няття Київської школи й у третьому - остаточне встановлення 

шкільної системи в про-західному дусі. При кінці доДано тестамент 
митр. П. Могили, бібліографію та покажчик імен. 

835 - SIMRAK J., Spornenica о 250-{!,odosnjici t,rkokat. Sjernenista u 
Zat,rebu (1681-1931). Tiskara Narodne Prosvjete u Zagrebu 1931, 
s. (8)+160. 

Автор зібрав матеріяли і подав коротку історію Духовної Се

мінарії в Загребі, яку започатковано ще 1681 р. для виховання 

священиків східного обряду теперішньої Крижевеької єпархії в 

Юrославії, до якої, крім хорватів, долучилися теж поселенці в 

Галичини і Закарпаття. V нарисі описано початки цієї семінарії, 

розвиток, научпу й виховну програму та імена багатьох ректорів 

й інших виховників, ЯІі теж питомців, з численними світлинами. 

836 - SмoLІKOWSKІ C.R., Stowarzyszenie nad Internatem Ruskim ХХ. 
Zmartwychи•statkbw we Lwoi1lie. Lwow, nakl. Stowarzyszenia, 1887, 
str. 21. 
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У статті подано короткий звіт про систему виховання в інтер

наті, який для священиків «руських» відкрили і провадили польські 

Отці Воскресенці. 

837 - SoкoLYSHYN А., First Ukrainian Printer of Books in Cyrillic. Оп 
the occasion of the 480th Anniversary of Fiola's Book published in 
Cracow. «Ukr. Quaterly» XXVIII, 1972, рр. 286-293. 
400th Anniversary of the First Ukrainian Books. «Ukr. Quaterly» 
ХХХ, 1974, рр. 275-283. 

У першій статті, на основі найновіших джерел, автор доказує 

українське походження С. Фіола, хоч досі уважали його німцем, та 

вичисляє його видання з Краківського періоду (1491): Осмогласник, 
Часословець, Тріодь посна і квітна та Псалтир. Потім він перенісся 

на Закарпаття і там далі займався друкарством. 

У другій статті, з нагоди 400-ччя, описує перші видання в 

Україні І. Федорова, які появилися у Львові 1574 р., а саме його 
Апостол і Буквар, знайдений С. Дягілевом 1927 р. в Римі, та їхню 
бібліографію. 

838 - SvDORENKO А., The Кievan Academy in the Seventeenth Century. 
University of Ottawa Ukrainian Studies, N. 1. Ottawa, Univ. of Ot
tawa Press, 1977, р. 194. 

У праці представлено значення і вплив Київської Академії у 17 
сторіччі. З цією метою автор найперше розглядає вищу освіту в 

Києві і ці труднощі, з якими там мусіли боротися. Далі описує 

історію Київської Колеrії до 1686 р. та працю Могилянсько

Мазепинської Академії до Полтавського періоду (1709), подаючи 
докладний опис їх внутрішньої організації, їх студентів, фінансової 

бази, моральних основ та програми навчання. При кінці: багато 

світлин, покажчики імен, і багата бібліографія (169-185). 

839 - TдRNдwsкv М., The Founding Fathers of Ukrainian Printing: 
Shvaipo/t Fiol and lvan Fedorov. «Ukr. Quaterly» ХХІ, New York 
/965, рр. 206-23/. 

У статті зібрано найважніші дані з життя перших українських 
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церковних друкарів: С. Фіола та І. Федорова, присвячуючи окрему 
увагу їхній видавничій діяльності. 

840 · - ZuвRZYCKI D., Historyczne Ьadania о drukarniach rtІSko-slo

wianskich w Galicyi. Lw6w, druk. Inst. Stauropig., 1836, s. (4) +54· 

V статті подано короткий історичний нарис про 17 слов'ян
ських друкарень, які існували в Галичині, з додатком їхніх видань. 

Цю розвідку nередруковано у « Времениику » Ставроnігійського 
Інституту за рік 1913. 

841 - А.В., Szkoly ludowe w Rosyi. "Prz. Powsz.", Krak6w, 21, 

1899, s. 153-175. 

Це коротк~tй ІІарис про народні школи в 19 столітті в росій
ській імперії, втому і на українських землях, які в тому часі ор

ганізувались при церквах і якими майже nовністю провадило ду

ховенство. 

842 - The Кіеv Mohy/a Academy. Commemorating the 350th Anniver
sary of its Founding ( 1632). «Harvard Ukrainian Studies», special 
issue, vol. VIII, N. l/2, June 1984, рр. 252+36. 

Цілий Збірник присвячений найбільшій в нас церковній нау
ковій Інституції: Києво-Могилянській Академії. До церковної 

історіі зокрема мають відношення наступні статті: РRпsдк 0., The 
Кіеv Mohy/a Academy in Ukr. History; SEvtENKO 1., The Мапу Wor/ds of 
Peter Mohy/a; PYLYPІUK N., Eucharisterion. Albo, Vdjacnost'. The first 
Panegyryf< ofthe Кіеv Mohy/a Schoo/; CRACRAFТ J., Theo/ogy at the Кіеv 
Academy during its Go/den Age; GдJECKY G., The Кіеv Mohy/a Academy 
and the Hetmanate; LEWІN Р., Drama and Theater at Ukr. Schoo/s in the 
17 and 18 Centuries: ВіЬ/е as Inspiration of Images, Meanings, Sty/e and 
Stage Productions; LuZNY R., The Кіеv Mohy/a Academy in Relation to 
Polish Cu/ture; SvsvN F., Р. Mohy/a and the Кіеv Academy in Recent 
Western. 

При кінці у трьох статтях подано вибрану бібліографію: поль

ську з 1966-1983 рр., радянську з 1970-1983 рр., і румунську, а також 

«Факсіміле» Евхарістеріону з вступом І. Шевченка. 

Rec.: Jahrbiicher fiir Geschichte Osteuropas 1986, 2, S. 262-3 (Мах 
J. Okenfuss). 
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15. - ЖИТТЄПИСИ ВИЗНАЧНИХ В ЦЕРКОВНОМУ ЖИТТІ 
ОСОБИСТОСТЕЙ 

843 - АндРУсяк Н., Львівсь'І'ий 6nuc'I'On Йосиф Шу.млянсь'І'ий та 
його змагання за права д,л,я духовенства й об'єднання Цер,;ов. 

« Логос », Йорктон 1977, . с. 257-290. 

Автор nеревидає в українській мові монографію, яка nepeдme 

nоявилась була nо-nольськи (див. ч. 983), доnовняючи її тільки 

матеріялами, які опублікували О. Деруtа (див. ч. 1394) і М. Ма
русин (див. ч. 566), не взявши до уваги тих документів, які в остан
ніх десятиріччях видано в Римі. У цьому nерекладі виповнено де

які прогалини в насвітленні діяльности єп. Шумлянського, але 

використані нові матеріяли не змінили основних поглядів автора. 

844 - БАЗИЛЕвич А.М., Про останні дні, смерть і похорон слуги Бо

жого митрополита Андрея Шептицького. «Логос», ХХІХ, ч. 2, 
Йорктон, 1978, с. 81-96; 1979, с. 68-70. 

У статті автор виправляє неправдиві вістки, які кружляли про 

останні дні, саму смерть і похорони митр. А. Шептицького. Робить 

це на основі документів та записів, які зібрані в «Артикулах для за

початкування процесу», Рим 1958, ІІІ, с. 63-66. При цьому вияснює 
звідки взялис~ ці невірні інформації та як вони пошириЛись. В 

річнику за 1979 рік, с. 68-70, поміщено два листи М. Хом'яка, в яких 
він подає джерело тих інформацій. 

845 - БАЛА 0., Перший український єпископ Канади Кир Никита 
Будка у сороклітнІИ ювілей оснування українсько

католицької ієрархії в Канаді. Вінніпеr, Ман., накладом цен

тралі Українців Католиків, 1952, с. 56. 

Автор розвідки- перший секретар єп. Никити Будки в Канаді. 

В більшості на осно~і власних спостережень подає у ній його корот

кий життєпис, присвячуючи головну увагу його праці, труднощам 

та здобуткам в розбудові укр. католицького життя в Канаді- від 

свого призначення і приїзду в 1912 році аж до резиrнації і виїзду в 

1927 році. При кінці додане резюме в англійській мові, с. 52-6. 
Пор. ще текст оскарження, в більшості від самих українців, про

ти єп. Н. Будки, в часі першої світової війни, та звільнення від усіх 
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закидів, які йому робили: Viпdicatioп of Вishop Bиdka. Full Record of 
Investigation. А String of unfounded charges. Judge Paterson's Summa
ry. Toronto, «The Catholic Truth Society of Canada», (The Northwest 
Review, Dec. 6, 1919), рр. (6). 

846 - БАРВІнський В., Квітка на домовину Преосвященного слуги 
Божого, Кир Йосифа Боцяна, епископа Луцького, суфраtана 
Львівського. Жовква, накладом автора, 1927, с. 31. 

Автор подає короткий нарис життя та діяльности єп. й. Боця
на, який останні роки, як єпископ, найбільше трудився на Волині і 

Підляшші між недавніми колишніми уніятами. 

847 - БІДА R., Іоанн.uІЄій ІалятовсьІЄий. « Богословія», Рим 1972, 
с. 65-98. 

Архимандрит І. (алятовський належав до найбільш освіче
них людей того часу в Україні, і його твори були поширені теж 

nоза її границями, як і в Росії. Автор nодав його біографічні дані, 

хоч не багато з них nередано наступним nоколінням, зокре1.1а про 

його професуру в Києві, та розглядає його nисьменницьку діяль

ність, західні основи його освіти, як теж культурні вnливи унра

їнських діячів на Росію, хоч московська патріярхія 1690 р. ви

дала заборону вживати українські видання. 

848 - БІДА R., ІоаніІЄій 1алятовсьІЄий і його << К.ttю'Ч Ра~мінія ». 
Рим, Унр. Кат. унів. ім. св. Климента Папи, т. 37-39, 1975, 
с. XIV +(2)+524+(4). 

На перших 104 сторінках, автор розглядав життя І. (алятов
ського, його літературні твори, західні впливи й заборону його 

творів в Мош,ві, та сам твір « Ключ Разумівія », як теж літера
туру до йоГо життя і творів. На дальших сторінках офсетом пе

ревидав сам «Ключ Разумінін », який появився в Києві 1659 року. 
При нінці виготовлено ще покажчик імен - до вступу і смюго 

твору І. (алятовського. 

849 - Бt.Лщюй А.В., Родопроисхождеиіе западнорусскаго митро
полита Іосифа 11 Солтана. Оттискь изь чч. 44-6 «Лит. Епарх. 
Вt.домости». Бильна 1895, стор. 42. 
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Автор розглядає проблему походження Київського митрополи

та Йосифа 11 Солтана (1507-1521), за якого відбувся знаний Вилен
ський Собор (1509), і приходить до висновку, що він був спорідне
ний з Солтанами Жировицькими та що його батько був боярином 

Логойського повіту. 

850' - БогАчЕвський Д., Владика Константин Богачевський. 

Перший митрополит Української Католицької Церкви в ЗСА. 
Філядельфія, Па., накл. Філядельфійської архиєпархії УКЦ в 

ЗСА, 1980, с. 78. 

Видання присвячене життю та церковній діяльності єпископа 

Костянтина Богачевського, що став першим митрополитом Укр. 

Католицької Церкви в З'єднаних Стейтах Америки, з осідком у 

Філядельфії. 

851 - Боцян Й., о. Ісидор Дольницький - Духовний Отець, 
Літургіст і Піснотворець. Львів, Аскетична Бібліотека Гр.-Кат. 
Семипарії у Львові, т. V, 1933, с. 136. Друге видання доповнив о. 
Й. Сліпий. . 

У праці розглядається життєвий шлях о. І. Дольницького (1830-
1924), його студії і працю в семінарії та монастирях Сестер Васи
ліянок, участь у Львівськім Синоді та виданні типіка й церковних 

служб, як також його воєнні та післявоєнні роки. Зокрема присвя

чується увагу його праці як Духовника, літургіста та піснетворця. 

852 - ВАВРИК М., О. Іриней Іван Назарко, ЧСВВ ( 1905-1976) та 
його церковно-історична письменницька спадщина. «Записки 

ЧСВВ» Х, Рим 1979, с. 394-404. 

Автор подав короткий нарис життя та широкої діяльности о. 

Іринея І. Назарка, як місіонаря, проповідника, провідника Марійсь

ких Дружин, редактора «Світла» і «Записок ЧСВВ», виховника та 

плідного письменника і наукового дослідника, збираючи важніші 

його праці, розвідки та статті. 

853 - ВлвРик М., о. Корнило СрочинсьJї,uй, ЧСВВ, історіограф та 
проповідии't>. «Записки ЧСВВ», IIJ(IX), Рим 1960, с. 429-439. 
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V статті подано .життєnис о. К. Срочинського, зокрема ошt
сана його наукова та проnовідн:ицька діяльність. 

854 - ГАюк К., Унійна діяльність Мелетія С.мотриць~ого. Істо
ричний нарис. Н. Йорк-Бавнд Брук, Науково-Богослов
ський Інститут Vкр. Прав. Церкви в США, 1970, с. 55. 

V цьому нарисі автор подав короткий життєпис М. Смотриць
кого, зокрема довше насвітливши його унійну діяльність, яку він, 
очевидно, осуджує. 

855 - Г(нд тюк) І., Двадцять літ на Владичому престолі. «Ювіл. Аль

манах укр. кат. богословів перемиської єпархії». Перемишль 

1937, ст. 64-91. 

У статті насвітлено життєвий шлях єп. Й. Коциловського, апо
стольську працю в єпархії, організацію духовної семінарії, журбу 

про святість клиру, працю над організацією Кат. Акції і його хари

тативну акцію. 

На дальших сторінках 92-95 Доюцький М. помістив ще корот
ку статтю: Преосв. Йосафат Коциловський супроти сектанства. 

856 - ГолЕндд Й., Анатолій Кралицький. Розвідка і вибрані твори. 
Пряшів, Відділ Укр. Літератури, 1984, с. 255. 

У першій частині (с. 5-98) авторка подала короткий життєпис 
Анатолія Кралицького, Василіянина, визначного церковного діяча 

(1835-1894), і розглянула частину його творів, передусім літератур

них. У другій частині (с. 99-230) навела його найважливіші праці з 
літератури, фольклору і публіцистики, а в третій - бібліографію 

його творів (с. 233-238), числом 186, як також іменний і географі
чний покажчики. Перша частина появилася вже в Збірнику Музею 

укр. культури в Свиднику, ч. 9, кн. 1, 1980, с. 135-206. Пор. ч. 1640. 

857 - Голинський П., Влади~а-Муttени~. «Християнський Голос», 

Мюнхен 1957, чч. 46-50. 

Автор подав у тих числах вартісний спомин npo єn. Й. Ко
циловського, якого особисто знав і довго з ним співпрацював. Див. 

також його статтю «Перемиські Владшш ... » у збірнику «Пере
мишль » (ч. t25i). 
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858 - ГолУБЕВ'Ь С., Гедеон:ь Одорск,ій. (Бьюшій рек,тор'Ь К. А~~:аде
.міи в'Ь на'l4Іt7Ь XVIII cmo.tt.). Тр. К.Д. А:к., 1900, ІІІ, с. 
147-190, 567-628. 

Подаючи його життєпис, автор довше зупиняється над його 
даремним старанням про православие єпископство у Мстиславі. 

Хоч мав королівську грамоту, не забули йому того, що передше 
16 років був уніятом. Став, однак, пізніше рентором Академії, 
про яну у статті досить. багато матеріялу. 

859 - ГqРодщький 1., Тернистим шляхом. ( Мартирологія Ук

раїнської Католицької Церкви в образках). Реrенсбурr-Мюн

хен, тов. Укр. Абсольвентів св. Богословії ім. митр. А. Шеп

тицького в Мюнхені, 1948, с. 40. 

Це невелика книжечка-альбом, з багатьма світлинами, в яюи 

популярним стилем, на тлі мартирології української Церкви, опИса
но велику діяльність, яку по війні розвинув для української еміrрації 

аєп. І. Бучко. 

860 - ДУБляпський А., Тернистим шляхом. Життя митрополита 

Ніканора Абрамовича. До 20-ліття архиєпископського служіння. 

Лондон, Ген. Церк. Управління УАПЦ в В. Британії, 1962, 
ст. 80. 

Автор подає короткий нарис життя й діяльности митр. Нікано

ра Абрамовича. В життєписі багато матеріялу також до історії 

УАПЦ, зокрема в часі війни та на еміrрації, з додатком ЗО світлин. 

861 - ЗУБРИЦКІА Д., Нашь А. Духновичь. Пряшевь, изд. автора, 

1923, с. 24. 

У невеликій брошурці, з нагоди 120-ліття від його народження, 

автор розглядає життя визначного закарпатського діяча, о. Алек
сандра Духновича ( 1803-1865), обставини, в яких він діяв, та всю 
його діяльність. 

862 - КопАч 1., В честь митрополита Кир Андрея. (В сімдесять
літє єго життя). Львів, накладом автора, 1935, с. 32. 
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Це доповідь на святочній академії, в якій автор характеризує 

ролю митрополита А. Шептицького для українського народу. 

863 - Коrовицький 1., ... Мрія оголошена... Василь Липківський, 

Митрополит УАПЦ. «Сучасність», Мюнхен 1986, ч. 11, с. 70-86. 

У статті подано короткий нарис про основника Української Ав

токефальної Православної Церкви (УАПЦ), зокрема висвітлюЮчи 

його ідеї, погляди та дії відносно нової Церкви, яку він започаткував 

на Україні. 

864 - Косик В., Нездійснена подорож митрополита Андрея Шеп

тицького до Риму в 1917 році. «lntrepido Pastori» - НауковІф 

Збірник УКУ, т. 62, Рим 1984, с. 417-429. 

Звільнений з ув'язнення після російської березневої революції 

1917 року, митр. А. Шептицький в поворотній дорозі, через Сток
гольм і Швайцарію, думав відвідати Рим, щоб поінформувати Папу 

Бенедикта XV про можливості Унії на східних землях України. Ав· 
тор розглядає причини, чому ця поїздка не здійсн~шася- із-за не

прихильного ставлення деяких польських та російських кіл, а за 

ними теж Антанти. 

865 - КРдВЧЕНЮК 0., Дом Лямберт Бодуен і Митрополит Шепти
цький. «lntrepido Pastori» -· Наук. Збірник Укр. Кат. Універси
тету, т. 62, Рим 1984, с. 431-444. 

Стаття- малий вклад до з'ясування унійної діяльности митр. 

А. Шептицького і вказує на вплив, що його він мав на о. Лямберта 

Бодуена, бельгійського Бенедиктинця, одного з найвизначніших 

західних екуменістів ( 1873-1960). 

866 - КvРглнович-ь С.В., Діонисій ЖабоІЄриц;~r,ій, en. ЛуцІЄій и 
Ocmpoжc~r,iii,. Историко-біографическій очерк-ь. Кіев-ь, Кіев. 

Д. Академія, 1914, с. ХІІ+З63+(5). 

Єп. Д. Жабокрицький родивел к. 1652 р. у шляхотській ро
дині на Волині. Обдарований з nрироди, покінчив вищі студії і 
займав високі уряди цивільні і в Братстві. 1695 р. був вибраний 
Луцьким єпископом і 1702 р. разом з цілою єпархією пристуnив 
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до Берестейської Унії. 1709 р. в прикаву Петра І був ув'язнений 

і вивезений у глибину Росіі; помер мабуть 1712 р. V цій більшій 
монографіі автор на підставі усіх доступних йому документів подав 

широко його життєnис в ранніх років аж до вибору на впнекоп

ство та оnисує його діяльність, спочатку як nравославного, а по

тім як в'вдиненого владики, як теж його ув'язнення і смерть. При 

його життєписі подав досить широкий оnис теж тогочасної Луцької 

єпархії. При иінці, с. 281-355, наводить 35 документів, подав nо
кажчик імен і карту Луцької єnархії. Джерела nодані т1льни в 

примітках. (Згадка про цю працю була nід ч. 954). 

867 - ЛАБА В., Митрополит Андрей Шептицький- його життя і 

заслуги (з нагоди 100-річчя уродин). Рим, Укр. Кат. Універси

тет, 1965, ст. 72. 

У приступній і популярній формі автор подає короткни Істо

ричний нарис життя і творчости Львівського митрополита Андрея 

Шептицького. 

868 . - ЛЕнцик В., Ідея церковної єдности у митрополита Шептиць

кого. «Богословія» 1971, т. 35, с. 175-201. 

У статті розглядається працю митр. А. Шептицького над 

З'єднанням Церков- через: 1) Оснування інституцій для підготовки 
відповідних кадрів для тієї праці; 2) Організацію монаших Чинів з 
тією ж метою; З) Пропаrанду ідеї З'єднання на Заході; і 4) Орга
нізацію Російської Католицької Церкви. Стаття закінчується скли

канням його аєпархіяльного Собору та Зверненням до Православ

них. 

869 - ЛЕнцик В., Слуга Божий Кир Андрей Шептицький, Добродій 

Украінської Культури. «Богословія» 1983, т. 47, с. 151-162. 

У статті автор розглядає великий вклад митрополита А. Шеп

тицького на полі українського мистецтва й науки. 

870 - ЛозАМ., Митрополит Григорій Яхимович. «Зап. Н.Т.Ш.» т. 

192, Н. Йорк-Париж-Сидией-Торонто 1976, ст. 287-192. 
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Автор подав короткий нарис життя і діяльности Львівського 
митрополита Григорія Яхимовича, в якому зокрема устійнює його 

священиче походження з села Підбірці. 

871 - ЛУжницький Г., Ісповідник віри - Владика Никита Будка, 

перший єпископ Канади. Календар Світла, Торонто 1982, с. 

71-86. 

Після короткого насвітлення про стан української еміrрації в 
Канаді, у статті подано короткий нарис про життя єп. Никити Буд

ки, зокрема про його діяльність в Канаді впродовж 15 років, від 
1912 до 1927 року, в якому він зрезиrнував і повернувся до Львова. 

872 - МЕЛЕШНЕВИЧ М., В сяйві життввої райдуги. (Норотхий 

погмд на життя о. Нихо,л,ая Вояховсьхого). Сиенентеді, 

Н.й., вид. Л. Ліщинсьного, 1970, с. 30. 

Автор норотеньно змальовує життєвий шллх о. М. ВояІюв

сьного, визначного проповіднина і церновного діяча в Галичині 

і на еміІ'рації, яний в рр. 1945-7 застуnав An. Візитатора ДJІЯ унра
їиців в зах. Німеччині. 

873 - Млйновсьний Е., Причинхи до життя і справи м. Мохрипи 

Мечис,л,авсьхої, ЧСВВ. (3 антів Позиаисьного архиву архі
дівцезальиого}. << Записни ЧСВВ» ІІІ, Львів 1928, с. 76-96, 
467-495. 

Після вступу про сам архів та перший урядовий nротонол зі

знань М. Мечиславсьної у Познані 1845 р. і про різниці між цим 
візнанням і тим, що вона снлала в Римі, наводить в цього архіву 

саме іі зізнання і nереnисну з вnисноnами та Нуиціями у Мюнхені 
і Римі. V другій частині nодані 2 лінарсьні зізнання про сліди 
давиіших ран і 32 листи до nізнішого нардипала о. М. Ледухов
сьного. (Пор. теж ч. 1388}. 

874 - МАРУСИН М., Митропо,л,ит Йосиф С,л,іпий. (Нарис життя, 
подвигів і страждань}. Брюсель, Бібл. «Благодійної істини», 

1972, с. 53. 

Це nоnулярний нарис життя і діяльности митр., теnер нар

дипала й. Сліпого, доведений тільни до ув'язнення і Сибіру в р. 
1962. 
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875 - МАРУсин М., Пам'яті покійного о. д-ра Мирона Горникевича, 

Домового Прелата Його Святости Папи, Ген. Вікарія Українців 
в Австрtї. Рим 1959, с. 34. 

На історичному тлі парафії св. Варвари у Відні подано най

важніші дані про діяльність в ній о. М. Горникевича, пароха св. Вар

вари з 1923 року, і пізніше Генерального Вікарія для Українців в 

Австрії. 

876 - МЕЛЬНИЧУК П., Владика Григорій Хомишин. Патріот

місіонер-мученик. Рим-Філядельфія 1979, с. 367. 

У популярному стилі, майже тільки на основі власних спогадів, 

автор подає широко розгорнену картину життя, діяльности й духо

вости Станиславівського Владики, єп. Григорія Хомишина (1904-
1944). У Додатку, с. 281-364, зібрано про нього спомини теж інших 
авторів, священиків та мирян, колишніх питомців Станиславівської 

семінарії. 

877 - Мончдловсюй О.А., Житье и дrьятельность Ивана Наумо

вича. Львбв'Ь, изд. «Русская Рада>>, 1899, с. 112+(4). 

Автор подає досить широкий нарис життя й діяльности видат

ного громадського діяча і письменника, о. І. Наумовича, який за
лишився у москвофільському таборі, перейшовши під кінець життя 

до російської православної Церкви. Життєпис написаний одним з 

супутників того ж руху. 

878 - Мох 0., Теофіл Коструба. Учений-Праведник. Торонто, 

«Добра Книжка», 1952, с. 20. 

У виданні подано короткий нарис життя й наукової праці істо

рика о. Т. Коструби, ЧСВВ (1907-1943). 

879 - МУзичкд 1., Митрополит Андрей Шептицький - По

містність нашої Церкви і Патріярхат. «Перший Мирянсь

кий Конtрес УКПО (Матеріяли)». Лондон 1982, ст. 43-72. 

На тлі церковної ситуації в Галичині окрему увагу присвячено у 

статті-доповіді старанням митр. А. Шептицького, щоб відновити 
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помісність своєї Церкви. У цьому світлі згадує про його поїздку в 

Україну і в Росію, аналізує його ідею церковного об'єднання та опи

сує віднову древнього монашества- Студитів, працю над очищен

ням обряду й вкінці підготовку до створення українського патріяр

хату. 

880 · - МУзичкд 1., Екуменічна діяльність митрополита Андрея 

Шептицького в Росії в 1914-1917 роках. «Богословія», т. 47, Укр. 
Богословське Наукове Тов., Рим 1983, с. 3-39. 

У статті розглядається широко закроєна і в тому часі ще зовсім 

нова еІ.Суменічна діяльність митр. А. Шептицького, яку він започат

кував ще перед першою світовою війною, а потім зокрема розвинув 

в роках 1914-1917, в часі свого ув'язнення та звільнення. 

681 - Нлгvрсьний Л., Митрополит Шептицький у літах 1939-40. 
<<Життя і Слово» 1-2, 1948, с. 24-8, 161-7. 

На основі Пастирсьних листів, ванлинів і постанов Львів

сьного Синоду 1940 р. автор описує ці ваходи, яними митрополит 
А. Шептицьний намагався валобігти ровнладові релігійного життя 

у своїй архивпархіі у тяжких ронах 1939-40. 

882 - НлвлРно 1., Методичний підручник Василіянських .46J.Ctи о. 

К. Срочинського. «V 200-ліття його появи: 1772-1972». « 3а
писни ЧСВВ», IX(XIV), Рим 1974, с. 142-151. 

Автор доповняє денні дані до його життєпису о. М. Ваврина 

(див. ч. 1371), після чого аналівує його твір, що появився в По
чаєві 1772 р., с. 130, під ваг.: 

Methodus peragendi Missiones Ap-cas ~n P1'ov. Ruthena O.S. 
Basilii М. 

Одиноний примірник цього видання в автографом автора К. 

Срочинсьного до 1939 р. внаходився у Львівсьній Василіянсьній 

бібліотеці. 

883 - НдЗАРКО 1., Єпископ Ю. Пелеш -Історик Церкви. «Укр. Істо
рию>, Н.Й., Торонто-Мюнхен 1981, XVIII, с. 118-127. 
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У статті, з нагоди І ОО-ліття появи його великої історії укр. 
Церкви, подано біографічні дані Перемиського єпископа Ю. Пелеша 

та його друковані праці; зокрема автор розглядає його найбільший 

твір «Geschichte der Union der ruthenischen Кirche mit Roma» 1-11, 
Wien 1978-1980, подаючи до нього свої завваження та доповнення, 
які слід би зробити при виготовленні нової історії. 

884 - НАЗАРКО 1., "Василіянин - Лицар". о.Яким Фещак ЧСВВ 

(1891-1920). ''Зап. ЧСВВ", VII, с. 283-290. 

Автор накреслив коротку сильветку життя о.Я.Фещака - його 

молодість і студіr та його душпастИрську працю, зокрема віддану 

участь, в ролі капеляна, в Укр. Галицькій Арміr, в якій закінчив своє 

життя. 

885 - ОсшчУк Р., Митрополит Андрей Шептицький і украіііський 

медичиий світ. «lntrepido Pastori» - Наук. Збірник УКУ т. 62, 
Рим 1984, с. 649-663. 

Автор бажає підкреслити й насвітлити, може маловідому, ще 

одну ділянку праці митр. А. Шептицького, а саме суспільно

здоровну, дбаючи не лише про духовий стан свого народу, але й про 

піднесення народного здоров'я, присвячуючи йому багато уваги, 

свого впливу та моральної і матеріяльної допомоги. 

886 - ПАТРИЛО 1., Отець Павло Петро Миськів, ЧСВВ ( 1911-
1984). «Записки ЧСВВ» т. ХІІ, Рим 1985, с. 255-268. 

У статті подано короткий життєпис о. Павла Петра Миськова 

- протоархимандрита Василіянського Чину в роках 1953-1963 і по

над 35 років члена Головної Управи того Чину. 

887 - ПАтРило І., Життя і творчість о. Атанасія Великого, 

ЧСВВ. «Записки ЧСВВ» ХІІ, Рим 1985, с. 3-57. 

У статті подано нарис життя й широко розвиненої діяльности 

о. А. Великого, протоархимандрита Василіянського Чину (1963-
1966), редактора повоєнних «Записок ЧСВВ», секретаря перед і со-
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борової Комісії для Східних Церков в часі Ватиканського Собору 11 
та визначного науковця. 

Пор. теж: ПРІЦАК 0., Отець Атанасій Великий, ЧСВВ - архео

граф. Там же, с. 58-68. ЛЕнцик В., Отець Атанасій Великий -- як 

історик Укр. Церкви. Там же, с. 69-76. ВдвРик М., Провідні ідеї о. А. 
Великого в його студіях укр. церковної історії. Там же, с. 77-84. 

888 - fi_EKAP А., Спомини про Христового В'язня - Владику fой

дича. (З нагоди 20-ліття його смерти). «Альманах Союзу Укр.

Католиків «Провидіння», Філядельфія 1981, ст. 265-278. 

У статті оприлюднено спомини, що їх про єпископа П. fойдича 

написав його Помічник єп. Василь Гопко - про його ув'язнення та 

саму в'язницю й смерть у ній, та Франциск Ондушка- про останні 

дні Владики. 

889 - ПЕКАР А., Життєвий шлях о. Гліба Кінаха, ЧСВВ. «Записки 

ЧСВВ» ХІІ, Рим 1985, с. 85-99. 
Письменницька діяльність о. J:tiбa Кіиаха, ЧСВВ. Там же, с. 

103-116. 

У першій статті подано короткий життєпис о. Г. Кінаха, зокре

ма його участь в реформі Василіянського Чину на Закарпатті та в 

проводі Чину після війни. 

У другій статті зібрана його письменницька діяльність в «Запи

сках ЧСВВ», «Науковому Збірнику тов. Просвіти» та інших видав

ництвах на Закарпатті і в Пряшеві, а після війни в Римі в тих же «За

писках», «Укр. Духовній Бібліотеці» та «Василіянському Віснику». 

890 - ПЕКАР А., Пряшівський Владика Йосиф fаrаиець, Візитатор 
ОО. Василіян. «Записки ЧСВВ» Х, Рим 1979, с. 379-393. 

1852 р. Апостольським Візитатором _чернецтва в Мадярщипі 

був назначений кардинал І. Сцітовський, Асп. Острогомський, а в 

Австрії кард. Ф.О. Шварценберг, аєп. Празький. Перший назначив 

Візитатором Василіянських монастирів на Закарпатті єп. Пря

шівського й. fаrанця (1850-1875), який відбув цю візитацію 18-27. 
ІХ.1856. Той сам з доручення кард. Ф. Шварценберга відбув таку ж 

ві-зитацію Василіян і в Галичині, 1858 року. Опис обох візитацій зро
бив о. О. Духнович, який супроноджав Візитатора. Після короткого 

вступу, подано його опис обох візитацій. 
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891 - ПЕКАР А., Отець Михайло Ваврик, ЧСВВ- як історик Васи

ліянського Чину ( 1908-1984). «Записки ЧСВВ» ХІІ, Рим 1985, с. 
171-187. 

У статті-доповіді в часі конференції НТШ на пошану о. М. Вав

рика описана його наукова діяльність як 1) Бібліографа Василіянсь
кого Чину; 2) Архівіста та дослідника рукописних пам'яток; З) 
Біографа великого числа Василіян; 4) Визначного літургіста; 5) Істо
ріографа Василіянського Чину та 6) Енциклопедиста - спів

працівника в Укр. Енциклопедії та в італ. «Інститути досконалого 

ЖИТТЯ». 

Пор. теж: Отець Михайло Мирослав Ваврик, ЧСВВ (авто

біографія). Там же, с. 165-170. ЛЕнцик В., Отець Михайло Наврик 
ЧСВВ-- у моїх спогадах. Там же, с. 188-194. ВайНАР М., Отець Ми
хайло Наврик ЧСВВ- педагог. Там же, с. 195-199. 

892 - ПЕКАР А., Анатолій Rралиць"ий, ЧСВВ - я" icmopu" 
(1835-1894). << Записки ЧСВВ », IX(XIV), Рим 1974, с. 

276-292. 

У статті накреслено життєвий шлях о. І\ралицького, літера

турну його спадщину та історичну діяльність, в ч:t~сленними роз

відками і статтями. При кінці подана вибрана література про нього. 

893 · ПЕКАР А., Влади"а-МУ'Іени" Теодор Юрій Ро.мжа. Н. Йорк, 
<<Слово Д. Пастиря>> ч. 121, 1962, с. 64. 

Це короткий нарис життя, єпископської діяльности і мучени

чої смерти Мукачівського вп. Т. Ромжі. Пор. англійське видан

ня - ч. 1027. 

894 - ПІДРУчний П., Два програмові писання Рутсь"ого: << Discur
sus » і « Programma Unionis >>. << Записки ЧСВВ », IX(XIV), 
Рим 1974, с. 24-47. 

Автор розглядав два невеликі, але важливі письма митр. Рут

ського, які розкривають первісні його вадуми відносно скріплення 

і поширення Унії й кидають світло на початки оновлення Васи
ліянського Чину, а саме: "Discursus Rutheni cuiusdam de corrige
ndo regimine in ritu graeco, conscriptus Vilnae anno 1605 in Ian
nuario" і "Programma Unionis" (Ібоб), даючи історію цих докуме-
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нтів: в яких обставинах, коли й для кого були напuсані; якою до
рогою дійшшt до нас; їхній вміст; в чому сходяться і в чому різ

няться і вкі~ці, .~к· сам М. -~утський старався ці пляни реалізувати. 

895 - Потічний П.Й., Андрей Шептицький: Життя і Праця: 
«Віднова», Мюнхен, 1985, с. 236-246. 

Під таким заголовком відбулася в Торонто в днях 22-24 листо
пада 1984 р. конференція при Торантському університеті, при
свячена пам'яті митр. А. Шептицького. Автор статті розглядає 24 
наукові доповіді, які в тому часі були йому присвячені. Вісім до

повідей приготовили науковці неукраїнці з різних країн світу. 

896 - Ричллкл М., О.В. Духнович - педагог і освітній діяч. Зі 

слов. м. (рукопису) переклав Віктор Копчак. Художив 

оформлення Степана Гапака. Пряшів, Словацьке в-во ху

дожньої літератури (укр. редакція в Пряшеві) 1959, с. 

486+(4). 

У цій великій монографіі автор описує життя і діяльність од

ного з найбільших церковних. і народних діячів на Пряшівщипі 

- О.В. Духновича, додаючи посилання на літературу, бібліогра

фію його праць, літературу про нього, документи, факсіміле і 

фото. 

Вийшли там ·друком теж Твори О.В. Духновича у 2 томах. 
1968 р. видано його літературні твори, с. 775, а 19q7 його педа
гогічні, історичні та філософські твори, стор. 732, які упорядку

вав М. Ричалка, який теж рааом а Ф. Науменком написав вступну 

статтю, а І. Мацниський виготовив коментарі. 

897 - СдБОЛ С., Владика Павло П. fойдич, ЧСВВ, як Провідник на
роду. Альманах Союзу Укр. Кат. «Провидіння», Філядельфія 

1980, с. 176-186. 

У статті автор насвітлює Кир П. fойдича, Пряшівського єпи
скопа в Чехословаччині, не тільки як взірцевого Пастиря для своєї 
єпархії, але зокрема як невпинного й неструдженого оборонця на
родности своїх вірних, яких вже тоді всіма силами намагалися зде

націоналізувати. 
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898 - СдПЕЛЯК А., о. Степан Вапрович, Місіонар-Ісповідник. Рим

Б. Айрес, Салезіянське В-во 1970, ст. 83+(5). 

На тлі української еміrрації в Арrентині, зокрема в Провінції 

Місіонес, автор подав популярний життєпис одного з визначніших 

перших українських місіонерів, а саме о. Степана Вапровича, який 

трудився там в роках 1927 до 1935. Повернувши до Галичини, був 
віцеректором Станиславівської духовної семінарії, а пізніше дев'ят

надцять років терпів як Ісповідник віри. Упокоївся в Бозі 1964 р. 

899 - СЕМЧУК С., Мелетій С.мотриць~Єuй. <<Життя і Слово>> 3-4, 
вид. « Добра Книжка », 1949, с. 290-9. 

На тлі тогочасних подій в 'Укр. Церкві дає автор короткий 

життєпис М. Смотрицького, аж до його приступлення до З'єди

нення. 

900 - СкРУТЕНЬ й., Слідами св. Йосафата (Історичний огляд). Ка
лендар «Місіонаря», Жовква 1923, ст. 34-64. 
Знаменні черти св. Йосафата. Там же, 1922, ст. 81-88. 

У першому нарисі подано короткий життєпис св. Йосафата, 
через усі місця, в яких він проживав, починаючи з Володимира Во

линського, аж до Біли на Підляшші та до Відня, в якому спочили 

його мощі. 

У другому нарисі зібрано разом характеристичні риси Святого, 

якими він відзначався. 

901 - Слший Й., Богословське образовання і письменська 
творчість св. Йосафата Кунцевича. «Опера Омнія», т. 11, УКУ, 
Рим 1969, с. 177-196. 

У статті розглядається освіту архиєп. Й. Кунцевича, яка на 
думку автора «далеко перевищала освіту тодішнього образаваного 

громадянина», та його письменницьку творчість. 

902 . - Слший Й., Про молодечий вік нашого Митрополита. «Опера 
Омнія», т. 11, УКУ, Рим 1969, с. 195-206. 

У статті розглядаються батьки митр. А. Шептицького, його ди

тинні й хлоп'ячі роки та перше св. Причастя, гімназійна наука, 
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військо, правничі студії, подорож до Риму і на Україну та покли

кання до священичого і монашого стану. 

903 - (Слший) ЙосиФ, Творче Обличчя і Гріб Київського Митропо
лита і Царгородеького Патріярха Кард. Ісидора. «Богословія», 
т. 25-8, Рим 1964, с. 1-23. 

У статті подано короткий нарис життя й творчости кард. Ісидо

ра, Київського митрополита, зокрема розглядається питання його 

гробу. 

Пор. теж: ЧУБАТИй М., Митрополит Ісидор в переломовий мо

мент в історІЇ українського народу. Там же, с. 24-32. 

904 - Слший й., Кілька дат з першої половини життя луцького 
епископа Йосифа Боцяна. «Опера Омнія», т. 11, Рим, УКУ, 1969, 
с. 222-236. 

Автор описує його батьків і хлоп'ячі роки в Буську, гімназійну 

науку в Золочеві, богословські студії у Львові і сецесію з львівського 

університету та вищі богословські студії і префектуру в Духовній 

Семінарії. 

905 - Слший Й., Митрополит Йосиф Велямин Рутський і його 
доба. Львів, «Мета», 1937, с. 15. 

У святочній промові автор дає характеристику великого митро

полита Й. В. Рутського, який поклав основи для З'єднаної Церкви. 

906 - СоловІй М., Мелетій Смотрицький як Письменник. «Записки 

ЧССВ», 1-11, т. 36-7, Рим-Торонто 1977-8, с. 275 + 480. 

Перша частина nраці накреслює історичне тло тодішніх об

ставин та церновної діяльности і письменницьної творчости М. 

Смотрицького і в загальним введенням та широними рамами для 

другої частини, яна займається nереглядом його писань. Перший 

розділ змальовує церковне життя на Русі перед його виступом 

- з центральною подією того часу, - Берестейською Vнівю. V 
другому розділі автор накреслює стан і розвиток полемічної 

літератури перед М. Смотрицьним, а останні три розділи займа

ються його особою, життєвими подіями і діяльністю. V першій 

частині поміщено 33 ілюстрації. 
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У другій частині автор розглядає численні письма М. Смотрицького 

проти Унії, як також в їі обороні - після його переходу до З'єднаної 

Церкви. В останнім розділі подано ще його характеристику, а потім 

резюме в англійській мові, бібліографію та покажчик імен і місцевостей 

-до обох частин. 

907 - СоловІй М., Мелетій Смотрицький як Письменник. Альма
нах Союзу Укр. Кат. «Провидіння», Філядельфія 1979, с. 164-
198. 

У цій статті автор подав скорочений зміст своєї більшої праці 

про М. Смотрицького як письменника, яка у двох томах появилася 

в рр. 1977-8, у видавництві «Записки ЧСВВ», розглядаючи обстави
ни діяння і його літературного виступу, сам його життєпис та 

численні твори. 

Рец.: о. А. Пекар, «Укр. Історик» 1981, 230-1. 

908 - СтЕФАН ЙосиФ, Николай Чарнецький Ч.Н.І. Єпископ
Ісповідник. Йорктон, В-во ОО. Ч .Н.І., 1980, с. ХХ ХІІ+ 281. 

На основі документів й особистого знайомства, автор подав 

першу більшу біографію єп. Миколи Чарнецького (1884-1959), ре
демпториста, який в 1931-9 роках був Ап. Візитатором для Волині, 
Підляшшя й Полісся, а після останньої світової війни, 1945-1956, як 
ісповідник, карався всовітських в'язницях і на засланні. На початку 

подано теж резюме в англійській мові. Видання збагачене численни

ми світлинами. 

909 - Vсслс Б., При'lинок до справи Макрипи Ме'lимавсь~ої. 
«Записки ЧСВВ» IX(XIV), Рим 1974, с. 265-275. 

Цим причинком в лист останньої настоятельки Сестер Васи

ліянок у Мінську і Мєдаьолах, анайдений в архівах, який вказує, 

що нею була Параскевін Левшецька, а не М. Мечиславська, якою 

вона себе подавала. (Пор. ч. 1378). 

910 - Хомл 1., о. Джованні Дженоккі, Апостольський Візитатор 

України. «Богословія»,, Рим 1982, т. 46, с. 36-97. 

У розвідці представлена діяльність о. Дж. Дженоккі, як Апо

стольського Візитатора України після першої світової війни, в на

ступних розділах: Іменування і мета; повновласті, інструкції, і при-
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готування до поїздки; у Варшаві, старання поїздки до Галичини; 
праця у Відні та висновки. При кінці додано лист Папи Бенедикта 

XIV до митр. А. Шептицького про відкриття Руської Колеrії в Римі; 
декрет Сх. Конrреrації для Ап. Візитатора; Інструкції; франц. газета 

про номінацію і 19 листів самого о. Дж. Дженоккі. 
Ця розвідка і друга під заг.: Укр. Посольство при Апостольсько~ 

.wy Престолі 1987 р. появилися окремим виданням під заг.: Апо
стольський Престіл і Україна 1919-1922, с. 135; як 60 том у збірці: 
Видання Укр. Кат. Університету св. Климента Папи. 

911 - ХомА І., Єпископ Юліян Пелеш і його «Історія Утї Руської 
Церкви з Римом» ( 1878-1880). «Збірник на пошану В. Янева». 
Мюнхен, УВУ- Наук. Збірник т. Х, 1983, с. 864-873. 

У статті подано короткий біографічний нарис Юліяна Пелеша 

(1843-1896), Станиславівського (1885-1891) й Перемиського (1891-6) 
єпископа, зокрема його науково-педагогічну та церковно-адміні

стративну діяльність та постання його життєвого твору «Істо

рія З'єднання Руської Церкви з Римом», яка в німецькій мові поя

вилася в ~вох томах в 1878-80 роках. 

912 - ШЕПтицькА Ф.С., Молодість і покликання о. Романа Шепти

цького. Рим, УКУ, 1987, с. 156. 

У перекладі Д. Горняткевича та його доповненнями

примітками, у цьому виданні опубліковано опис-сІюгади про мо

лодість і покликання о. Романа Шептицького, пізнішого митропо

лита Андрея, який списала і залишила його мати - Софія з 

Фредрів, з численними світлинами. 

913 - ШтЕФАН А., Августин Волошин, Президент Карпатської 

Україии. Спомини. Торонто, Карпатський Дослідний Центр, 

1977, с. 208. 

На тлі подій в Карпатській Україні автор подав короткий нарис 
життя й діяльности о. А. Волошина, визначного церковного й на

ціонального діяча, якого 1938 р. Сейм вибрав президентом ( с. 1-
148), додаючи при тому численні світлини й документи (149-194) та 
використану літературу. 

Рец.: Пекар А., «Записки ЧСВВ» 1979, с. 537-8. Stercho P.G., 
«Ukr. Quater1y 1978, р. 410-3. 
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914 - Яцюв 1., Добрий Пастир і Великий Громадянин. (У другі ро
ковини смерти Митрополита Андрея Шептицького). Париж, 

Укр. Гр.-Кат. Місія у зах. Европі, 1946, с. 32. 

У популярній формі автор розглядає життя та діяльність для 

Церкви й народу Львівського митрополита Андрея Шептицького 
(1875-1944). 

Пор. теж: 1) ІсАУв П., Митрополит Андрей Шептицький. 

Мюнхен-Міттенвальден, бібл. «Християнського Шляху», ч. 1, 1946, 
с. 15. 

2) Le Metropolite Aпdre Szeptycky, р. 15. Цю статтю, як записано 
у вступній нотці, написав архимандрит Петро (не знаний нам)~ 

Олівцем дописано, що стаття появилася в Єгипті, 1956 року. 
З) Митрополитові Кир Андреєві Шептицькому, в перші роковини 

смерти. Мюнхен, Візитатура й Адміністратура греко-католицької 

Церкви, 1945, с. 21. Збірка статтей. 

915 - Біографіи замrьчательнrьйшихь дrьятелей по сохраненію рус

ской народности между уніатами./. Протоієрей М. Бобровскій 

( 100-117); //. А. Тупальскій ( 118-126); ІІІ. виленскій катедр. про
тоієрей Ипполить Гомолицкій ( 127-146). «Холмскій гр.

уніатскій Мt.сацеслов'Ь на 1867 годь». Варшава 1867, с. 100-146. 

У статті подано короткі біографічні життєпИси трьох 
замітиіших священиків в тодішній Холмській єпархії - недовго вже 

перед скасуванням в ній Унії. 

916 - Велич~tовсь~tий Всево.л,од Василь Ч.Н.І. Єnисхоn-Ісnовідн.и~t. 

Йорктон, друк. << Голосу Спасителя», 1975, с. XIV +188. 

Після передмови митр. М. Германюна (1-59), о. С.Й. Бахта
ловський подав короткий життєпис єп. Величковського, а далі 

поміщено його спомини а свого життя і праці, та як Додаток (від 

с. 131): деяні його статті і ріані привіти після повороту в СССР. 
У виданні поміщено теж 52 світлини. 

917 - JІ(алобн.а ~tн.ига в nам'ять митр. Іларіона. ВінніпеІ', вид. 
Консисторії УГПЦ, 1973, с. 152. 

У цьому лосмертиому виданні подано також нарис життя та 
діяльности, аокрема церковної, митр. Іларіона (Огієнка), який 
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довгі роки очо.ТІював Українську Греко-Правомавпу Церкву в 
Канаді. 

918 - О. Іеронu.м'Ь Стртмец"ій (ЧСВВ). «Временник'Ь Инст. Ставр.», 
Львов'Ь 1897, с. 127-136. 

У короткій статті подано біографію о. 6роніма Стрілецького, 
Василіянина, що був парохом св. Варвари у Відні, професором 

Духовної Семінарії і почесним крилошанином Перемиської єпархії. 

919 - М.П., О Епис"опствть Пере.мис"о.м'Ь u Святителях'Ь тогож. 
« Шематизм'Ь всего клира греко-кат. єпархій соєдиненЬІх'Ь 

ПеремЬІискои, Самборекон и Сяноцкои на рок'Ь 1906 », Пе
ремЬІшль 1905, с. XIII-XL. 

Зібрано тут короткі дані про всіх Перемиських єпископів, по
чинаючи з року 1218, з зазначенням джерел, з яких ці відомості 

взято. 

920 - В 300-ліття смерти Йосифа Нелямина Рутського ЧСВВ, 
Київо-Галицького митрополита, 1637-1937. Прудентополіс, Ви
давництво Чина св. Василія В., кн. ХХ, 1937, ст. 72. 

В популярнім виданні з нагоди 300-ліття описано З'єднання 

Української Церкви зАп. Престолом, зокрема важну ролю в цьому 

ділі Київського митр. Й.В. Рутського. 

921 - Тристаліття беатифікації свщ. Йосафата (1643-1943). 
«Місіонар», Жовква 1943, с. 5, 21-2, 37-40, 57-60, 73-4, 96-7, 112-
3, 150-1, 171-4, 201-3. 

Це збірка статтей різних авторів, між якими головними були о. 

Р. Лукань про митр. Р. Корсака, промотора беатифікації св. Йоса
фата і його почитателів митр. А. Сєляву та Г. Коленду, та о. І. На

зарко, який закінчує збірку підрозділом: Посів крови. 

922 - ALBERS P.-PERRІDON J.F.Тh., Het Leven van den Н. Josaphat
Encycliek van О.Н. Vader Ріиs ХІ- Levensscl1ets van Mgr. Szep
tycki. Limburg, G.J. Van der Meer, 1923, рр. 39. 
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Перший автор подає короткий життєпис св. Йосафата, після 
якого поміщено теж Енцикліку Папи Пія ХІ з нагоди 300-ліття його 
смерти. Другий автор, о. Перрідон, присвячує увагу Митр. А. Шеп

тицькому. 

923 - Вшл С., І. Galatovskiy - His Work and Weltanshaung. Збі

рник на пошану І. Мірчука. Мюнхен-Н.Йорн-Париж
Вінніпеr, V.B.V., 1974, с. 199-215. 

Після коротної біографії І. t алятовсьного, архимандрита 
ректора 1\иївсьної Академії, зонрема розглядаються його твори 

чуж1 впливи на нього. 

924 - Вuско G., І/ Metropolita Andrea Szeptyckyj. Graпde figura del
la Chiesa Cattolica Ucraiпa. Albano Laziale, tip. «Ecclesia» Fan
ciulli, р. 20. 

В десяту річницю після смерти митр. А. Шептицького, отже 

1954 року, його колишній єпископ-помічник подає його короткий 
нарис життя та великої діяльности. 

925 - Сномд G., La Vita е Opere del Cardinal Slipyi. «Euntes Doce
te», Roma 1985/2, р. 217-236. 

Після короткого біографічного нарису автор розглядає всі тво

ри, письма й виступи кардинала Й. Сліпого, які появилися в ІЗ то
мах «Опера Омнія» (1968-1983). 

926 - Сномд G., Storia della liberazione del Metropolita Josyf Slipyj 
dalla prigionia sovietica. «lntrepido Pastori», Roma, UK U, 1984, 
рр. 323-347. 

Автор розглядає історію звільнення з Сибіру митр. Й. Сліпого, 
зокрема намагання Папи Івана ХХІІІ, деклярацію українського єпи

скопату, посередництво Н. Казинса, присутність в Римі на Ватикан

ському Соборі патріярших обсерваторів, документ звільнення та 

прибуття до Риму. 

927 - CRдCRAFТ J., Prokopovyc's Кіеv Period Reconsidered. «Harvard 
Ukrainian Studies» І 978, р. І 38-157. 
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У статті автор розглядає коротку діяльність Т. Прокоповича в 

часі Київського періоду, головно його професури в Київській Ака
демії, перед 1709 роком, звертаючи увагу, що, хоч його зацікавлення 
в тому часі були здебільша церковні, все таки вже тоді видні лозна
ки його пізнішої діяльности в Петербурзі. 

928 - DERUGA А., Biskup ]. Szumlanski. "Collectanea Theologica", 
Lw6w, 1935, s. 373-389. 

У короткому нарисі подано біографію й. Шумллнсь:иого, єпи
с:иопа Львівського, та описано його церковну діяльність, який при
вів до 3'єдиненнл свою єпархію. 

929 - DusHNYK W., Metropolitatt Senyshyn - Great Churchman and 
Leader. "Ukr. Quaterly", N.Y., 1977, рр. 57-65. 

У статті накреслено коротний нарис життя і діяльности Філл
дельфійського митрополита А. Сенишина, ЧСВВ. 

930' - DusнNYK W., Archbishop Bиchko- «Arch-Sheperd of Ukrainian 
Refиgees». «Ukr. Quater1y>> ХХХІ, N. York 1975, рр. 32-43. 
Це короткий нарис життя і широко розгорненої діяльности Ар

хиєп. І. Бучка (1891-1974), спочатку в Галиччині, віДтак в обох Аме
риках, куди був посланий як Апостольський Візитатор, вкінці в Римі 

від 1941 року, як «Архипастир скитальців». 

931 - FRicк D.A., Meletij Smotryc'kyj and the Rиthenian Qиestion in 
the Early Seventeenth Centиry. «Harvard Ukr. Studies» vol. VIII, n. 
3/4, 1984, р. 351-375. 

Автор розглядає велику і визначну письменницьку творчість М. 

Смотрицького та його вnлив на Руську квестію в 17 сторіччі. Мате
ріял взято з більшої докторської праці під заг.: М. Смотрицький і 

Руська квестія в добі Проти-реформи ( 1983). 

932 - GIORGI К., Panegiryk па czesc S. Jozafata Arcyb. Polockiego. 
Rzym, nakl. Postulacyi Sprawy Kanonizacyjnej Sw. Jozafata, 1868, 
str. 44. 

Панегірик був приготований на триденні святкування після ка

нонізації в церкві св. Атанасія (8-30). Польський переклад, зі всту-
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пом, присвячений о. Михайлові Домбровському, Протоігуменові 

ОО. Василіян у Польщі, генеральному постуляторові справи кано

нізації св. Йосафата. При кінці, 31-44, додано дві пісні в честь Свя
того Йосафата. 

933 - GLINKд L., Introduzione al/'ecc/esiologia di Andrea Septyckyj. 
«Antonianum», Roma, Pontificium Athenaeum Antonianum, 1979, 
N. 54, рр. 338-385. 

У довшій статті автор розглядає науку митр. А. Шептицького 

про Церкву і на цій основі його погляди на справу об'єднання Цер

ков, зокрема українських, випереджуючи ними ті напрями, які прий

нято щойно на Ватиканському Соборі 11-му. 

934 - GoRDILLO М., Un Grande Apostolo del/'Unita del/a Chiesa. // 
Metropolita А. Szeptyckyj. Estratto «La Civilta Cattolica», Roma, 
1961, ІІІ, 474-483. 

Автор дає коротку характеристику митр. Андрея Шептицького, 

як пастиря архиєпархії, зокрема як апостола З'єднання. 

935 - HдiNSWORTH СuтнвЕRТ D., Staretz Paisy Velichkovsky ( 1772-
1794). Doctrine of Spiritua1 Guidance. Excerpta е Dissertatione ad 
Lauream. Rom, Pont. lnst. Orienta1e, 1976, р. 89. 

З більшої праці про Паїсія Величковського, видатн~го ідеолога 

православ'я, родом з Полтави, який найбільше діяв в Молдавії, де 

став відновителем монастирського життя, опубліковано тут тільки 

розділ з його наукою про моральні й інтелектуальні прикмети, яки
ми повинні відзначатися духовні провідники. При кінці додано ще 

резюме - про вплив Отців Церкви на нього, Бібліографію до праці 

та описану бібліографію його писань, зі змістом кожного і всіма да
ними про кожне письмо. 

Rec.: «Ostkirchliche Studien», Wiirzburg 1978, S. 209-211 (Suttner 
Е. Ch.). 

936 - HRYNCHYSHYN М., The EcшnetJical Mission of Metropolitan 
Sheptytsky. "Logos", Yorkton, 1976, рр. 23-37. 
Автор ровглядає екуменічні погляди митр. А. Шептицького 
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на справу поєднання християн та його власні у цьому напрямі 

практичні зусилля й успіхи. 

937 - HusULAK G., Madre Sojronia Serafina Erdely OSBM. «lntrepi
do Pastori», Roma, UKU, 1984, рр. 349-386. 

Авторка розповідним способом подає біографічні дані Матері 
Софронії, Василіянки, їі новіціят і діяльність, яку розвинула в Ев

ропі, а головно з 19 серпня 1939 р. в Арrентині, в якій дала початок 
новій Провінції Сестер Василіянок. У другій частині наводить свід

чення про неї, зокрема про ії діяльність як вчительки новичок і ос

новниці нової Провінції, ії чесноти й апостольського та місіонерсь

кого духа. Бібліографія і джерела подані тільки при кінці і загальни

ково. 

938 - JANIW w., Der okumenische Gedanke im Leben und Wirken des 
Miirtyrer-Patriarchen. S. 5-25. 
Bib/iographie der Werke des Kardina/s Josyf Slipyj. S. 25-35. «Студії 
та Матеріяли до новішої української історії, 11». Укр. Вільний 
Університет, Серія: Монографії ч. 16, т. 11. Мюнхен 1983, (с. 

XVI+343). 

Автор подає короткий синтетичний нарис діяльности кардина

ла Йосифа Сліпого, беручи до уваги зокрема екуменічні риси в його 
житті і його творчості. Потім зібрано його доповнену бібліографію, 

яку впорядковано за матерією і· часом появи. 

939 - KдsSINEC Е., /van Ohienko ( Metropo/itan 1/arion) as Bookman 
and Book Collector: The years in the Western Ukraine and Poland. 
Cambridge, «Harvard Ukr. Studies» 111/IV, 1979-1980, «Euchariste
rion», р. 474-483. 

У статті автор представляє І. Огієнка, пізнішого митрополита 

Іларіона, в роках після першої світової - до останніх років другої 
світової війни, як визначного історика українського друкарства та 

збірщика цінних видань у своїй бібліотеці, яка нараховувала коло 

25.000 позицій і яку успадкувала Колеrія св. Андрія у Вінніпезі. 
Стаття була опублікована теж в: Slavic Books and Bookmen, 

N.Y., Russica Publishers, 1984, р. 49-59. 
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940 - KuLAK К., Psychologia паwrосепіа z prawoslawia па katolicyzm 
Melecjusza Smotryckiego, arcybiskupa ruskiego w Polocku па poczqt
ku XVII w. Bialystok 1984, s. 227. 

У скромному циклостилевому виданні подано досить повну 

біографію Мелетія Смотрицького, Полоцького архиєпископа і ви

значного письменника- під кутом його довгої і крутої дороги на

вернення до З'єднаної Церкви. Праця, як докторська теза, була на
писана ще 1927 р. в латинській мові й тому тільки до того часу ви
користана вся література й джерела. Переклад виготовив В. Пе

тришин. 

941 - KuLCHYCKY J., Metropolitaп Aпdrey Sheptytsky апd the Bolshe
viks 1939-1941. «Symbo1ae in honorem V. Janiw», Miinchen, Ukr. 
Freie UniversiHit, 1983, р. 578-596. 

Автор подає короткий синтетичний образ митрополита А. 
Шептицького, як церковного й громадського провідника українців у 

Галичині, зокрема його ролю у збереженні церковних та релігійних 
вартостей й оживленні екуменічної діяльности в роках 1939-1940, під 
комуністичною владою. 

942 - NEMEC L., The Saiпtly Profile of Aпdrey Sheptytsky. Scholar, 
Churchmaп, Etumeпist. «Ukr. Quaterly» 1985, vol. XLI, р. 68-84. 

У статті автор подав короткий профіль митрополита А. Шеп

тицького, як науковця, визначного церковного діяча, зокрема вели

кого подвижника на полі екуменічної діяльности. 

943 - NJARADI 0., Metropolit Aпdrija Grof Septickij. Veliki Promicatel 
sv. Sjediпenja. Sarajevo, Apostolat sv. Cirila і Metodija, 1918, s. 48. 

У мові бачванських русинів автор подав короткий життєпис 

Львівського митрополита А. Шептицького. Він, зокрема, описує 

його ув'язнення в роках 1914-1917 у Нижнім Новгороді, Курську, 
Суздалі та Ярославі, як також його визволення і поворот до 

Львова. 

944 - PEKAR А., Tribute to Вishop J. de Camillis, OSBM ( 1641-1706). 
«Analecta OSBM» ХІІ, Roma 1985, р. 374~418. 
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Автор подає досить обширний життєпис одного з визначніших 

єпископів на Закарпатті - Йосифа Де Камілліс, грецького похо
дження (1641-1706). В І розділі описує його походження, студії та 

місіонерську діяльність між грецьким населенням в південно-за

хідній Альбанії (1667-1672); в 11 розд.- його діяльність, як генера

льного прокуратора Василіянського Чину в Римі (1674-1689) і зокре
ма в ІІІ розд.- всі його труди для недавно з'єднаної Мукачівської 

єпархії в роках 1690-1706, як ії Ап. Вікарій. 

945 - PEKAR А., Bishop Paul Р. Gojdich, OSBM. «Confessor of our Ti
mes». Pittsburgh, Byzantine Seminary Press, 1980, рр. 39. 

У 20-ліття смерти Пряшівського єпископа Павла fойдича (1888-
1968), який закінчив своє життя смертю ісповідника, у в'язниці в 
Леопольдові, подається тут короткий його життєпис, з підкреслен

ням його жертвенної праці для вірних, головно вже як єпископа. 

946 - PEKAR А., Вishop Basil Hopko, S. T.D., Confessor of the Faith 
(1904-1976). Pittsburgh, Byzantine Seminary Press, 1979, р. 36. 

У популярній брошурці зібрано найважливіші дані з Життя єп. 
Василя Гопка (1904-1976), який 1947 р. став назначений Помічником 
для Пряшівського єпископа Павла fойдича і разом з ним став 
Ісповідником віри, довгі роки караючись у в'язниці. Навіть після 

відновлення греко-католицької Церкви в 1968 р. не віддано йому 

проводу єпархії і він мусів обмежитися тільки до архиєрейських бо

гослужебних функцій. 

947 - PEKAR А., Bishop Paul Р. Gofdich, OSBM. Pittsburgh, І968, 
р. 52. 

У книжечці подано короткий нарис про життя і діяльність 
Пряшівського єпископа П. (ойдича, який помер як Ісповідник 
за віру у в'язниці в Леопольдові, 1960 р. 

948 - PEKAR А., Our Мartyred Bishop Romzha (І9П-І947). Pitts
burgh, Byz. Seminary Press, І977, р. ЗІ. 

Це короткий популярний нарис про життя, діяльність і муче

ничу смерть за віру єп. Т. Ромжі, Ап. Адміністратора Мукачів

ської єпархії. Пор. ч. 1027. 
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949 - PEТERS J., Metropolit Andreas: Mensch - Exarch - Patriarch. 
«Jahrbuch der Ukrainekunde». Miinchen, Arbeits- u. Forderungge
meinschaft der Ukr. Wissenschaften e.V., 1986, S. 236-244. 

На основі безпосередніх особистих зустрічей з митр. А. Шепти
цьким, автор у статті-доповіді ідеалістично представляє його як: 
людину, екзарха України та патріярха своєї Церкви й народу. 

950 - POPIVCHAK R.P., Peter Mohy/a, Metropolitan of Кіеv ( 1633-47). 
Translation and evaluation of his «Orthodox Confession of Faith» 
( 1640). Washington, D.C., The Cath. University of America, N. 
259, 1975, р. 236. 

Після короткого нарису про життя й діяльність Київського ми
трополита Петра Могили (1633-1647) автор подав англійський пере
клад його «Православного Ісповідання Віри», а після нього істо
ричну аналізу цього твору, як також аналізу його науки про Бога 
та про Церкву. При кінці подана теж багата бібліографія. 

951 - PROCHASKA А., Sw. f6zafat Kuncewicz а polityk litewski. "Prz. 

Powsz.", Krakбw, r923, r6o, s. І2І-ІЗ5· 

V статті описана листовна переписка між св. Йосафатом і ли
товським канцлером Л. Сапігою, колишнім великим протектором 

Унії, який тепер, з політичних рацій, робив йому тяжкі закиди, 

і причини цієї зміни. 

Про св. Йосафата віднотонувмо тільки, бо вони без більшого 
наукого значення, такі давніші появи: 

НлзлРко 1., Посів Крови. Н. Йорк,<< Слово Д. Пастиря>> 1950, с. 32. 
KuLcYNSКI 1., Compendio della vita di S. Giosafat Kttncewicz, ar

civeswvo di Polotsk, Ma1'ti1'e dell'Ordine di S. Basilio, tratto dalla na1'ra
zione di І. Kullynski. Roma, tip. delle Belle Arti, r867, р. 62. 

INNERKOFLER А., Dи иschlagene Heilige ztt St. Ba1'bara in der 
Postgasse. G1'iechisch-Katholischer Erzbischof und Martyrи ]osapltat 
Kttnzewytsch. Wien, St. Josaphat Verein, І933, S. 48. 

NJARADI D., Sfedinfena Crkva megfu slavenima і 1tfezin Za5titnik 
Sv. fosafat Kuncevic, nadbiskup Polocki, Muёenik. Zagreb, r9r2, s. ro9. 

952 - РRоснлsкл А., Walka Szumlanskiego z Winnickim. "Prz. 
Powsz.", Krakбw, І92І, rsr-2, s. I57-r67, 256-266. 
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Автор описує боротьбу а вп. Й. Шумлинським митр. А. Вин
ницького, який був проти його вибору на Львівського єпископа, 

маючи свого кандидата - Е. Свистельницького, який, однак, пе

репав. 

953 - РRоско В.Р., Soter Ortynsky: First Ruthenian Bishop in the Unit
ed States, 1907-1916. An article from «The Catholic Historica1 Re
view» LVIII, 1973, рр. 21. 

Автор подає короткий нарис з діяльности першого «руського» 

єпископа в ЗСА, Сотера Ортниеького (1907-1916), який не зважаючи 
на всі труднощі й перешкоди і на внутрішню опозицію, головно з 

боку закарпатського духовенства та сильної православної й мос

квофільської пропаrанди, поклав добрі організаційні основи для 

розвитку Церкви і значно збільшив число церков-парафій (152, крім 
місійних станиць) і священиків, яких 1916 року було вже 161. 

954 · - PRUS Е., Wladyka Swi~tojurski. Rzecz о arcybiskupie Andrzeju 
Szeptyckim ( 1965-1944). Warszawa, lnstytut Wydawniczy Zwiц,z
kow Zawodowych, 1985, s. 336. 

Хоч у праці використано багато архівних матеріялів, але в 

цілості це їдкий памфлет проти митр. А. Шептицького і цілої 

Української Католицької Церкви. 

Rec.: Metropolita Andrzej Szeptycki. «Kwartalnik Historyczny» 4/ 
85, s. 885-900 (А. Ziccba). «Ukr. Quaterly» 1985, vol. XLI, р. 255-9 (Het
nal А.). 

955 - SдвоL S., De Meletio Smotryckyj Polemista Anticatholico. Ex
cerpta ех Dissertatione ad Lauream in Facultate Theologica. Ro
mae, Pont. Univ. Gregoriana, 1951, рр. XV+ 38. 

У цьому виданні подано, після джерел та бібліографії, корот

кий історичний нарис життя М. Смотрицького, зокрема про його 

боротьбу з З'єднаною Церквою, а потім його науку про Святого Ду

ха, разом :з критикою. 

956 - SдURER Е., Die Kurie und die GІ·ieciІisch-Unierten im 19 Jahrhun-
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derte. «Bericht iiber den zehnten osterreichischen Histokertag ш 
Graz, 20-23 Маі 1969», S. 81-87. 

У статті авторка роЗГлядає життя ченця КИрила (Іnоліта Воло

димира Терлецького 1808-1892), який брав участь у т.зв. «обрядовій 
чистці» в Галичині, але скінчив nереходом на православ'я. 

Пор. теж: Лисяк-Рудницький 1., Іполіт Володимир Терлецький
забутий церковно-громадський діяч і політичний .мислитель ХІХ 

століття (Резюме доповіді). «Укр. Історик» 3-4, рік Х, Н. Йорк
Мюнхен 1973, с. 157-160. 

Рец.: о. Л. Глинка, «Записки ЧСВВ» 1979, ст. 519-520. 

957 - SENYK S., Methodiиs Terlec'kyj- Вishop of Cholт. «Ana1ecta 
OSBM» ХІІ, Roma 1985, р. 342-373. 

Авторка подає досить вичерпний життєпис одного з визнач
ніших Владик З'єднаної Церкви - Методія Терлецького, який в 

тяжких роках 1630-1649 управляв єпархією Холмською і Белзькою. 
Передше, в роках 1629-1630, був він теж місіонером між сербами
ускоками, які втекли перед турками. 

958 - SENYK S., The Soиrces o.f the Spirituality оІ St. Josaphat Kuпce
vyc. «Or. Christ. Per.», 1985, р. 425-436. 

У статті розглядаються ті джерела, які вплинули на витворення 

у св. Йосафата його релігійної формації та духовної фізіономії, які 
ж були суто східними. 

В німецькому перекладі ця стаття появилася, разом з додатко

вими примітками перекладача, в: Der Christliche Osten 1986/5-6, S. 
246-256: Die geistlicheп Quelleп des hl. Josaphat Kuпze~~·yc- Sophia Se
nyk (aus dem Englischen von S.J. Koster). 

959 ·- SERECH J ., Stefan J avorskyj and the Conftict of Ideologies in 
the Age of Peter І. "Slavic Review", London, 1951, зо (74), рр. 
40-62. 

Автор описує ролю С. Яворського на царському дворі Петра І, 
та його участь в ідеологічних розходженнях і конфліктах з ним, 
теж на релігійному полі. 
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960 - ~IMRAK J., 2ivot і Rad Vladike. "Spomeruca grkokat. 
Krizevacke Biskupije za godinu 1936", Zagreb, 1936, s. 67-95. 

Автор дає :короткий нарис життя і діяльности єп. Діонисія Ня

раді, Ордипарія Крижевеької єпархії, до я:кої, :крім хорватів, на

лежать також поселенці з Галичини і Закарпаття, ще а часів Ма

рії Тереси. 6п. Д. Няраді в рр. 1922-1927 був теж Ап. Адміністра, 
тором Мукачівської єnархії, я:к теж піаніше в рр. 1938J9. 

В тім самім річнику написано про єп. Д. Няраді ще дві другі 

статті: 

FIRIS Т., Vladika Dionizije і іира sv. Nedelfe (187-190). 

BINDAS G., Vladika Dionizije і Rusini (202-7). 

961 - SJMRAK J., Pavao ZorCic, Marcanski Vladika. «Spomeпica Ka
lendar grkokat. Krizevacke Biskupije za godinu 1933». Zagreb, s. 
1-138. 

На історичному тлі теперішньої Крижівської єпархії в Юrославії, 

до якої належать тепер в більшості українці й русини, автор розгля

дає одного з визначніших їі Владик- Павла Зорчіча (1670-1685), зо
крема його оборону З'єднання, Синоди, канонічні візитації та іншу 

діяльність на владичому престолі. 

962 - SRAKA J., L'attivita di Leo Luca Kyskafino al/a presa di possesso 
de/la М etropolia di Кіеv ( 1714). Roma, Pont. lnstitutum Orientale, 
1983, рр. 44. 

З дисертаційної праці про діяльність Льва Луки Кишки аж до 

часу, коли він став (1714) Київським митрополитом, автор опублі
кував два перші розДіли: 1) Про Руську Католицьку Церкву від 1648 
до 1720 років (Єпископи і єпархії, Василіяни і єпархіяльний клир) і 2) 
Життя і діяльність пізнішого митр. Л. Кишки до часу, як він став 

1698 р. Полоцьким архимандритом. В дальших розділах, які за

лишилися в машинописІ, розглядає його діяльність в часі По

лоцькоrо настоятельства та в часІ його протоархимандритства 

(1703-1713) і єпископства. 

963 - SтEHLE HлNSJAKOB, Der Lemberger Metropolit Septytkyj und Die 
Nationalsozialistische Politik in der Ukraine. «Vierteljahrshefte fiir 
Zeitgeschichte», Miinchen 1986, S. 407-425. 
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На основі всіх найновіших доступних джерел автор насвітлює 
відношення митрополита Андрея Шептицького до націонал-со

ціялістичної політики Гітлерівської Німеччини на українських зе

млях, зокрема в Галичині, в часі останньої світової війни. 

964 - SzEREGHY В., Bishop Basi/ Takach. «The Good Shepherd». Pitts
burgh, Byzantine Seminary Press, 1979, р. 72. 

Після короткої загальної біографії, автор подав досить обшир

ний опис архипас:rррської діяльности Василя Такача (1879-1948), що 
був першим єпископом Питсбурзького Екзархату для вірних з зе

мель колишньої Мадярщини, додаючи кілька історичних фото

графій. 

965 - TACHIAIOS А.-АІМ., Но Paisios Be/itskofski ( 1722-1794) kai he 
asketikofilologike schole tou. Tessalonike, Etaipeia Makedonikon 
Spoudon 73, 1964, р. 150. 

Праця присвячена визначному обновникові чернечого життя в 

Молдавії- Паїсієві Величковському, родом з Полтавщини, його 

працям та його аскетично-містичній школі. До праці додано досить 

велику бібліографію та покажчик імен. 

966 . - Тдсндюs A.E.N., The Revival of Byzantine Mysticism among 
Slavs and Romanians in the XV/1/th Century. Texts Relating to the 
Life and Activity of Paisy Velichkovsky ( 1722-1794). Thessalonike 
1986, рр. LV+ 296: 

Після довшого вступу (lX-LV), у виданні вперше опубліковано 
Автобіографію Паїсія Величковського (с. 91) і його Біографію, учня 
Митрофана (93-150); Житіє Блаженнішаго Отца нашего Старца 
Паїсія, яке появилося 1836 р. в «Нямецком» монастирі, тепер в Ру
мунії (151-255), і його кореспонденцію з Доротеєм Вулісмас. При 

кінці подано ще покажчик імен і речей. Автобіографія й оба жит
тєписи написані старослов'янсько-українською' мовою. Тільки ко
респонденція провадилася грецькою мовою. 

967 - ТRЕnлк J., Ska1'ga і Filalet. "Prz. Powsz.", Krak6w, 1912, 
s. ІЗ6-І49· 
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У статті подається генезу авторства Філалета, польського арі

янина Христофора Вронського, автора полемічного твору « Апо
І{різіс », зіставляючи його з П. Скарtою та його твором <<Оборо

на Унії». 

968 - W AUGH D. CLARK, «loannikii Galiatovskyi's Polemics against 
Islam and Their Mиscovite Traslations». In: Harvard Ukrainian Stu
dies. Eucharisterion. Vol. 111/IV, Cambridge, Mass., 1980, р. 908-
919. 

У статті розглядаються два полемічніписьма проти магометан 

- Лебедь і Алькоран, які написав один з найбільших учених Київсь

кої школи, пізніший ректор Академії, Йоанікій fалятовський, прис
=lячуючи головну увагу його змістові та джерелам, як також мало 
;\ОСі прослідженим їхнім російським перекладам, з яких перші були 

·~роблені вже 1683 року, отже три роки після появи першого, і в 

тому самому році, в якому вийшов другий - Алькоран. 

969 - WvsocHANSKY D., St. Josaphat Kиntsevych. Apostle of Chиrch 
Unity. Detroit, Basilian Fathers, 1987, рр. ХХХ+379. 

Англомовне видання присвячене св. Йосафатові Кунцевичеві та 
його добі. Воно опрацьоване, з деякими скороченнями, на основі 

життєпису авторства о. М. Соловія та о. А. Великого, який поя

вився 1967 р. в українській мові, під заголовком: Св. Йосафат Кун
цевич. Його .життя і доба. 

970 - ZvcнEWІCZ Т., Jo=a,Гat Кипсеи·іс=. «Znak», Krakow 1984, nn. 
351-2, str. 221-257. 

На широкому тлі церковної історії автор подає популярним 

стилем життєпис св. Йосафата, взявши до уваги усі найновіші нау
кові видання про нього. 

971 - WдWRYK М., De S. Hieromartyre Josaphat, Proтotore.formиlae 
indicativae absolиtionis in Ecc/esia Rutl1eno-Ucraina. «Orientalia 
Christ. Per.» Roma 1967, р. 583-603. 

Автор розглядає змагання і вклад св. Йосафата у запрова-
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дженні в сповіді теперішньої формули індикативної, яка згодом 

прийнялася у всіх східних слов'янських Церквах, не тільки з'єдна

них, але також православних. 

972 - WINKLER Е., ]ozef Wereszczynski, biskup Kijowski. "Prz. 
Powsz.", Krak6w, 1920, v. 147-8, s. 243-252; 1921, 149-150, s. 
з8з-з9о; 151-2, s. 414-421; 1922, 153-4, s. 120-125. 

6п. Й. Берещипський був родом в Холмщини, шляхтич і 
східного обряду. Охрещений вуйком в лат. обряді, був вихова

ний в польськім дусі і 1589 р. став лат. Киівським єпискоnом. Лю
бив і свій нарід .і Польщу, у спільноті в якою бачив його розвиток. 

V цій статті подається його життєпис і діяльність, вонрема розгля

дається його nроєкт колонізації "України, відбудови Києва, проєкт 

сталої армії на східних землях, передбачаючи вагрову з боку Москви. 

Статті у річнику 1921 і 1922 мають дастосовані до теми ва
головки. 

973 - P.L., Metropo/ita Andrzej Szeptycki и,. sluibie Kosciola Chrystu
sowego. «Bez Dekretu». Pismo czlonkow і sympatykow «Solidar
nosci>> N. 9-10, Krakow 1985, s. 42-58. 

Митр. А. Щептицький представлений тут я:к визначний син 

Христової Церкви, який для Укр. Католицької Церкви служив і тру

дився, а при тому співчував і допомагав теж слушним визвольним 

течіям тих вірних, яких був пастирем, маючи перед очима в першій 

мірі церковне З'єднання українського народу. При тому додано 

дещо про стан укр. католиків в Польщі. 

974 - Reverend Philip Ruh, О.М.І. Missionary and Architect. (Auto
biography), translated from the Ukrainian Ьу М. Kowalchuk. Win
nipeg, Parish in Cook's Creek, 1984, р. 52. 

В англійському перекладі подано тут автобіографію о. Филипа 

Ру, Облята німецького походження, який описує в ній свою місійну 

працю серед українців католиків в Канаді та свою працю, як архи

текта багатьох стилевих українських церков в Канаді. 
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16. ЗНАЧЕННЯ [ ВПЛИВИ УКРАУНСЬКОУ ЦЕРКВИ 

975 - КАЗИМИРА Б., Християнство в житті українського народу. 

«На Перехресті двох тисячоліть». Ріджайна, Канада, Укр. Ти

сячоліття, історична серія ч. 1, 1984, ст. 7-23. 

В загальному огляді автор присвятив головну увагу питанню: 

Що дало християнство українському народові у першому ти

сячолітті. При кінці подана використана література. 

976 - ЛЕнцик В., Участь Духовенства у Відродженню Галичини. 

«lntrepido Pastori» - Наук. Збірник УКУ т. 62, Рим 1984, с; 

445-465. 

У статті розглядається вплив українського католицького духо

венства у відродженні Галичини під Австрією, зокрема ту ролю, яку 

в цьому відіграли засновані нею високі духовні інститути: «Барба

реум», «Студіюм Рутенум» у Відні, а потім Генеральна Духовна Се

мінарія у Львові- аж до виступу М. Шашкевича. 

977 - РиБАК Ю., Піонерська праця галицького д_І.Іховенства на со

ціяльно-економічному полі. «Альманах Союзу Укр. Кат. Про

видіння на 1982 рік», Філядельфія 1981, ст. 205-214. 

У статті розглядається великий вклад галицького духовенства у 

праці на соціяльному й економічному та взагалі культурному полі, 
яке зайнялося тими ділянками після знесення панщипи в Галичині 

1848 р., бо самі селяни до того не були приготовані, а інтеліrенції ще 
не було. 

978; - CнYNCZEWSKA-HENNEL Т., Sи;іаdотоН: narodowa szlachty иk
rainskiej і kozaczyzny od schylkи XVI do polmvy XV// w. Warszawa, 
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985, s. 188: 

Великий другий розділ під заг.: «Rola wyznania w rozwoju swia
doriюsci narodowej sz1achty і kozaczyzny», с. 74-115, а також й інші, 
присвячені питанню: який вплив мала релігія на вироблення на

ціональної свідомости серед української шляхти та козацтва. 
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Rec.: Jahrbiicher fiir Geschichte Osteuropas. Band 35, Heft 1, 1987, 
S. 117-119 (Carsten Kumke). 

979 - НІМКА J.-P., Kosciol Greckokatolicki, а procesy narodotworcze 
~vsrod иkraincow w Galicji. Krбtki przegl~d. «Znak», Krakбw 1985, 
4, s. 41-52. 

У короткому шкіці автор має на меті впровадити читача в про

блематику взаємних впливів між українською католицькою Церк

вою й українським народом. 

980. - НІМКА J.-P., The Greek Catholic Chиrch and the Nation-Bиilding 
in Galicia, 1772-1918. «Harvard Ukr. Studies» 1984, рр. 426-452. 

Цю тему автор розглядає в наступних розділах: Церква під 

Авсбурrами; Просвічення-за Йосифа 11; Національна ідентичність 
грекокатоликів; Церква і національний рух; Відносини серед інте

ліrенції та Священики і пробудження селянства. 

Пор. теж його: Priests and Peasants: The Uniate Pastor and the 
Ukrainian Moveтent in Aиstria, 1867-1900. «Canadian Slavonic Papers», 
March 1979, рр. 1-14. 

17. РИМ - ВІЗАНТІЯ - МОСКВА - ВАРШАВА 

981 - БУдУРОвич Б., Ватикан, Польща й Украі"нс1:1ка Католицька 

Церква напередодні другої світової війни. «Сучасність», Мюнхен, 

1983, ч. 12, стор. 92-105. 

На основі записок чи радше щоденника Яна Шембека, держав

ного підсекретаря (віцеміністра) в польському міністерстві закор

донних справ від 1933 до 1939 року, автор розглядає становище 
Укр. Католицької Церкви в Польщі- в останніх роках перед дру

гою світовою війною, зокрема такі питання: т .зв. візантійсько

слов'янський обряд; реакцію укр. парляментарної репрезентації на 

промову проти укр. кат. Церкви в Галичині посла Войцєховського; 

ратифікацію договору з Апостольською Столицею, укладеного у 

Варшаві 20 червня 1938 року про будинки і rрунти, що належали ко

лись уніятській Церкві; послання митр. А. Шептицького в справі 
Холмщини з 2 серпня 1938 року; подорож нунція Кортезі в середині 
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грудня 1938 р. до Львова, Станиелавова та Перемишля; справу Бо
гословської Академії у Львові та меморіял у справі протидержав

ної, мовляв, діяльности гр.-католицького духовенства, який польсь

ка амбасада при Ватикані вручила державному секретаріятові. 

982 - ВоЕйков-ь Н.Н., Церковь, Русь и Римь. В двухь частяхь. 
Джорданвилл-ь, Н.І., Свято-Троицкій МонастЬІрь, 1983, ст. 512. 

Видання присвячене історії поділу Церкви на Східну і Західну, 

зокрема у другій частині на українських землях, даючи усім подіям 

насвітлення з православного і суто російського становища та в по

лемічному дусі. 

983 - ІсдУв П., Роля ВізантІЇ в упадку української державности. 

Мюнхен, відбитка з журналу «Проблеми» ч. 3, грудень 1947, 
стор. 20. 

Популярним стилем автор з'ясовує ролю Візантії у знищенні 

української державности, якої вона лякалася. Ці шкідливі впливи 

вона виконувала за допомогою церковної залежности, зокрема 

через митрополитів, які до татарського нападу 1240 р. майже всі 
були греками і були висилані візантійськими імператорами та па

тріярхами. 

984 - КоРЕНЕЦЬ 0., Рим а наші церковні постанови, зокрема кален
дар. Відень, накладом Укр. Культурної Ради, 1916, ст. 32. 

На основі документів доказує, що Апостольський Престіл 

завжди ставав в обороні східного обряду, як також, що не змушував 

до нового календаря, а всякі зміни апробував тільки на просьбу са

мих Владик. 

Ця сама розвідка появилася в тому ж році у Відні в латинській 

мові, під заголовком: S. Sedes Apostolica et Discip/iпae Graeco
Catholicorиm. Agitur de Calendario, auctore Р. A1exandro Korenec, 
рр. 26. 

98S - ЛюБдЧІвський М., Російський Релігійний fеноцид або Москов
ська Православна Церкванауслугах московського імперіялізму. 

Альманах Союзу Укр. Кат. «Провидіння», Філядельфія 1980, с. 
105-141. 
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Після загального вступу про відношення Церкви до держави 

стаття з численними відсилками до джерел поділена на такі розділи: 

Розділ між митрополіями Київською і Московською; Початок 

вміщування царя в справи московської Церкви; Установа патріярха

ту в Москві; Реформа, яку завів цар Петро І; Статут або Правила 

Реrуляменту; Послугування Церквою в політичних цілях; Під

чинення Київської митрополії Московському патріярхатові; і На

вертання українців католиків до «віри предків». 

986 - НиколАЕВ К.Н., Восточньtй Обряд. Дорога Рима в Россию. 

Париж, ІМКА-Пресс, 1950, с. 235. 

Головною темою, якій православний автор, бувший «юрискон

сульт Синода Православной Церкви», присвятив свою працю- це 

окремо створений, т.зв. «Східний- Восточний Обряд», з яким ка

толицька Церква йшла на Схід навертати нез'єднаних, починаючи з 

давніших часів, від Флорентійської Унії. Але головна увага звернена 

на ідеологію та акцію навертання, після 1905 року, в Росії й Україні, 
а зокрема між православними в Польщі, після першої світової 

війни, без участи укр. кат. єрархії з Галичини. Це свого рода історія 

Православної Церкви, яка бере до уваги теж З'єднану Українську 

Церкву в Галичині і поза нею, на еміrрації. Праця доведена, через 

другу світову війну, до 1950 років, на Сході і Заході. При кінці пода

ний покажчик імен, як також література. 

987 - СтАХІВ М., Христова Церква в Україні. 988-1596. Нарис 

історії Української Католицької Церкви та аналіза в ній інте

ресів Риму, Царгороду, Варшави й Москви в національно

політичному аспекті. Стемфорд, Кони., ЗДА, Колеrія св. Ва

силія В., 1985, с. ХХІХ + 528. 

Автор подав огляд історії Берестейської Унії лише з національ

но-політичного становища, яке, на його думку, було рішальне в по

глядах тих чинників, які діяли на Берестейському Соборі. На основі 

джерельних даних, в першій частині він дає короткий огляд розвит

ку Візантійської імперії та П вплив на Царгородський патріярхат, а в 

другій частині - насвітлює вплив цього патріярхату на Церкву 

Руси-України. Третя частина присвячена поширенню ісламу й нама

ганню Західної Церкви зберегти християнство у Візантії, як теж і 

ролі Руси-України в обороні Европи перед ісламом. Четверта й 
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п'ята частина представляють занепад Христової Церкви в Україні 

за часів польського панування, а шоста й сьома- шлях Українсь

кої Церкви до Берестейської Унії, та відношення польських чин

ників до З'єднаної Української Церкви. Вступне слово написав о. А. 

Великий, ЧСВВ. При кінці подано вибрану бібліографію і коротку 

біографію та бібліографію автора - М. Стахова, як також упоряд
ника праці- П. Стерча, та покажчик імен. Видання збагачене мапа

ми та ілюстраціями. 

Рец.: «Америка», Філядельфія 1987 (Чировський М.). «Ukr. Qua
ter1y» 1987, 1-2, р. 114-7. 

988 - Хомд 1., Українське посольство при Апостольському Пре

столі 1919-1921. «Богословія», Рим 1981, том 45, с. 3-65. 

У розвідці автор досить подрібно розглядає історію української 

дипломатичної місії при Ватикані в роках 1919-1921 та аналізує до
кументи про діяльність графаМ. Тишкевича й пізніше проф. Д. Ан

тоновича, князя І.С.М. Токажевського й о. Ф.К. Бонна. Розвідка 

сперта на архівних матеріялах, з використанням попередніх праць 

П. Карманського, Е. Лукасевича, Є. Онацького й В. Трембіцького. 

В Додатку, с. 36-65, поміщено ще 23 оригінальних документів до 
цієї теми. 

Ця розвідка і друга під заг.: о. Джованні Дженоккі, Ап. Візита

тор України, Появилися 1987 р. разом окремим виданням під заг.: 
Апостольський Престіл і Україиа, с. 135, у видавництві Укр. Кат. 
Університету св. Климента Папи, в Римі. 

989 · - Снuвдтv N.D., Political Backgroипd of the re/igioиs Persecиtioп 
іп Ukraiпe Ьу Моsсои.·. «Ukr. Quater1y» ХІ, 1, New York 1955, рр. 
56-65. 
У статті .подано короткий огляд Укр. Католицької і Православ

ної Церкви, та описано їхню ліквідацію з політичних рацій Моск

вою, головно після останньої війни ( 1939-1945). 

990 - Снuвдтv N., Rиssiaп Chиrch Ро/ісу іп Ukraiпe. «Ukr. Quater1y» 
11, N. York 1945, рр. 43-56. 

Російська Православна Церква, будучи в тісних зв'язках з усіма 

урядовими колами, і давніше і тепер, завжди була на послугах уря

дуупоневоленні українського народу і Церкви. 
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991 - СнuвдТУ N., Moscow and the Ukrainian Church after 1654. 
«Ukr. Quaterly» Х, N. York 1954, рр. 60-70. 

Автор подає короткий нарис про підпорядкування Укр. Право

славної Церкви Московському патріярхатові, після Переяславської 
угоди 1654 р., аж до повільної і повної ліквідації їі незалежности. 

992 - DuPIRE В., L 'Oecumenisme ukrainienne. «Revue de 1'1nstitute 
Cath. de Paris» 1986, 17, рр. 41-52. 

Автор описує екуменічні моменти в історії Української Церкви 

впродовж їі тисячоліття. 

993 - FLORIDI U., Mosca е il Vaticano. Milano, La Casa di Matriona, 
1976, р. 357· 

Автор, італійський єзуїт, що довгі роки перебував у со віт

ських таборах. V праці розглядав взаємини-зв'язки між Ватика

ном і Москвою, беручи під увагу в багатьох місцях 'Укр.-Като
лицьку Церкву, до якої наставлений прихильно. Ці зв'язки оці

нює неІ'ативно. 

Rec.: "Ukr. Quater1y", N. York, 1977, рр. 71-2. 

994 - FLoRovsкv G., Western lnjluences in Russian Theo/ogy. «Aspects 
of Church History», vol. 4 of collected works. Be1mont, Mass., 
Nordland Publishing Со., 1975, рр. 157-182. 

Автор розглядає ті впливи, які у зустрічі з Заходом приймалися 

та залишалися в російській богословії та інших ділянках, в тому теж 

на українських землях. 

995 . - FLOROVSKIJ G., Ways of Russian Theo/ogy, Part І ( = Collected 
Works of G. Florovskij, vol. 5), translated Ьу Robert L. Nichols. 
Belmont, Mass., Nordland Publishing Со., 1979, рр. XVIII+ 379. 

В цьому англійському перекладі для більшої проглядиости до

дано в головних розділах більше підрозділів, як також багато 

потрібних для західного читача приміток. Всі примітки займають 
понад сто сторінок (267-378). 

Rec.: R. Zuzek, «Orientalia Christiana Per.» 1983, р. 496. 
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996 - HALECKI 0., Rome and Eastern Europe after the Council ofTrent. 
«Antemurale», Roma 1955, р. 8-35. 

Студія присвячена ситуації в східній Европі, зокрема в Москов
щині, після Тридентського Собору, та історичним обставинам, се
ред яких прийшло до Берестейської Унії. 

997 - HAWRYSZKIEWYCZ G.E., The «Three Romes» Concept and Ukrai
ne. «Symbolae in honorem V. Janiw». Miinchen, Ukr. Freie Univer
sШit, 1983, р. 259-271. 

Автор розглядає поняття трьох Римів, зокрема постання т.зв. 

третього Риму у Москві та його ролю стосовно України. 

998 - LuвдCHIVSKY М., The Russian ( Moscovite) Orthodox Church as 
an lnstrument of Moscow's lmperialism. «Aimanac», the Providence 
Ass. ofthe Ukr. Catholics in America, Philadelphia 1981, рр. 26-46. 

Це дещо скорочена стаття, яка була поміщена в українській 

мові в тому самому Альманаху за попередній 1980 рік, з тими ж са
мими підподілами. 

999 - MEYENDORF"{ J., Byzantium and the Rise of Russia. А Study of 
Byzantino-Russian relations in the fourteenth century. Cambridge, 
Cambridge U niversity Press, 1981, рр. ХХІ+ 326. 

В книзі описано ролю візантійської дипломатії, головію церков

ної, у 14 столітті, у постанні Москви як столиці- Росії, і культурні, ре

лігійні та політичні зв'язки, які лучили північні периферії Візантійсь

кої імперії з їі центром,- у Царгороді. При тому, у перших розді

лах мова майже тільки про церковне життя в Київській митрополії, 
на українських землях. Зокрема 4 розділ розглядає статут цієї ми
трополії, владу митрополитів, вибір єпископів, назначения митро

политів з Царгороду та перші прояви їі поділу. В дальших розділах 

також багато говориться про ті частини митрополії, які зосталися в 

Литві та Польщі. При кінці додано 10 документів, які найчастіше 
цитуються у цьому виданні, та покажчик імен і речей. 

Rec.: S. Senyk, Or. Christiana Periodica, Roma 1981, р. 513-516. 
М. Bayer, «Ostkirchliche Studien», Wiirzburg 1984, Heft І, S. 54-56. 
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1000 - MoROZIUK R.P., Politicized Ecumenism: Rome, Moscow and the 
Ukrainian Church. Montreal, edited Ьу Virginia Nixon, 1984, рр. 
(6) + 24 + (2). 

Автор розглядає у розвідці «діялог» між Ватиканом та Моск

вою, зокрема між роком 1959 і 1963, за ПапівІвана ХХХІІІ і Павла 
VI, та вплив його на Українську Католицьку Церкву. 

1001 - МоRоzшк R.P., Po/itics of а Church Union. lnformatio regar
ding the relations between а particular Church of the Christian East, 
the Ukrainian Catholic Church, and а particular Church of the 
Christian West, the Church of Rome. Chicago, «Church Herald», 
1983, рр. V+141. 

На тлі Берестейської Унії (1595-1596) і Другого Ватиканського 

Собору (1962-1965) автор хоче насвітлити відносини між Українсь
кою Католицькою Церквою, як одною з «Помісних Церков Сходу» і 

Церквою Риму, як «Помісною (партикулярною) Церквою Хри

стиянського Заходу», зокрема в роках після самого Собору - до 

1980 років. При кінці подана досить велика бібліографія. 

1002 - OвOLENSKY D., Byzantium and Russia. Russia's Byzantine Heri
tage. ln: Byzantium and the Slavs: collected Studies, with preface Ьу .-
1. Dujcev. London, Variorum Reprints, 1971, ІІІ, рр. 87-123. 
Revised version. Se1ection ІІ, ed. С. Hastings and В. Nicho1s, Lon
don 1954. (Origina1 version in: Oxford S1avonic Papers, І, 1950). 

Головна спадщина Візантії для Русі, крім багато інших, це 

створення заборола перед Ісламом та відкриття воріт до серед

ньовічної Европи. 

Пор. теж його: Byzance et /а Russie de Кіеv. lbidem lV, рр. 19-35. 
Byzantium and Russia in the /ate Middle Ages. lbidem VII, рр. 248-275. 

1003 - OвoLENSKY D., // Commonwealth Вizantino. L'Europa Orienta1e 
da1 500 al 1453. Roma, Laterza, 1974, рр. 654. 

Автор окрему увагу присвятив відтворенню спільної культурної 
й мистецької традиції у всіх краях, куди сягал}І!: впливи Візантії, які 

основувались на: східному - православному християнстві; визнанні 

примату царгородеької Церкви; отвертому чи тихому признанні ав-
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торитету візантійських імператорів над усім східним-православним 

християнством; прийнятті візантійського церковного і цивільного 

права та мистецьких моделів, в більшості з візантійських мона

стирів. Багато уваги при цьому присвячено Руській державі і 

Церкві. При кінці подана велика бібліографія (553-605), багато мап 
й ілюстрацій та аналітичні покажчики. 

Пор. англійське видання: OвoLENSKY D., The Byzantine Common
и:ea/tll, Eastern Europe, 500-1453. London, Weidenfeld & Nicolson, 
1971, рр. XIV-445, tav. 32. 

1004 - OвoLENSKY D., Russia's Byzantine Heritage. «Oxford Slavonic 
Papers» І, Oxford 1950, рр. 37-63. 

Автор розглядає ті глибокі і тривалі впливи, які на різних 

ділянках залишиЛа на Русі та пізнітій Росії грецько-візантійська 
цивілізація й культура. Вони, однак, не ізолювали П від решти Евро

пи, а навпаки, через християнство, яке прийшло з Візантії, відкрили 

для Русі браму до решти Европи. 

1005 - OвoLENSKY D., Byzantium, Кіеv and Moscow: А Study in Eccle
siastical Relations. «Dumburton Oaks Papers» 11, Cambridge, Har
vard Univ. Press, 1957, рр. 21-78. 

Автор розглядає проблему залежности Київської митрополії 

від Візантії, також перед І 038 роком, по якому вона вже безперечна. 
На основі Історії Никифора fperopac-a доказує при цьому, що 
Київські митрополити, за старим договоренням, завжди мінялися 

- раз були ними греки, раз руські кандидати, хоч в періоді перед 

1247 роком не все можна таку практику доказати. За свідченням Та
тищева, в цьому періоді було багато більше руських митрополитів, 

не тільки Іларіон та Климент. 

1006 - OвoLENSKY D., Sts. Cyril and Methodius, Apostles of the Slavs. 
«St. Vladimir's Seminary Quaterly» 1963, рр. 3-13. 

У статті розглядається спробу Кирила і Методія створити в 

другій половині дев'ятого сторіччя Слов'янську Церкву з народною 

мовою, і це за благословенням і Риму і Візантії, як також цей вплив, 

який в середньовіччі поширявся з Моравії на Русь і також на Бал

кани. 
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1007 - PRZEKOP Е., Die Neo-Union in Polen in Jahren 1923-1939. «Ost
kirchliche Studien», Wiirzburg, Aчgustinus-Verlag, 1983, S. 3-20. 

В більшості на документах з єпархіяльного архіву у Сєдльцах, 
автор дає короткий нарис про т.зв. Нео-Унію, яка постала в Польщі 

на теренах, які до першої світової війни належали до Росії, і там 

розвивалася в роках 1923-1939. Головну увагу звертається з' ясу

ванню тих обставин, серед яких вона постала, та поодиноким ета
пам в їі розвитку. 

1008 - RдFFALT R., Wohin steuert der Vatikan?: Papst zwischen Religion 
und Po/itik. Miinchen, Wilhelm Heine Verlag, 1975, S. 300. 

Автор головну увагу присвятив Ватиканській «політиці» двох 
останніх Папів, ІванаХХІІІ-го та Павла УІ-го, зокрема того остан
нього, заторкуючи на різних місцях теж Укр. Католицьку Церкву, 

хоч, на жаль, досить однобічно й поверховно. 

Rec.: Holiat R.S.: «Ukr. Quaterly» 1976, р. 183-5. 

1009 - SEVёENKO 1., Byzantium and Eastern Slavs, after 1453. «Harvard 
Ukrainian Studies», Cambridge, Mass., 1978. рр. 5-25. 

У статті автор розглядає все слабші впливи Візантії в самій 

Московщині, зате все великі - в самій Україні, в православних, 

церковних і політичних колах. 

1010 - STEHLE HANSJAKOB, Die Ostpolitik des Vatikans. Miinchen
Ziirich, R. Piper & Со. Ver1ag, 1975, S. 487. 

У цьому виданні автор дав нам історію зв'я:зків Ватикану з 

усіма соцілліетичними нраїнами, :зокрема з Радянським Союзом, по

чинаючи :з 1917 р. - аж до 1975 р. Це найкраща і найсолідніша 

з усіх праць, які на цю тему появилися, основана на опублікова

них, зокрема усяких архівних матеріялах, як теж зібраних свід

ченнях, хоч не повна, бо не міг використати Ватиканських і Єзу

їтських архівів, і не у всьому вірна. Про Українську Церкву у 

ній небагато. Однак, усі спроби, намагання, успіхи й неуспіхи 

Ап. Престолу у :забезпеченні релігійного життя у цих країнах -
насвітлюють теж і те, що можна і не можна було :зробити й ДJІЯ 

Укр. Церкви. Джерела подані у численних прпмітІ>ах (425-470). 
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Крім того вичислено використані архіви й оприлюднені документи; 
праці, які на цю тему появилися до тщ·о часу - з їхньою оцін
кою; найбільш цитовані твори та загальну літературу до поді
тики Ватикану. При кінці подано теж покажчик імен і предметний. 

Rec.: "Archivum Historicum Societatis Jesu", v. 88, Roma, І975. 
рр. 304-307 (Krajcar J.). 

"Or. Chr. Per.", Roma, І976, І, рр. 289-29І. 

"Ukr. Quaterly", N. York, І977. рр. 66-8. 

1011 - SuLIMA А., Polityka Polska а Skarha Rusinbw. Lwбw, «Przeglц.d 
Lwowski», 1880, s. 60. 

Автор спростовує закиди, які у відношенні до поляків підняв о. 

С. Качала, який не скривавсвого упередження до церковної Унії, і в 

ній добачав причину козацьких повстань та клопотів Польщі. 

1012 - SzYDELSKI Sт., О Prawdt:_. Ze stosunkow polsko-ukrainskich. Kra
kбw, «Gios Narodu», 1924, str. 36. 

Автор збиває закиди о. К. Королевського, що, мовляв, польсь

кий клир не придатний до унійної праці серед православних. При 

цьому порушує багато дразлИвих справ у польсько-українсЬких 
відносинах, також на церковному полі. 

1013 - ТлмвоRRА А., Jernej Kopitar а Roma ( 1842-3) е /а po/itica slava 
di Gregorio XVI. (Estratto da: Storiografia е Storia), Roma 1974, 
рр. 947-974. 

У розвідці описано ситуацію українців-католиків в Росії, яких 

там 1839 насилу включено до православної Церкви, та їхню нелегку 
долю в Австрії, як теж інформації про життя галицьких українців, 

словінця Копітара, філолога слов'янської мови у Відні, який пропо

нував піднести Львівського митрополита до гідности патріярха і 

був покликаний до Риму, щоб оснувати катедру слов'янської мови 

для українців. Викладав П, через недугу, тільки один рік, 1842-3. 

1014 - \VппЕR Е., Russland und Papstum. Berlin, Akademie Verlag, 
І-ІІІ, І<)бо, S. ХІ\' +375: rgбr, S. ХІІ+649; І972, S. ХІ+338. 
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У першому томі автор представляв зв'язки і відносини Ап. 

Престолу до Русі, починаючи від кн. Ольги, Ярополка і Володи

мира В., аж до Берестейської Унії і кінця 17 ст. 

У другому цей опис продовжається до Жовтневої революції. 

В рамах зв'юшів до Москви вюrючені теж справи Укр. Церкв11. 

Третій том присвячений тим же зв'язкам - від революції до 

1960 років. У ньому дуже багато відношень до Укр. Церкви. При 
кінці кожного тому подано покажчик імен. 

Видання тенденційне, в якому елідне упередження автора до 

Католицької Церкви, теж до Укр. Католицької. У Церкві він до

бачає тільки змаг до <<духовної потуги» і панування над світом. 

Зокрема останній том повний тенденційних тверджень, спертих на 

змінених і навіть перекручених документах. Часто не подав дже

рел, або фальшиві (див. праця: Штелє, ч. 1406, стор. 472). Хоч 
непроглядно, але з усіх зібрано у цьому виданні найбільше мате

ріялу. Останній том має такий заголовок: Die Sowjetunion und 
der Vatikan. 

1015 - WINTER Е., Rom und Moskau. Ein halbes Jahrtausend Welt
geschichte in okummischer Sicht. Wien-Miinchen-Ziirich, Europa
verlag, 1972, s. 490. 

Це однотомове, скорочене видання ЦІЄІ ж праці, що вище, 

під ч. 1407, яке появилося у східному Берліні, а це на Заході. Воно 
без наукового апарату й тільки при кінці має подану JІітературу, 

джерела і покажчик імен. Хоч це видання більше достосоване до 

Заходу, але теж повне тенденційних і фальшивих тез і коментарів. 

До цієї теми пор. ще: R., І/апсмиіі посол на У,;раїні в рр. 1245-7. 
(Із записок І. llJrянo Карпіні). << Нова Зоря», ль·вів 1928, ч. 15. 

КРЕв.:цький, J'країна й An. Столиця в українській історіогра
фії останнього десятиріччя. Там же 1929, ч. 38. 

1016 - WoLF'f. L., Vatican Dip/omacy and the Uniates of the Ukraine aj~ 
ter the First Partition оІ the Polish-Lithuanian Commonwea/th. «Har
vard Ukr. Studies» І 984 n. 3/4, р. 396-425. 

Автор розглядає цю тему в наступних розділах: Перспе~тиви 
Ап. Нунція fарампі на З'єднану Церкву і Руську націю; Австрія та 
Росія, як дипломатичні альтернативи; Звернення до Оттоманської 
імперії; Поділ з І 772 та Російсько-Польська Комісія для України 
(1775 р.). 
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18. ЛАТИНСЬКА І ВІРМЕНСЬКА ЦЕРКВИ В УКРАІНІ 

1017 - НАЗАРКО 1., Українці латинського обряду. Календар «Мі

сіонаря», Жовква 1942, ст. 65-8. 

Автор вказує на ті причини, що протягом століть доводили 

українців до переходу на латинський обряд, зокрема на Холмщині 

та Підляшші. 

1018 - KRІ;тosz J., Organizacja archidiecezji Lwowskiej obrzqdku 
lacinskiego od XV w. do 1772 roku. Lublin, Tow. Naukowe Katolic
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1986, s. 366. 

Праця присвячена описові організації Львівської латинської ар

хидієцезії від 15 століття до 1772 року, в п'ятьох розділах: Мате
ріяльно-правна основа архидієцезії; Центральні організаційні струк

тури; Територіяльна організація; Парафіяльні інституціїтаМонаші 

Чини на території цієї архидієцезії. На початку подано велику 

бібліографію, а при кінці резюме в німецькій та англійській мовах, 

покажчики імен осіб та місцевостей, як також три мапи. 

1019 - PETROVІCZ G., І primi due Arcivescovi armeni di Leopoli. «Orien
talia Christ. Per.» Roma 1967, v~ ХХХІІІ, р. 89-129. 

На тлі історії латинської та руської митрополій у Львові, автор 

спочатку розглядає ситуацію вірменської Церкви на Русі в роках 

1J50-1364, а потім представляє перших двох вірменських архиєпи-

скопів: Григорія Великого ( 1361-1380) й Івана НасредініяІІа (1380-
1415?). 

1020 - TRAJDOS Т.М., Kosciдl Katolicki па ziemiach ruskich Korony і 

Litwy za panowania Wladyslawa 11 Jagielly ( 1386-1434). Тот І. 

Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk-Lodz - Zaklad Narodowy 
im. Ossolinskich, Wyd. Po1skiej Akademii Nauk - Instytut Histo
rii, 1983, str. 330. 

Після довшого вступу (3-21 ), головно про джерела та 

бібліографію, у першому томі автор найперше розглядає початки і:а 
розвиток католицизму в латинському обряді на «руських землях». У 

першій частині цього тому зокрема присвячує увагу оформленню 
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дієцезш в Литовській Русі: у Києві, Володимирі і Луцьку, та 

ключевому значенню діяльности в них Домініканів. Друга частина 

( 115-290) присвячена церковній організації дієцезій у Галицько

Львівській митрополії в границях «Коронної Русі»: у Кам'янці та у 

Львові, звертаючи окрему увагу на ролю Чинів- Домініканів та 

Франціскапів - у їхньому розвитку; на організаційну та праводавчу 

діяльність єпископів; на розбудову парафій та формування католи
цької, латинської суспільности. Другий том буде присвячений діЄце

зіям у Перемишлі та в Холмі. У праці подано 4 мапи, а при кінці 
бібліографію та покажчики імен і місцевостей. Праця, очевидно, 
насвітлема з власних позицій. 

19. ЄВАНГЕЛИКИ В УКРАУНІ 

1021 - ГоРБАЧ К., «Благословення в терпінні». Баптисти на Україні. 

«Сучасність», Мюнхен 1986, ч. 11, с. 94-1 О І. 

У статті подано короткий нарис про початки секти баптистів на 

Україні, зокрема про теперішній їхній стан - серед українців. 

1022 - ДомБРовський 0., Нарис історй" Українського Євангелицько
го Реформованого Руху. Н. Йорк-Торонто, видання Укр. 
Об'єднання в Північній Америці, 1979, с. 622. 

У цьому об'ємистому нарисі, з досить діловим підходом і без 

зайвих полемічних закрасок, автор розглядає початки та історію 

Укр. Євангелицького Реформованого Руху, починаючи питанням 

генези та розвитку т.зв. Укр. Незалежної Православної Церкви в 

Канаді (називаної Бодруrівською - від ії основника Івана Бодруrа), 

яка своєю формою була зближена до православної Церкви, а духом 

та наукою - до протестантизму. На початку нашого століття вона 

підпала вповні протестантському (євангельсько-реформованому) 

рухові та асиміляції. Далі автор розглядає початки та розвиток 

Укр. Євангельського Реформованого Руху (присвітеріянського) в 

Канаді, ЗСА, та на західно-українських землях, зібравши досить 

обширний матеріял, хоч і без покажчиків імен та місцевостей і без 

бібліографії. 

Рец.: Л. Винар, «Укр. Історик» 1982-3, чч. 75-77, стор. 173-175. 
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1023 - ЛиnРАНди И., Краткое обозрrьніе русскихь расколовь, ересей 

и секть. «Чтенія общ. Моск. унив.» 1870, 2, V, с. 65-140. 

Автор розглядає існуючі в Росії і на українських землях секти і 

єресі, під релігійним і політичним оглядом, зокрема: Поповців і Без

поповців, Теодосіївців, Ходебщиків, Скопців, Хлистів, Духоборів, 

Христовщину, Наполеонщину, і слав'янофілів. 

Ця розвідка, дещо скорочена і без приміток, появилася пізніше 

окремим виданням в Німеччині, під заголовком: « Краткое обозрrь
ніе существующихь вь Россіи расколовь, ересей и секть, какь вь рели

гіозномь такь и вь политическомь ихь значеиіи ( 1853 г.)». Третье 
издание. Лейпцигь, З.Л. Каспровичь, с. 83. Berlin, J. Ladyschnikow 
Verlag. 

1024 - Соколовь И., Отношеніе протестантизма кь Россіи вь XVI и 
XVII вrькахь. Москва, тип. З. Лиснерь и Ю. Романовь, 1880, с. 
VIII+450+76. 

Перша частина присвячена початкам та розвиткові протестан

тизму в північно-східній Росії в 16 і 17 віках, та його впливам на роз
виток науки і церковного та соціяльного побуту (1-243). У другій 
частині розглядається такий же розвиток і впливи протестантського 

руху на південно-західних землях «Росії» - на українських землях 

(245-450). Дальші 76 сторінок присвячені приміткам. 

1025 - BENAZECH D., Le Stиndisme. Montauban, J. Granie, 1897, рр. 
127. 
Автор описує початки і розвиток сектавства в Росії і на 

українських землях, зокрема присвячуючи увагу штундистам, їхній 

організації, соціяльним і політичним, як також церковним ідеям. 

1026. - КдНLЕ W., Geschichte der Evange/isch-Lиtheranischen Gemein
den in der Sowjetиnion, 1917-1938. Leiden, E.J. Grill, 1974, S. 
ХІІ+625. 

Автор подає широко розгорнену історію євангелицько
лютеранських громад в Радянському Союзі, в роках 1917-1938, теж 
на українських землях. Опис цей в багатьох аспектах відноситься та

кож до всіх інших Церков- в тих самих обставинах. На ст. 467-601 
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наведено широку документацію, а при кінці велику бібліографію та 

покажчик імен осіб і місцевостей. 

1027 - KAHLE W., Aufsiitze zur Entwickelung der Evangelischen Gemein
den in Russland. Leiden/Kб1n, E.J. Brill, 1962, S. XVI+ 267(1) + 
Karte. 

У виданні подано досить вичерпну історію постання та розвит

ку євангелицьких - протестантських· громад в Росії, в тому теж на 

українських землях. При кінці додано обширну бібліографію та по

кажчик імен осіб, речей та місцевостей. 

1028 - КднLЕ W., Evangelische Christen in Russland und der Sowjetu
nion - lvan Stepanovic Prochanov ( 1869-1935) und der Weg der 
Evangeliumschristen und Baptisten. Wupperta1 und Kasse1, Oncken
Ver1ag, 1978, S. 598. 

На основі перводжереп автор подає загальний образ розвитку 
Євангеликів і Баптистів - в давній Росії і пізнішому Радянському 

Союзі, зокрема змальовує постійні зусилля поєднання, починаючи з 

перших спроб 1884 року, аж до остаточного завершення цих спроб 
1944 року. Цей розвиток в багатьох справах покривався з діяль
ністю І.С. Проханова. В 7-му розділі описані розходження та супе

речки між ними і православними. 

Rec.: Ostkirch1iche Studien, Wiirzburg, 1978, S. 203-206 (F. Heyer). 

1029 - SкwARCZYNSКI Р., Szkice z dziejow Reformacji w Europie srodko
wo-wschodniej. Londyn, Odnowa, 1967, str. 174. 
У першому розділі розглядається завіщання короля Жигмонта 

Авrуста з 1572 року, в якому він закликає всіх до релігійної толе
ранції, та наслідки того завіщання. Далі автор оповідає про поступ 
реформації в середньо-східній Европі, в тому також на землях 

українських. При кінці додано вибрану бібліографію. 

1030 - SzдRLOWSKI А., Sekciarstwo w Rosyi. «Przeg1ц_d Powszechny» 
1892, 33, str. 45-69; 35, str. 105-117, 305-320; 36, str. 50-70. 

У статті автор розглядає початки та розвиток різних сект в 
Росії, зокрема в першій частині, присвячуючи головну увагу секті 
штундистів на українських землях. 
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1031 - WAGNER 0., Zwischen Vo/kern, Staaten und Кirchen. Zur Ge
schichte des Protestantismus in Ostmitteleuropa. Berlin/Bonn, West
kreuz-Ver1ag, 1986, S. 290. 

Автор, родом з Галичини, подає історію протестантизму в се

редній та східній Европі, згадуючи теж про вплив М. Лютера на 
православну Церкву в східній Европі. Окрему увагу він присвячує 

протестантському рухові в Галичині і на Буковині в роках 1918-19 
(с. 101-128) та євангелицькому рухові між українцями в роках 1924-
1948 (с. 171-224). 

1032 - WILLIAMS G.H., «Protestants in the Ukraine during the Period of 
the Polish-Lithuanian Commonwealth». «Harvard Ukrainian Stu
dies» vo1. 11, 1978, р. 41-72, 184-21 О. 

У більшій розвідці автор подає історичний нарис про розвиток 

протестантизму в Польсько-Литовській державі, отже також на 

українських землях. В окремих розділах аналізує можливі східні 

впливи на виникнення протестантизму на Білорусі та Україні, ще 

перед його постанням, Реформаційні рухи зі Заходу, зокрема розви

ток протестантизму в Україні в роках 1569/77-1699. 

1033 - WILLIAMS G.H., Francis Stancaro's Schismatic Reformed Church, 
centered in Dubetsko, in Ruthenia, 1559/61-1570. «Harvard Ukr. 
Studies» 111/IV. Eucharisterion. Cambridge, Mass. 198.0, рр. 93 І-
957. 

Розвідка присвячена одній з єретичних сект, т.зв. схизматицькій 

Реформованій Церкві, яку між кальвінамн оснував вихрещений 

італійський жид Франц Станкаро. Він переніс їі також на українські 
землі, де вона, в більшості між поляками, прийнялася в роках між 

1559/61-1570, з центром спочатку в Ракові, а пізніше в Киселині на 
Волині. Після короткого огляду його науки, головну увагу Присвя

чено їхній участі та діяльності на Синоді в Піпчові 1559- І 561, а 
потім скликанню власного Синоду та відкриттю власної школи в 

Дубецьку, в рр. 1561-1570. 
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ВОЙНА-ОРАНСЬКИЙ, єп.- 174 
волинь - 48, 288, 322, 846 
ВОЛОДАР, кн. Пер. 631 
ВОЛОДИМИР Великий- 35, 58-9, 

222, 225, 226, 229, 231, 232, 239, 
243, 245, 249, 253, 255, 262, 265; 
УСТАВ- 108 

ВОЛОДИМИР Волинський- 463-4 
ВОЛОДИСЛАВ lV, кор.- 380 
ВОЛОДКОВИЧ Ф., митр. - 176 
ВОЛОШИН А., свящ. - 913 
ВОЛЯНСЬКИЙ І., свящ.- 537 
ВОСКРЕСЕНЦІ - 836 
ВОЯКОВСЬКИЙ М. - свящ., 872 

916 ГАЙДАМАЧЧИНА- 376 
ВЕНЕДИКТ XIV- 72, 910 ГАЙДУДОРОГ- 195 
ВЕНЕДИКТ XV- 935, 965-6 ГАЛИЧ, МЕТРОПОЛІЯ -75,392, 
ВЕНЕДИКТ ПОЛЬСЬКИЙ,фран- 394-5, 561, 563, 565, 568-9, 578, 

ціск. - 306 586, 592, 596 
ВЕРБАС- 439 ГАЛИЧИНА -7, 21, 47, 49, 66,70-
ВЕРГУН П., Ап. Адм. - 506, 550 1, 85, 148, 182, 188, 385, 417, 430, 
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534, 542, 609, 610, 976; МОНА
СТИРІ - 734, 738, 760 

Г АМЧИКЕВИЧ Р. ~ 395 
ГАРАСЕВИЧ М., свящ.- 190 
ГЕНЕРАЛЬНА ГУБЕРНІЯ, нім.-

391 
ГЕРБЕСТ В. - 330 
ГЕРБУРТ І., Щасний- 712 
ГЕРВАСІЙ, єп. - 343 
ГЕРЦЕГОВИНА - 456 
ГІРНЯК Г., свящ. - 383 
ГІРНЯК Й. - свящ. - 561 
ГІРШБЕРГ - 803 
ГЛАГОЛИЦЬКІ Листки (Киів) -

33 
ГОЛОВАЦКІЙ Я. - 47 
ГОЛОВКАМ., свящ.- 715 
ГОМОЛИЦКИЙ И., 915 
гопко в., єп. - 596, 946 
ГОРАЗД, єп. - 437 
ГОРНИКЕБИЧ М., свящ. - 425, 

875 
ГОШІВ, мои. - 695, 713 
ГРАДЮК В., свящ.- 715 
ГРЕБНИЦЬКИЙ Ф., митр.- 176 
ГРИГОРІЙ ІІІ, папа- 140 
ГРИГОРІЙ VII, папа - 247 
ГРИГОРІЙ XVI, папа- 157 

ГАГАНЕЦЬ Й., єп. - 890 
ГАЛЯТОВСЬКИЙ Й., архим.-

847-8, 923, 968 
rІЗЕЛЬ І., архим. - 197 
ГЬйдич п., єп. - 583, 594, 888, 

897, 945, 947 
rРИФІН, кард. - 185 
rРОДНО, архимандрія - 782 

ДАВИДА А., свящ. - 715 
ДАЛЬМАЦІЯ - 456 
ДАНИЛО, кор. 285, 306, 467 
ДАНИЛО, Заточник - 89 
ДАНИЛО, ir.- 74, 164 
ДАЦІЙ Ю., свящ. - 715 

ДЕМСЬКИЙ, П., свящ. - 717 
ДЕНВЕР- 532 
ДЕРМАНЬ, архимандрія - 41 
ДЕСЯТИННА Церква - 222 
ДЖЕНОККІ І., свящ. 21, 910, 988 
ДИДИК С., свящ., 188, 692 
дІТРОЙТ- 516 
ДОБРОМИЛЬ, мои. - 695, 705, 

712, 719, 720, 761, 771, 774-5 
ДОЛЬНИЦЬКИЙ І., свящ.- 851 
ДОМІНІКАНИ- 1020 
ДРОГОБИЧ, мои.- 410, 723 
ДРУКАРНЯ, ДРУКИ, ВИДАВ-

НИЦТВА - 68, 708, 773, 794-7, 
796, 806, 810, 829, 837' 839, 840 

ДУБЕЦКО - 398 
ДУХНОВИЧ А., свящ. 861. 896 
ДУХОВЕНСТВО - 419-20, 424, 

448, 662, 976, 979, 980 
ДІОР ДЬОВ - 439 

ЕВЛОГІЙ, єп. - 32 
ЕВРОПА- 366 
ЕДМОНТОН - 499, 508 
ЕКЗАРХИ - 402 
ЕКЛЕЗІОЛОГІЯ уніятська- 159 
ЕЛІЯСЕВИЧ Ю.- 821 
ЄВАНГЕЛИКИ - 298, 370, 500, 

1022,-33 
ЄЗУУТИ - 330, 340, 774, 775, 832 
ЄРАРХІЯ Киівська- 168, 174, 205, 

273 
ЄР АРХІЯ Російська - І 
ЄРЕМІЯ, патр. - 296 

ЖАБОКРИЦЬКИЙ Д., єп.- 866 
ЖИГМОНТ 11, кор.- 315 
ЖИРОВИЦІ, мои. - 17, 168, 194; 
Ікона - 321, 512, 746 

ЖОВКВА, мои. - 708, 712, 760 
жахавський к., митр.- 606-7, 

795 
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ЗАГРЕБ, семінарія - 835 
ЗАЛЕНСЬКИЙ С. - 149 
ЗАКАРПАТТЯ- 40, 102, 123, 314, 

322, 432-460, 534, 542, 609, 660; 
ВАСИЛІЯНИ - 722, 724, 726, 
735, 738, 750 

ЗАМОСТЯ, мон. - 687, 765; СО-
БОР- 626 

ЗАПИСКИ ЧСВВ- 796 
ЗАРІЧЧЯ, мон. - 41 
ЗАСЯННЯ- 411 
ЗБАРАЖЧИНА- 411, 693 
ЗВЕНИГОРОД- 383 
ЗЕМПЛИН, мон.- 779 
ЗОНАРА- 36 
ЗОРЧІЧ П., єп. - 961 

ІВАН ХХІІІ, папа - 1000, 1008 
ІВАН ПАВЛО 11, папа- 31, 80,203, 

510 
ІВАН Сучавський - 459 
ІГОР, кн. - 89, 163, 229 
ІЗЯСЛАВ, кн. - 247 
ІКОНИ- 289, 414, 416, 609-10, 612, 

620, 674, 713, 752 
ІКОНОСТ АС - 665, 679 
ІЛАРІОН, митр. - 122, 152-3, 204, 

261 
ІТАЛІЯ- 489 

ЙОВ, єп. - 343 
ЙОВ, преп. - 42 
ЙОДКО А., свящ. - 470 
ЙОРКТОН- 514 
ЙОСИФ 11, ціс. - 760 

КАЛЕНДАР- 653 
КАЛИШ А., свящ. - 715 
КАМІЛШС де Й., єп. - 174, 944 
КАМІВЕЧЧИНА - 411 
КАМ'ЯНЕЦЬ Подільський - 158, 

824 
КАНАДА- 53, 70-1, 91-2, 126, 170, 

188,217,485,499,500-3,508,511, 

517-20, 522-3, 527, 529, 531, 535·, 
538, 540, 549, 551, 554, 556, 659, 
692 

КАРМАНСЬКИЙ П., - 187 
КАРМЕЛІТИ - 766 
КАТАЛОГИ- 72-3, 179 
КАТЕРИНА 11-462 
КАЧАЛА С., свящ.- 1011 
КВЕБЕК- 523 
КЕРЕСТУР - 439 
киrв- 13, 33, 74, 922; АКАДЕМІЯ 

- 814, 834, 838, 842; ПЕЧЕР

СЬКА ЛАВРА - 88-9, 155, 197, 
199, 311, 702, 706, 778; МИТРО
ПОЛИТИ - 154, 168, 241, 242, 
274, 287, 788; МИТРОПОЛІЯ -
113, 145, 244, 308, 985, 999; МО
НАСТИРІ - 15, 225, 697, 767; 
школи- 25, 287, 788 

КИРИЛО і МЕТОДІЙ - 226, 229, 
230, 235-6, 250, 254, 257, 265, 283, 
437, 1006 

КИЙ, кн. - 252 
КИСІЛЬ А. - 336-7 
КИШКА Л., митр. - 176, 962 
КІНАХ Г., свящ. - 742, 889 
КЛИМЕНТ VIII, папа - 61 
КПІВЕЛАНД - 522 
КОБРИН - 647 (Собор) 
КОЗАКИ - 339, 340 
КОЗЛОВСКІЙ И. - 709 
колЕпr - 112, 114, 124, 112, 791, 

. 792 
КОЛЕЯДА Г., митр. - 174 
КОНГРЕГАЦІЯ Поширення Віри 

- 150, 178, 321, 649, 774, 831 
КОНКОРДАТ з Польщею- 162 
КОНСТАНЦА - Собор - 300 
капинський І., митр. - 384 
КО ПІТ АР Є., словінець - 1013 
КОРОЛЕВСЬКИЙ К., свящ. -

141, 1012 
КОРМЧАЯ Книга - 37-9, 58, 76, 

133, 683 
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КОРСУНЬ - 239, 243, 270 
КОРТЕЗ[ Ап. Нунцій - 981 
КОРШМЇДЕР Е., - 663 
КОСТРУБА Т., о. - 878 
котович п., о. - 715 
КОХАНОВИЧ Г., митр. - 175 
КОЦИЛОВСЬКИЙ Й., єп. - 60, 

813, 855, 857 
КОЦУР, Югосл. - 439 
КРАКІВ, парафія, мои. - 61, 168, 

382, 403, 661' 675 
КРАКОВЕЧЧИНА- 411 
КРАЛІЦЬКИЙ А., о.- 856, 892 
КРАСНОБРІД. мои. - 701, 710 
КРАСОВСЬКИЙ Н. 820 
КРЕМ' ЯНЕЦЬ, мои. - 815 
КРЕХІВ, мои. - 61, 750 
КРИЖЕВЦІ- 195, 321, 454-7, 496, 

507,513,555, 835; єпископи-
455-7 

КРИСТИНОПІЛЬ, мои. - 411, 
734, 768 

КРОМЕРИЖ, семінарія- 813 
КУЗЕМСЬКИЙ М., єп. - 63, 473 
КУЛЕМБОРГ, семінарія- 803 
КУЛИК В., о. - 715 
КУЛЬТУРА- 635, 669, 670 
КУНЦЕВИЧ Йосафат, св. аєп. -

17, 900-1, 921-22, 932, 951, 959, 
969-971 

КУРБСЬКИЙ А., кн.- 285 
КУРИТИБА - 498 

ЛАВРІВ, мои. - 400, 423, 695, 731 
ЛАДИКА В., єп. - 692 
ЛАКОТА Г., єп. - 119 
ЛАТИНСЬКА ЦЕРКВА, західна-

1018, 1020 
ЛАТИНСЬКИЙ Обряд, Латин-
ство - 321' 396, 399, 401' 1017 

ЛЕВ, кн.- 86 
ЛЕВ ХІІІ, папа- 92, 325, 694 
ЛЕВИЦЬКИЙ Й., єп.- 176 
ЛЕВИЦЬКИЙ М., митр.- 44, 565 

ЛЕМІОБЩИНА- 30, 83,. 162, 195, 
389, 396, 400, 565 

ЛЕОНТІЙ, митр. - 275, 278 
ЛИПКІВСЬКИЙ В. митр. ·- 362, 

367, 863 
ЛИТВА- 96, 168, 373, 682, 773, 999 
ЛИТВИНОВИЧ С., митр.- 183 
ЛІВОБЕРЕЖЖЯ, монастирі- 697 
ЛІГА Укр. Жінок- 519-520 
лrtовський г., митр. -127, 175 
ЛІТОПИСИ - 130, 255 
ЛІТУРГІЯ - 678 
ЛІТУРГІЧНІ реформи, обряд -

636, 643, 645, 658, 666, 672, 676, 
749, 984, 986 

ЛОМНІЦЬКИЙ Є., о. - 715 
ЛОНЧИНА М., о. - 715 
ЛУЦЬК -173, 346; Монастир -104 
ЛУЧКАЙ М.,- 432 
ЛЮБЛІН- 18, 128, 661; УНІЯ Л.-

293, 682, 687 
ПЯТИШЕВСЬКИЙ І., єп.- 561 
ЛЬВІВ- 13, 21, 28, 44, 61, 72, 104, 

134, 169, 195, 311, 387, 411; Ака-
демія Богосл. -799, 804, 819, 981; 
Єпархія - 10, 21, 141, 155, 173, 
760, 827; Капітула- 142; МИТ
РОПОЛІЯ - 393; МОНАСТИР 
св. Онуфрія, бібліотека- 12, .61, 
739; ДРУКАРНІ- 806, 810; СО
БОР - 16, 560; 77, 560, 851; 
СТАВРОПІГІЯ, Братство - 21, 
46, 61, 72, 88, 93, 136, 797, 820-1, 
825; школи- 831 

МАЗЕПА І. - 173 
МАЛІЦЬКИЙ Є., о. - 715 
МАМОНИЧІ- 795 
МАНСФІЛЬД С. - 186 
МАНЬІ, франціск. - 370 
МАРІЙСЬКА Дружина - 387, 

409-410 
МАРІЙСЬКИЙ культ - 306, 311, 

621' 632, 677 
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МАРІЯ ПОВЧ, мои. - 155 
МАРІЯ ТЕРЕСА- 142-3, 494, 760 
МАРМАРОЩИПА - 102 
МАРТИНЮК А., о. - 715 
МЕНЦІНСЬКИЙ Ю., свящ.- 411 
МЄЧИСЛАВА Макрина- 762, 873, 

909 
МИКЛОШЕВЦІ - 439 
МИКОЛА І - 157 
мисА)'л, митр. - 299 
МИСТЕЦТВО - 19, 20, 25, 45, 84, 

171, 312, 360-1, 389, 399,603,613, 
622-3, 625, 640, 656, 661, 668-9, 
675, 993, 996, 999, 1000, 1014-5 

МИСЬКІВ П., о. - 886 
МИТРОВИЦА - 439 
МИЦАК Й., бр. - 715 
МИХАЙЛІВЦІ, мои.- 886 
МІНСЬК, єпархія - 158 
МОГИЛА П., митр. - 39, 672, 832 
МОГИЛІВ 128 
МОЛДАВІЯ- 61, 136 
МОЛЧАНІВСЬКИЙ С., свящ. -

365 
МОНАСТИРІ -1, 12, 17, 41, 72, 79, 

125, 141, 144, 168, 221, 364, 408, 
414, 416, 685-787, 806; ЖІНОЧІ-
759 

монголи - 292 
МОНДЕР, мои. - 554, 714, 716, 

737, 754 
МОНТРЕАЛ - 523 
МОРАВІЯ- 257, 265, 437 
МОСКВА, Росія- 13, 155, 292, 322, 

985; ПАТРІЯРХАТ- 351, 358-9, 
363, 992; СОБОР - 165; ІІІ Рим -
997 

МОСТИСЬКА - 52 
МСТИСЛАВ, митр. - 191 
МСТИЧІВ, мои.- 41 
МУЗИКА - 599-600, 601, 604, 628, 

646, 663 
МУКАЧІВ, єпархія- 70, 102, 155, 

160, 195, 205, 432-460, 944: Мона
стир 695 

НАБЕРЕЖНИЙ І., свящ.- 411 
НАдБУЖАНЩИПА - 411 
НАдСЯННЯ - 389 
НАЗАР КО, І., о. - 852 
НАЗАРУК О. - 502 
НАУМОВИЧ І., - 877 
НЕГРЕБЕЦЬКИЙ Й. - 92 
НЕОУНІЯ - 1007 
НЕСТОР Літол. - 35 
НИЧАЙ С., свящ. - 411 
НІКАНОР, Митр.- 860 
ПІКЕФОРАС Грегорас- 241 
НІМЕЧЧИНА- 109, 487, 506, 515; 
ОКУПАЦІЯ - 421 

Н. УЛЬМ- 515 
Н. ЙОРК - 94, 524 
НОВГОРОД - 74, 104 
НОВГОРОДОК, Собор - 299 
НОСКОВСЬКИЙ В. - 408 
НУНЦІУ Ап. - 173 
НЮ ВЕСТМІНСТЕР- 518, 530 
НЯР АдИ Д., єп. - 960 

ОГІЄНКО Іларіон, митр. - 22, 917, 
939 

ОДОРСК,! Г., свящ. - 858 
ОКСЮК И.Ф. - 77 
ОЛЕГ. кн. - 163, 229 
ОЛЕКСАНДЕР 11, цар- 471 
ОЛЬГА, кн. св.- 234,237, 245, 246, 

248, 253, 260, 263, 264-5, 281 
ОЛЬШАНСЬКИЙ М., єп. - 196 
ОРЕНБУРГ- 118 
ОРТИНСЬКИЙ С., єп. - 93, 193, 

537, 557, 715 
ОСТРІГ - 793, 810 
ОСТРОВЕРХА Є., о. - 715 
ОСТРОЗЬКИЙ К., кн.- 50, 61,296 
ОСТРОМИРІВ - 69 
ОТТОН І- 260 

ПАВЛО VI, папа - 1000, 1008 
ПАВЛО Алепський - 138 
ПАКОСТ А А., єп. - 467 
ПАЛЕОЛОГ, аєп.- 296 
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ПАРИЖ - 488, 582 
ПАССАіі< - 169 
ПАТРІЯРХАТ- 617, 671, 684 
ПАТРОНАТ- 288 
ПАЛЕШ Ю., єп. - 911 
ПЕРЕМИШЛЬ, єпархія 2, 81, 86 

(архів), 173, 195, 224, 311, 368, 
381, 384, 387, 412, 431, 565, 605, 
631,674, 760; єпископи- 919; 
РУКОПИСИ Капітули - 94; МО
НАСТИРІ- 411, 734; СЕМІНА
РІЯ - 798, 800; СИНОДИ - НХ>, 
119 

ПЕРЕЯСЛАВ - 275, 282 
ПЕТЕРСБУРГ - 64 
ПЕТРО І, цар- 375, 377, 787, 985 
ПЕТРОБЦІ - 439 
ПИТСБУРГ, єпархія - 184, 575, 

964 
ПІГ АС М., патр. - 335 
ПІДГАЙЦІ, Підrаєччина - 413 
ПІДГІРЦІ, мои. - 42 
ПІДЛЯШШЯ - 158, 322, 346, 465, 

472, 477, 846, 1017 
ШЙ ІХ, папа - 156, 161 
ПІЙ Х, папа - 46, 93 
ПІЙ ХІ, папа - 676 
ПІЙ ХІІ, папа - 64, 185, 596 
ПІТРА, кард. - 151 
повх м .. о. - 715 
ПОДІЛЛЯ - 102, 129, 343, 416, 462, 

693, 828 
ПОЛЕМІКА, література - 145, 

629, 641 
ПОЛІССЯ - 288, 322 
полоцьк, мои.- 786 
ПОЛЯНСЬКИЙ Т., єп.- 182 
ПОЛЬЩА - 71, 74, 96, 115, 125, 

162, 168, 192, 257, 265, 301, 326, 
350, 379, 533, 558, 572, 578, 581, 
590, 592, 660, 981, 987, 999, 1011; 
М. Провінція ЧСВВ- 721 

ПОССЕВІН А., 291, 296, 330 
ПОТІЙ І., митр. - 335, 766 

ПОЧАУВ, мои. друк. - 48, 155, 169, 
311, 620, 686, 728, 745, 780, 794 

ПРАВОБЕРЕЖЖЯ - 343 
ПРАВОСЛАВНА УКР. Церква -

298, 333, 351-379, 511, 517, 567, 
991; МОНАСТИРІ - 777 

ПРІОРСЬКО, село - 611 
ПРОКОПОВИЧ Т., аєп. - 375, 927 
ПРОТЕСТ АНТИ - 298, 370, 500 
ПРОТОАРХИМАНДРИТИ, про-

тоігумени, прокуратори ЧСВВ -
168 

ПРУДЕНТОПІЛЬ, семінарія- 827 
ПРЯШІВ - 8, 41, 43, 70, 102, 171, 

195, 432-460, 564 
РАДЕХІВ, Радехівщипа - 411 
РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ- 137, 182, 

201, 362, 559-89, 591-7 
РЕДЕМПТОРИСТИ - 769 
РЕГЕНСБУРГ - 487 
РИЧМОНД- 531 
РІМІНІ- 489 
РОМАНЮК В., свящ. - 182, 583 
РОМЖА Т., єп.- 441, 583, 893 
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596-7, 786, 1013; Пl\JP1\CJZ1)1Y

BAHHЯ- 417, 438, 441, 460, 475-
9, 482, 484 

YffiB- 104, 169, 383, 691, 760, 780, 
818 

УНІЯ- 178, 319, 320, 323, 332, 333, 
339, 340; ун. змагання - 637, 649; 
Повернення до Уніr - 346 
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ШЕПТИЦЬКИЙ К., архим. - 57 
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ЯРОПОЛК, кн. - 245, 247 
ЯРОСЛАВ, місто - 311, 411 
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