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Одного разу на Святій Землі запитав я юдея, який провадив нашу прочанську
групу стежками Господа Нашого Ісуса Христа: «Скажи мені, друже, яка заповідь для юдея
найважча для виконання?» Не сягав наш товариш по відповідь у глибоку кишеню, а одразу без вагання: «Шануй матір і батька твого — ото найважча заповідь». Не пригадую,
чи пробував я тягатися розумом з гідом у тій хвилі, та відповідь його, а головно його роздуми, згодом мене надихали не на одну катехитичну науку. Шана батьків — це велика
праця, в якій немає перепочинку. Батьківство земне, як і небесне, можна втратити одразу
в хвилі забуття. Культ батьківства — закон Божий. І немає в цій заповіді винятків і немає
жодної умови. І пообіцяв Господь за цю єдину з десяти заповідей нагороду — «...І буде
тобі добре і будеш довго на землі жити». Виявляється, за добро будеш мати добро, і поки
шануєш ти вітцівство своє, допоки ти живеш...
Ой як то важко набратися і запастися тієї любові для всіх, хто прямо чи навхрест
підпадає під Божий задум батьківства!
Мама, тато, хресні, наставник, батьківщина, рідне слово, національна спадщина,
Церква, парафіяльна спільнота — це все те, що може бути означене, як Patria (лат.).
А хто не любить своє, той зрадник.
Каже цар Давид: «Бачив я зрадників і бридився ними, бо не держать вони Твого
слова» (Пс.118,158).
Люби рідних, пізнавай історію свого народу, Церкви, парафіяльної спільноти —
і будеш жити добре і надовго посядеш землю свою. Чи не з цієї заповіді випливає думка,
що як не будеш любити і шанувати своє рідне і отцівське, то посяде чужинець на батьківство твоє, а ти рабом будеш на землі своїй...
Дорогий друже, нехай ці думки повернуть нас обличчям і серцем до Четвертої заповіді. А тим часом пропоную познайомитися з нарисом історії нашої парафіяльної родини. Відчуваю батьківський обов’язок — передати кожному упорядковані знання про
історію Української греко-католицької церкви на Буковині, головний храм нашого краю,
представити духівників і поважних парафіян минулого та сьогодення.
Друзі, у ваших руках монографія професора Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича пана Нестора Мизака та кандидата історичних наук пана
Андрія Яремчука. Монографія «Два століття служіння Богові і нації: УГКЦ на Буковині»
присвячується 195-літтю парафіяльного храму Собору Успіння Пресвятої Богородиці
в Чернівцях. Цю поважну пам’ятну дату згадуємо в 2016 році. Наша книга є продовженням
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Стефанку — декану Вижницькому, отцеві військовому капелану Петрові Кравчуку з Рідківців, отцеві Василеві Петруняку з Кіцманя, отцю Вталію Вінтоняку з Селятина. Особлива подяка та запевнення про молитву нашому братові у священстві отцеві Іванові
Гопку з Сторожинця за християнську відвагу і молитву на Київських українських майданах та капеланське служіння на полі брані Східної України.
У ці ювілейні дні 195-ліття Святоуспенського Собору в Чернівцях та представлення широкому колу читачів наукової монографії хочу пригадати душпастирів, котрі
залишили свою працю на теренах Буковинської Церкви. Наша довічна молитва за світлої
пам’яті отця Петра Грещука. Ми вдячні за служіння всечесним отцям, котрі сьогодні продовжують служити на теренах інших єпарій, — отцю Володимиру Логушу, отцю Юрію
Хамуляку, отцю Маркіяну Лоєку, отцю Івану Тарапацькому, отцю Віталію Попадюку,
отцю Віктору Чуляку, отцю Володимиру Рачковському, отцю Ігорю Базюку, отцю Михайлу Малковичу, отцю Миколі Пасєчці, отцю Віктору Фролову.
З великим пієтетом і синівською любов’ю перегортаю вдячні спогади фундаторів,
жертводавців, будівничих парафіяльної спільноти, котрі в новому часі після відкриття
Собору Успіння Пресвятої Богородиці для нас, молодих священиків, були добрими батьками та порадниками. Уклін вам і за те, що дозволили бути вашим дітям і внукам духовними отцями.
Я, як парох громади нашого Собору, хочу відзначити велику співпрацю п’ятьох
старостів громади, які так послушно та ревно сповняли свої обов’язки перед соборним
священством і парафіяльними родинами після легалізації Церкви. Молюся за душу Олександра Бручковського, бажаю доброго здоров’я пану Василю Муневичу, дуже тішуся
цілою родиною старости пана Василя Данка, вдячний за ревне служіння старості пану
Олесандру Бурштинському, наша подяка нинішньому старості пану Мар’яну Шутяку.
Я навмисне в цій хвилі не згадую більше достойників нашої громади, бо про них
йдеться у монографії.
Прошу Всевишнього Господа Царства Божого для ісповідників віри, наших єпископів — владики Павла Василика та владики Миколи Сімкайла, які опікувалися громадою та духовенством.
Наша соборна подяка за благословення і опіку владиці Митрополиту Володимиру
Війтишину. Просимо у «Надії Безнадійним» здоров’я від нині до многих літ нашому
Правлячому єпископові владиці Василеві Івасюку. Нехай оце переднє слово стане заохотою пізнавати своє отцівське і материнське, рідне і святе, бо ж написано: «Шануй
батька і матір твоїх, і буде тобі добре, і проживеш ти довго на землі».
А наостанок прошу вас про молитву за священноієреїв наших і громаду нашу!

Парох громади собору Успіння Пресвятої Богородиці
Вікарій Буковинський УГКЦ
отець Валерій Сиротюк
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опису життя українців — греко-католиків Буковини, яку здійснювали попередники
всечеснійші отці Келестин Костецький та Іван Ших.
Одразу по цім слові маю бажання пригорнути кожного читача, особливо кожну
читачку, хто зауважив у праці неточність чи брак інформації. Прошу чемно вести паралельно з нами хроніку громади та збір на письмі усних згадок про поважних духівників
і мирян нашої великої християнської родини. Разом з поважною групою авторів та видавців ми вже запланували до 200-ліття головного хаму УГКЦ Буковини перевидати доповнену хроніку з історії нашої Церкви. Запрошую люб’язно допитливих читачів та
наукових критиків у співавтори майбутнього видання.
На свято Покрови Пресвятої Богородиці 14 жовтня 1995 року прислав мене до
Чернівецького Собору мій святитель ісповідник віри владика Павло Василик. На той час
мені було (смішно згадати) 26 років. Одразу на дверях Садгірського храму мене зустріли
мої брати у священстві отець Василь Гасинець, якому сповнилося 25 років, та 31-річний
отець Володимир Боровий. Молоді священики, з малим досвідом і великим бажанням!
Дякуємо владиці Павлові за особливу довіру та пророче сподівання.
У 90-х роках Українська держава мала чи не найбільше молодих священиків за всю
історію УГКЦ, тож наша молода трійця натхненно і ревно розпочала пригортати до Христового Серця відроджені, наче новонароджені та новоохрещені людські душі. Наша
праця на славу Господа триває і нині. Велике спасибі отцю Василю та отцю Володимиру
за братерство.
Восени 1995 року в Чернівцях я застав ще світлої пам’яті ісповідника віри отця
митрата Михайла Косила, котрий часто приїжджав до нашої семінарії у Івано-Франківську сповідати богословів. Отець Михайло мав відоме голосне ім’я у Церкві, багато
працював для буковинців, але правлячий єпископ на той час Коломийсько-Чернівецької
єпархії владика Павло мав інші плани на отця Михаїла і відкликав отця декана Косила
з Буковини на Прикарпаття, доручивши завідательство громади Собору та Чернівецький
деканат отцю Василю Гасинцю. Молода громада одразу полюбила молодого священика.
В січні 1995 року отець Василь активно продовжує розпочату справу отця Михаїла –
повернення до рідного Собору храмового іконостасу. Завдяки керівництву отця Василя
Гасинця іконостас з бічними престолами 23 січня 1995 року з московського храму повертається у рідні стіни.
З 1 квітня 1996 року єпископ Павло поручає опіку над громадою Успенського
Собору та адміністрування Чернівецького деканату вашому покірному слузі. Та насправді і надалі залишилася аж понині тринітарна (соборна), дорадча форма управління
парафією. Отець Володимир, отець Василь, отець Валерій...
З того часу вже минуло понад 20 славних років.
До нашої священичої соборної родини Єпископи направляли інших душпастирів-помічників, чиї імена хочу назвати: світлої пам’яті отець Дмитро Винник, отець
Роман Заморський, отець Роман Поправка, отець доктор Андрій Танасійчук. Також із
щирим серцем хочу привітати з ювілейним храмом Успенського Собору інших душпастирів Буковинського вікаріату, чиї священичі таланти ми задіювали на служіння громаді
нашого храму. Спішу подякувати всечесному отцю Ігореві Дрогомирецькому за допомогу
в опіці «Матерів у молитві», новому молодому поколінню всечесних душпастирів, котрі
на наше прохання прикладають свою працю при Чернівецькому Соборі — отцю Олександру Федоришину, отцю Русланові Боровому, отцю Назареві Мицку, отцю Ігорю Филипіву. Окремо прошу заступництва покровительки храму Матері Божої Чернівецької
для всіх душпастирів Буковинського вікаріату і їхніх родин: отцю митрату Василеві

Гасинець Василь Степанович.
Народився 29.05.1970.
Митрофорний протопресвітер
Української Греко-Католицької Церкви.
Рукоположений 04.12.1994.
Декан Чернівецький КоломийськоЧернівецької єпархії УГКЦ, помічник
(сотрудник) пароха Співкатедрального
Собору Успіння Пресвятої Богородиці
м.Чернівці, парох громади Різдва
Пресвятої Богородиці м.Чернівці,
військовий капелан. Одружений,
батько трьох дітей

Заморський Роман Романович.
Народився 21.02.1979.
Ієрей Української Греко-Католицької
Церкви. Рукоположений 30.08.2003.
Помічник (сотрудник) пароха
Співкатедрального Собору Успіння
Пресвятої Богородиці м. Чернівці,
адміністратор громади Зіслання Святого
Духа м.Новоселиця, лікарняний капелан.
Одружений, батько трьох дітей

Сиротюк Валерій Степанович.
Народився 06.12.1968.
Митрофорний протопресвітер
Української Греко-Католицької Церкви.
Рукоположений 26.03.1995.
Вікарій Буковинський КоломийськоЧернівецької єпархії УГКЦ.
Парох громади Співкатедрального
Собору Успіння Пресвятої Богородиці
м.Чернівці. Ліцензіат богословії.
Одружений, батько двох дітей
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Боровий Володимир Михайлович.
Народився 26.11.1964.
Протоієрей Української ГрекоКатолицької Церкви. Рукоположений
16.04.1995. Помічник (сотрудник)
пароха Співкатедрального Собору
Успіння Пресвятої Богородиці м.Чернівці.
Парох громади Покрова Пресвятої
Діви Марії УГКЦ м.Чернівці (Садгора).
Керівник центру передподружнього
приготування Буковинського
вікаріату. Ліцензіат богословії.
Одружений, батько чотирьох дітей

Храм Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях за двохсотлітній період свого існування на Буковині зробив значний внесок в усвідомлення українцями національно-християнської моралі та її цінностей. Долаючи перешкоди, святиня уже двісті років займає активну
позицію щодо виховання краян, їхніх релігійних почуттів, патріотизму та національної ідентичності й гідності. Не будучи домінуючою в Чернівцях, УГКЦ завжди брала участь у суспільно-громадському і культурному житті краю, підтримуючи своїх синів і дочок у прагненні
кращого майбутнього, долучаючись до прогресивних ідей, проектів, громадянських акцій
і навіть політичних віч, сприяючи зростанню авторитету українського народу.
Такою вона є і сьогодні. Продовжуючи попередні традиції, УГКЦ однією з перших
молитовно виступила на захист молоді у Києві на Майдані 2013–2014 рр. та оборону української державності від збройного нападу російського агресора. Сьогодні священики УГКЦ —
це активні учасники волонтерського руху, які збирають кошти на лікування поранених і хворих, на будівництво святинь, духовних закладів. Ці та інші дії УГКЦ у Чернівцях вказують на
її чільне місце серед інших церков та релігійних організацій у духовному вихованні сучасного
українського суспільства. Порівнюючи чотири віхи розвитку УГКЦ на Буковині, тобто
австро-угорську, румунську, радянську та сучасну українську, переконуємося, що перспективний розвиток Церкви можливий лише у вільній державі.
Наукова розробка теми християнського і громадсько-культурного життя храму
Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях та греко-католицьких церков на Буковині перебуває на початковій стадії, під час якої ведуться пошуки джерел і матеріалів. Зрозуміло, що за
радянських часів архіви Української греко-католицької церкви винищувалися, щоб не залишилось і сліду в пам’яті народу про національну святиню. Лише невеличка частина матеріалів,
що стосуються храму, зберігається в Державному архіві Чернівецької області [1–7]. Ці нечисленні записи, що дійшли до нас, подають відомості про початкове будівництво церкви
у дев’ятнадцятому столітті, додаткову прибудову періоду тридцятих років ХХ ст., а також закладення пам’ятника Божої Матері «Пієта», де викарбувано прізвища меценатів. Ці документи було опубліковано в книзі «Чернівці. Документальні нариси з історії вулиць і площ»
науковцем і завідувачем архіву Марією Никирсою [75, с. 184–191]. Значно багатшим є фонд
Р-623 архіву «Уповноваженого Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР по
Чернівецькій області», в якому подано матеріали про переслідування УГКЦ на Буковині після
Львівського «псевдособору 1946 р.». Деякі матеріали зберігаються у 504 фонді Державного архіву Івано-Франківської області під назвою «Станиславівська консисторія». Тут зустрічаємо
переписку окремих священиків, а також відомості про стан церков та господарських будівель
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приходів Чернівецького деканату, метрики греко-католицьких священиків та ін. [18–23].
Окрім того, в архіві зберігаються цінні матеріали «Шематизмів» УГКЦ, виданих у 1832 р.
і 1880 р. латиною [44, 45]. Такий самий «Шематизм» видав Дмитро Блажейовський у 2002 р.,
в якому, на нашу думку, він узагальнив всі статистичні дані з матеріалів церков [41].
Як не дивно, та цінний список греко-католицьких священиків Буковини знайдено на
Прикарпатті, в Музеї історії міста Коломиї [47].
Нещодавно в Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї віднайдено унікальні
спогади довголітнього пароха церкви Келестина Костецького, в яких він детально висвітлює
події, що відбувалися в житті церкви від її зародження до 1918 р. [33, с. 76–82, 97–114,
142–157].
У 1996–1997 рр. на сторінках «Буковинського журналу» частково було опубліковано
спогади отця Івана Шиха за 1901 р. про перебування на Буковині у сані єпископа Андрея
Шептицького та про те, як останній відвідав церкву Успіння у Чернівцях [37, с. 124–127].
Декілька фактів про будівництво церкви Успіння Пресвятої Богородиці зібрано завідувачем міської бібліотеки імені Анатолія Добрянського Лесею Щербанюк [38, с. 5].
Ще деякі — кандидатом історичних наук Ігорем Чеховським у праці «Чернівці — місто культур і релігій» [83, с. 208]. Про жіночий мирянський рух, що зародився у стінах церкви, описано
у монографії Оксани Гнатчук «Українські жіночі організації на Буковині (80-ті рр. ХIХ —
30-ті рр. ХХ ст.)» [63, с. 292].
У 2015–2016 рр. автори апробували окремі теми нарису, такі, як «Церква Успіння
Пресвятої Богородиці у Чернівцях: двісті років на службі Богу й Україні» у виданні «Релігія
та Соціум» [97]; «Церква Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях» у «Буковинському журналі» №1 (99) за 2016 р.; «Подвижник христової віри на Буковні Келестин Костецький»
у «Православному віснику» №13/ 2016, про співпрацю Ольги Кобилянської з греко-католицькими священиками церкви Успіння Пресвятої Богородиці та написання нею повісті «Апостол
черні» з головним героєм, змальованим зі священика Костянтина Балицького, на теоретичному семінарі кафедри культурології, релігієзнавства та теології філософсько-теологічного
факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; «Митрополит
Андрей Шептицький про антропологічний аспект Божої і земної мудрості» на Всеукраїнській
науковій конференції у Чернівцях, присвяченій 150-річчю від дня народження і 70-річчю від
дня смерті митрополита Андрея Шептицького [42]. У попередні роки автори здійснили паломницькі подорожі на Святу Землю та кількаразове піше паломництво до Марійського центру в Зарваниці, під час яких прикладалися до святих реліквій християнства, від яких
отримали духовну наснагу до праці.
Метою дослідження є поглиблене вивчення діяльності Української греко-католицької
церкви у Чернівцях та на Буковині, зокрема за період її існування: в умовах панування
Австро-Угорської імперії, румунської, радянської окупації та в новітні часи української державності з метою християнського виховання українства на прикладах служіння наших предків
Богові і Україні, збереженні національної ідентичності народу у важких умовах попередніх
століть.

РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ
ЦЕРКВИ У ДУХОВНОМУ ЗМІЦНЕННІ БУКОВИНИ
ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ.

1. Храм Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях як центр УГКЦ на Буковині
Першими віруючими УГКЦ у Чернівцях ХIХ ст. стали буковинці та військові Австрійської імперії — вихідці з Галичини, які переселялися через Дністер та прагнули мати власну
церкву. Однак їм протистояла влада з числа волохів (румунів). Не маючи своєї церкви, християни греко-католицького віросповідання змушені були молитися у православних храмах.
Історик Р. Ф. Кайндль у документальних даних про Чернівці зафіксував, що чернівецькі
греко-католики зверталися до галицького намісництва з проханням призначити для них священика, адже їхня кількість сягала вже 563 осіб [75, с. 184]. З цією метою до австрійського
імператора Франца I звертався львівський митрополит Антон Ангелович з меморіалом, щоб
направити на Буковину відповідних священиків. 4 квітня 1780 р. у Відні відбулася двірцева
нарада, на якій австрійський уряд вирішив вивчити питання, як повернути греко-католиків
до власної церкви [33, с. 98]. Щоправда, єпископ Радівецький Герескул листом від 18 серпня
1781 р. радив крайовому губернатору генералу Енценбергу не займатися церковною проблемою, щоб не викликати незадоволення населення. Однак заснуванню греко-католицької церкви перешкодила війна з Наполеоном, під час якої було не до церковних справ.
Перша греко-католицька єпархія постала у Чернівцях у 1811 р. під керівництвом направленого зі Львова священика Олексія Ступницького. Проте він служив недовго. У 1812 р. зі Львова прислали наступного священика Василія Терлецького для катехизації греко-католицьких
учнів гімназії. Позаяк катехит Василій був зайнятий при навчальному закладі і не міг виконувати церковні обов’язки, вирішили направити зі Львова ще одного священика з церкви Святих
Петра і Павла — Гавриїла Дубовіцького [33, с. 98]. Його першочерговим завданням було стримати буковинських греко-католиків від переходу до православної церкви, тобто «схизми».
Нарешті австрійський уряд розпорядженням від 1 травня 1812 р. № 15264 наказав утворити греко-католицьке душпастирство у Чернівцях. Однак, на жаль, організаційні питання
рухалися помалу. В 1813 р. до Чернівців з м. Надвірна приїхав отець Стефан Лежогубський,
призначений на посаду місцевого капелана. Він прослужив 1 рік і 9 місяців. Після нього
в 1814 р. до Чернівців із Сянока направили отця Теодора Лаврецького з функціями священика
і декана. До речі, його портрет як такого, що характеризувався з найкращого боку, пензля невідомого художника, зберігається у фондах Чернівецького обласного художнього музею [33, с. 98]. У характеристиці на отця, яка збереглася у Чернівецькому обласному архіві,
записано, що він володів «відповідними мовними, філософськими і теологічними знаннями…
На Буковині його знання будуть використані належним чином» [7, арк. 1–6].
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на порятунок. <…> Моє життя — життя хрестів, а дні мого життя — море терпінь. Дороги
життя мого вкриті терням і кожна хвилина його — свідок сліз і зітхань» [77, с. 34]. Буковинські греко-католики молитвою до Святого Тадея просили заступництва від злих сил на власній землі.
Таким чином, своєю появою церква засвідчила про організовану національно-християнську силу, що обстоюватиме права буковинців. Про національну та європейську духовність зголошувала і архітектура церковної споруди, побудованої у стилі пізнього
європейського класицизму ампір. Як висловився Володимир Залозецький, український вчений, культурний і громадський діяч (1896–1959): «Європейський дух, який завжди витав над
Україною і Буковиною зокрема, не був новим, адже Україна завжди прагнула до Заходу. <…> Вона
[церква. — Н. М., А. Я.] найкраща фасада у Чернівцях, яку я знаю» [38, с. 2].
На будівництво, оздоблення та придбання необхідних церковних цінностей потрібно
було багато коштів. На щастя, їх щедро жертвували українські патріоти. В архівних матеріалах
записані численні прізвища парафіян-жертводавців: Гнатюка Тимофія і його дружини Катерини, Гринька Василя з Катериною, Москалюка Йосипа, Слимака Олексія, Скипінської
Ганни та інших. Жертвували також товариства Йоганна та Марії Струсів, Олександра
Подольського, Василя Сусідкієвича, Михайла та Домни Пашковських, Марчела Харінки,
Штефана та Кароліни Самборських. Греко-католики Самборські, яким належав готель у Чернівцях на площі Ринок на розі вулиць Руської та Головної, а також інші маєтки, побудували
каплицю-усипальницю на цвинтарі на вул. Кишинівській та заснували стипендіальний фонд
під управою міста, що виділяв стипендії для незаможних студентів [3, арк. 1–33, 60]. На жаль,
подружжя Самборських було бездітним. Також любив обдаровувати студентів катехит Атаназій Левинський. Він кожного місяця нагороджував найстаранніших декількома кронами
за успішне навчання [59].
Отже, розпочалася нова сторінка в житті парафії, а з нею і наполеглива праця. Парохи
новозбудованої української церкви отець Теодор Лаврецький і з ним ще два священики, серед
них В. Терлецький, церковну справу проводили в руслі повернення русинів-українців до батьківського обряду. Отець В. Терлецький часто приїжджав у села, де проживали колишні грекокатолики, з метою повернути їх у лоно Української греко-католицької церкви. Це викликало
незадоволення, особливо румунських православних священиків, які погрожували його навіть
убити, якщо появиться ще раз у «їхньому» селі [33, c. 144–145].
Про те, як далі розвивалося парохіальне життя при церкві Святого Тадея, детально подано у спогадах Келестина Костецького та в матеріалах обласного архіву під назвою «Інвентарний опис майна уніатської церкви у Чернівцях». Наголошується, що «святиня належить
до Львівської архідієцезії під керівництвом почесного прелата, рицаря ордена Франца Йосифа —
Теодора Максимовича», якого направили на Буковину деканом і парохом у серпні 1835 р. з Сучави. Потрібно відзначити, що він пропрацював у Чернівцях найдовше за всіх священиків,
душпастируючи тут плідних 46 років. Цього священика описують як високоморального, освіченого, інтелігентного, досвідченого катехита і душпастиря, поміркованого та врівноваженого
у відносинах з людьми. Він користувався заслуженою повагою й авторитетом, тому парафіяни
часто просили його протегувати їхні інтереси перед міською владою з різних життєвих питань.
За часів о. Теодора Максимовича кількість греко-католиків різко зросла. Він побудував пробоство (садиба пароха), звів будинок для «сотрудника» в церкві з додатковими приміщеннями [33, с. 103]. У 1862 р. під його керівництвом церкву було розмальовано [33, с. 104]. Крім
цього, отець Теодор Максимович співпрацював з катехитами української православної
церкви. Коли в 1864 р. вперше на Буковині у храмі святої Парасковії православна церква відзначила річницю з дня смерті Тараса Шевченка, греко-католицька церква приєдналася до
них разом зі студентами гімназії та своїми віруючими. Це була знаменна подія. З того часу
відзначання річниці смерті Кобзаря конфесії проводили спільно усі наступні роки [70, с. 34].
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Згідно з даними шематизму української греко-католицької церкви, станом на 1832 р.
на Буковині проживало 19 955 греко-католиків, з них 1967 мирян нараховувалося у Чернівцях
як у «матірній» церкві. В приєднаних до неї «дочірніх» церквах у с. Великий Кучурів налічувалося 1021 віруючий, в с. Молодії — 890, а в с. Горошівцях — 1006, тобто разом 4884 парафіян.
На Південній Буковині (Сучава) під орудою отця Теодора Максимовича, якого згодом перевели до Чернівців, при церкві налічувалося 2120 греко-католиків. В її філіалах в с. Якобешті — 2071, с. Босанче — 890 парафіян. Церква с. Качика під керівництвом отця Юліана
Клодніцького нараховувала 605 осіб, філіали в с. Гліт — 962, с. Гурагумора — 307. У с. Погорилівці кількість віруючих складала 2189 вірян, у філіалі церкви с. Малого Кучурова — 1234.
Церква містечка Глибока нараховувала 2183 парафіян, філіали в с. Петрівці — 1282, с. Красного — 1233, хоча у цих селах ще не було священиків [44, с. 332–333].
У середині ХІХ ст. сформовується Буковинський деканат, який підпорядковувався
Львівській митрополії, а починаючи з 1885 р. деканат переходить під юрисдикцію Станиславівської єпархії з організацією греко-католицької дієцезії у Станиславові.
На початках формування Чернівецької парафії, коли ще не було власної церкви, українські греко-католики відвідували римо-католицький костел Воздвиження, де мали для
свого користування невеликий вівтар — боковий престіл Пресвятої Богородиці. Всі вищезгадані українські священики до 1821 р. відправляли богослужіння о 8-й годині ранку, а потім
змушені були покидати храм разом з віруючими, щоб звільнити його для польської спільноти.
Це часто викликало непорозуміння й неузгодженості між парохами української та польської
конфесій, які доводилося залагоджувати навіть вищим церковним чинам.
Отже, будівництво власного храму було життєво необхідним для віруючих. Збудували
його за декретом Надвірної канцелярії від 3 червня 1819 р. Будівництвом займався підприємець Франц Росбах. Будували вже з твердих матеріалів [75, с. 185]. Для цього 1820 р. заможний
чернівчанин Тадей Туркул передав греко-католикам під забудову церкви велику власну ділянку землі на схід від площі Ринок та пожертвував значні кошти для будівництва. 31 травня
1820 р. патріот власноруч заклав наріжний камінь під спорудження святині. Храм зводили
швидко і вже через рік, 10 червня 1821 р., будівництво завершилося. Церква була першою
кам’яною будівлею по вулиці Руській [38, с. 2].
У Державному архіві Чернівецької області залишився інвентарний опис із характеристикою церкви. Звідси дізнаємося: «Крита дранкою, вимощена кам’яними плитами, вміщує
500 осіб, має довжину 16 градусів 3 хвилини, ширина, що є також нефом церкви, має 7 градусів.
Споруда має хрестово-вежову систему. В її основу покладено хрест. Церква має велику вежу,
яка покриває головний вівтар, над двома малими вівтарями підносяться дві інші вежі. Над центральною вежею ще один хрест. Церква має тільки один вхід» [75, с. 185].
У 1823 р., завдяки клопотанню греко-католицької громади, Галицьке намісництво
видало розпорядження від 2 грудня, в якому дозволило добудувати до церкви тамбур. Будівництвом знову займався вже згаданий підприємець Росбах. Вівтар, бічні вівтарі та іконостас
церкви розписував художник Шингалевич. Вівтар було виготовлено з липи за кресленням талановитого декана Теодора Лаврецького. Розповідають про гарно вирізьблений іконостас,
який, крім середніх царських воріт, мав ще два верхні крила й два нижні, а ще двоє бокових
воріт. Сам іконостас прикрашали розписи майстра із с. Жадова Андрієша Тарновського.
Крім цього, на іконостасі було намальовано образи «Народження Христа», «Тайна вечеря»,
«Богоявлення» та інші художника Фолаковського.
Патроном церкви вибрали Христового апостола Святого Тадея, що виразно свідчить
про нелегку долю і потреби українського населення Буковини в тогочасних умовах онімечення та нищівної експлуатації краю. Складні умови життя українства стають добре зрозумілими і з самої молитви до Святого Тадея: «Прийди на поміч мені своїм могутнім заступництвом, бо ти маєш від Бога ласку приходити зі скорою поміччю тим, хто втратив всяку надію
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повідомляв, що 18 років працював референтом консисторським, 8 років деканом, був ординарським комісаром шкіл, членом ради окружної школи, членом комісії фонду єпархіального
для вдів і сиріт, був радним міста Львова, членом комісії домової для львівських убогих і мав
34 роки душпастирського стажу без зауважень. Безперечно, Львівська консисторія поступила
правильно, направивши священиком до Чернівців Юліана Сембратовича, який, до речі, володів румунською мовою [18, арк. 9].
Характеристику на отця Юліана підписав 16 грудня 1881 року львівський декан Сембратович. Хоч прихожани його не бажали, слово консисторії було законом. Щоб зберегти
свій вплив у церкві, вірні вирішили вписати до статуту братства Святого Тадея дієві пункти,
за допомогою яких можна було б контролювати діяльність священика Юліана, тобто повернутися до ставропігіальних часів. Статут подали на затвердження митрополичому ординаріату
та крайовому уряду. Але церковний уряд не узгодив статут у такому вигляді, хоча державний
уряд на основі відповідного закону про братства затвердив його. Юліана Сембратовича через
те, що часто вживав у своїх проповідях полонізми, парафіяни називали «ляхом». Його чомусь
недолюблювали, хоч парохіальні обов’язки священика і декана він виконував щиро і справедливо. На жаль, вночі з 3-го на 4-те березня 1884 р. отець під час сну зазнав крововиливу
у мозок і раптово помер [33, с. 108].
Восени того самого року до церкви Святого Тадея за результатами конкурсу було направлено переможця Келестина Костецького. Він народився у Галичині. Спочатку працював
на парафії села Великі Дідушиці Болехівського деканату, з 1872 р. — у Скалі-Подільській нині
Борщівського р-ну Тернопільської обл. З лютого 1885 р. — декан Буковинський, з 1895 р. —
Чернівецький. Працював упродовж 35 років. У жовтні 1918 р. з власної ініціативи на чолі
греко-католицької громади зустрів Українських січових стрільців, які поверталися зі Східної
України на чолі з Вільгельмом Габсбургом (Вишиваним). Помер 1 березня 1919 р., похований
на чернівецькому кладовищі. Написав цінні спогади під назвою «Хроніка греко-католицької
парохії у Чернівцях».
Приїхавши до Чернівців 14 лютого 1885 р., отець розпочав Святу Літургію та виголосив
запальну проповідь, у якій окреслив програму душпастирства та графік щоденних і святочних
богослужінь. Після Служби Божої особисто познайомився з кожним братчиком товариства
Святого Тадея під керівництвом Ізидора Винницького. Келестин Костецький (1843–1919)
був четвертим парохом після отця Максимовича, що керував парафією довго, упродовж 1885–
1919 рр. За жертовну працю для церкви і моральне виховання міщан отримав титул почесного
громадянина міста. Отець володів неабиякими ораторськими здібностями та працьовитістю,
завдяки яким проповідував Слово Боже та виховував у вірних любов до Бога, обряду, національної ідентичності [33, с. 109].
Влучну характеристику Келестина Костецького подала газета «Час», щоправда, вже
у десятиліття по його смерті: «Келестин Костецький виголосив більше проповідей, ніж усі три
отці разом, які працювали з ним у церкві. Так само сповідальниця отця Костецького не світилася
пусткою, коли тільки церква була відкритою. Не раз було, що удосвіта, коли молодий священик
приходив на службу, у сповідальниці отця Костецького уже горіла лампа» [75, с. 189].
Великою втіхою для К. Костецького було те, що до нього звернулися парафіяни с. Рідківці (Раранча) з проханням, щоб прийняти їх у лоно «унійної церкви», оскільки їхній
священик О. Тарнавський, хоч і українець з діда-прадіда, відправляє Богослужіння тільки
по-румунськи. Як наслідок, до унійної церкви перейшло близько 800 парафіян, решта 800 залишилися при церкві румунського обряду [33].
Келестин Костецький брав активну участь у громадському і політичному житті краю.
На той час у Чернівцях існували дві партії: народовців і москвофілів. Останні стверджували,
що ніяких українців немає, а є тільки один «русский народ» від Карпат до Камчатки. І це була
не просто теза, а ціла політична програма, наслідки якої на Буковині нагадують про себе ще
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9 травня 1880 р. греко-католицьку парафію планував відвідати митрополит Йосиф
Сембратович з т. зв. канонічною візитацією. Проти візиту виступили прорумунськи налаштований президент Буковини Алєзані з православним митрополитом Сильвестром Андрієвичем, який навіть змінив своє прізвище на румунське Морару. Однак Й. Сембратович
прибув у зазначений час. Перед польським костелом його зустрічали представники трьох конфесій: греко-, римо- і вірмено-католики [33]. Після всіх відзначень Йосиф Сембратович забажав відвідати президента краю, але той на знак «протесту» не вийшов до митрополита.
Як згадує о. К. Костецький, митрополит Й. Сембратович після повернення до Львова написав
імператору Францу Йосифу I звіт, у якому поскаржився на вчинок президента Буковини під
час візитації. За нетактовну поведінку щодо митрополита Алєзані отримав від цісаря догану
та доручення більше уваги приділяти розвитку Української греко-католицької церкви у Чернівцях і на Буковині [33, с. 105].
17 травня 1881 р. після довгих років праці у церкві священик Теодор Максимович
помер. На його смерть боляче відреагували депутати Буковинського сейму. Головуючий на
засіданні бургомістр Антон Кохановський, вставши, висловив думку: «Нині значна часть історії Буковини зійшла до гробу, бо сего дня умер канонік Максимович, котрий близько 50 літ тут
дійствував, для того на знак почести для покійника перериваю засідання» [33, с. 105].
Про те, що Буковинський деканат втратив визначну особистість, свідчила і статистика
збільшеної кількості греко-католиків у місті в зв’язку з активною працею священства під
керівництвом Т. Максимовча. Як вже згадувалося вище, станом на 1832 р. у Чернівцях налічувалося 1967 віруючих греко-католиків, а вже у 1880 р. до церкви належало 3059 осіб. Як бачимо, за півстоліття кількість парафіян у місті зросла на 1092 осіб, тобто на 28 %. Збільшилися
греко-католицькі парафії і в Південній Румунії. Так, Кімполунг в той час налічував 358 віруючих, Радівці — 764, Серет — 1254, Сучава — 1480. На Північній Буковині у Кіцмані грекокатоликами себе вважали 708 віруючих, у Путилі — 378, Садгорі — 852, Вашківцях — 306.
Водночас слід відзначити, що продовжували розвиватися і парафії вже згадані у шематизмі
за 1832 р. [44, с. 332–333].
Після смерті отця Теодора Максимовича українська інтелігенція Чернівців виявила
бажання мати своїм духовним наставником пароха Миколу Устияновича із Сучави. Народився М. Устиянович 7 грудня 1811 р у Миколаєві на Львівщині. Після закінчення семінарії
з 1841 р. і до 1870 р. працював у Щирці, Славську. З 1870 р. був направлений на парафію до
Сучави. Як досвідчений і високоморальний духовник цей священик користувався привілеєм
«уволнєнія од іспита конкурсового». Тому не дивно, що буковинські греко-католики написали
до львівської консисторії звернення з проханням прислати отця Устияновича до них на парафію. При цьому охарактеризували його з найкращого боку, і що тільки він, на їхню думку,
гідний заступити померлого отця Максимовича. Листа підписали відомі священики, багаті
власники, професори гімназій та університету.
Однак становище було складнішим. На основі конкурсу, оголошеного від 22 жовтня
1881 р. за № 8194, на заміщення вакантних місць священика у Чернівцях зголосилося багато
інших всечесних отців. Так, «доктор Йосиф Черлюнчакевич бувшій професор догматичеського
богословія при Краковском всеучилищи і адміністратор тамошньой русской парохії св. Норберта
просив о виданє їму свідоцтва поведеня» і направлення на парафію у Чернівці. Але йому відмовили у зв’язку з його латинським ухилом та порекомендували пошукати парафії на Холмщині [18, арк. 2–19]. Згідно із заявою від 16 грудня 1881 р., на посаду священика просився також
крилошанин і декан Косівський, парох у Старих Кутах, отець Теодор Лісевич. У нього
гостював Андрей Шептицький під час закінчення візитації Буковиною. У характеристиці повідомлялося про побудовану ним церкву, отримані похвальні грамоти. Наступний претендент Іоанн Партицький писав про себе, що організував «Братство тверезости», чисельністю
1200 членів. Натомість канонік Юліан Сембратович зі Львова у своєму проханні на посаду
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бургомістра на визначення у м. Чернівці однієї базової школи для навчання учнів хорового
співу, що в майбутньому принесло Буковині славу співучого краю.
Келестин Костецький вдихнув нове життя у церковні травневі Богослужіння (маївки),
поширені у Галичині. У Чернівцях цього обряду дотримувалися лише у польських костелах.
Коли отець Келестин відвідав обидва польські костели, то побачив там велику кількість грекокатоликів, ба й навіть православних віруючих.
З цього приводу К. Костецький записав у спогадах таке: «Мушу я признатися, що обгорнула мене зависть, що на ті маївки так много наших, а навіть православних особливо пань ходило. Тож постановив я слідуючого року і в нашій церкві запровадити майські богослуження» [33,
с. 144–145].
З літа 1885 р. отець Келестин почав недільні молебні до Матері Божої, і парафіяни
швидко засвоїли їх спів в українській обробці. Перша маївка вдалася на славу. До рідної церкви потягнулося багато віруючих. Вони натхненно співали. Отець Келестин виголосив цікаву
проповідь на честь Матері Божої, уділив присутнім Боже благословення.
Кількість вірних з кожним надвечір’ям збільшувалася. Згодом до церкви прийшов
ще один отець зі школи Альфред Сіменович та зголосився виступати з проповідями на маївках. Успіх запроваджених заходів К. Костецький зміцнив ще більше, отримавши благословення від Станіславівського єпископа Пелеша на подальше їх впровадження у життя
[33, с. 146].
Активізація діяльності чернівецької УГКЦ викликала незадоволення у прорумунського православного митрополита Морару. Він наказав перевірити всіх православних вірних,
які відвідують українську греко-католицьку церкву, і суворо попередити їх про смертний гріх
віровідступництва та можливе відлучення від церкви. Але ці погрози не мали жодного впливу.
При цьому варто згадати, що наприкінці ХIХ ст. три верховних глави церков, які мали резиденції у Чернівцях, тобто православної церкви митрополит Репта, католицької церкви прелат
Шмідт та головний рабин д-р Розенфельд, на спільній нараді уклали угоду під символічною
назвою «Листок конюшини» (трилисник), яким зобов’язувалися підтримувати толерантні
відносини між собою. На жаль, представників Української греко-католицької церкви на нараду з якихось причин не запросили. Однак Келестин Костецький завжди намагався бути
присутнім на зібраннях різних конфесій. Свідченням про його дружні стосунки було щомісячне запрошення на партію гри в карти, так званий тарок, на яку православний владика запрошував грати римо-католицького прелата Кунца, євангельського прелата Фроніуса,
головного рабина доктора Інгеля. Щоправда, отець Костецький хоч і був присутній, але як
глядач і вболівальник [70, с. 146].
Келестин Костецький, працюючи над удосконаленням церковного життя, зустрівся
ще з однією проблемою: частина українських греко-католиків відвідувала каплицю єзуїтів
у рамках «набоженьства і братства Пресвятої Євхаристії». Тому він вирішив таке товариство
організувати і в своїй церкві. Отож після закінчення маївок оголосив, що наступні молебні
в церкві розпочнуться до Пресвятого Серця Ісусового. Напередодні оголосив вірним статут,
виданий Львівським митрополичим ординаріатом для «братств євхаристійних». Як наслідок,
упродовж року до «Євхаристійного товариства» записалося 617 парафіян. Його діяльність
згодом стала найпотужнішою зі всіх церковних товариств у місті з погляду матеріального,
релігійного і духовного. Після довгих років, коли українські Василіяни активізувалися і вийшли з-під юрисдикції польських отців-єзуїтів, отець Келестин віддав товариство під їх
керівництво.
Незаперечним результатом активної діяльності отця Келестина у Чернівцях можна вважати і статистичні дані чисельності віруючих греко-католиків за 1912 р. — 12 201,
а Чернівецький деканат з парафіями у селах Біла, Волока, Гореча, Кам’яна, Кучурів Великий,
Коровія, Михальча, Остриця, Ревна та інших налічував 13 044 вірних [75, с. 186].
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й сьогодні. Москвофільські лідери стверджували, що оскільки є вже готова великоруська
література і мова, то немає жодної потреби для розвитку української. Вони доносили
на учасників українського визвольного руху, висміювали творчість великого Кобзаря,
відмовлялися тлумачити рідною мовою Святе Письмо, систематично випрошували гроші
у російського царизму на свої просвітницькі цілі. Наприклад, під фінансовою опікою голови «Галицко-русского общества» графа В. Бобринського у краю були створені й функціонували товариства «Русско-православний народний дом» (1891), «Народна рада» (1893),
«Общество русских студентов Карпат» (1895), «Общество церковных певцов в Буковине»
(1891) та інші [96].
На відміну від москвофілів, греко-католики вирізнялися своєю патріотичністю. Серед
них Ізидор Винницький — голова товариства Святого Тадея, який подружився з отцем
Келестином Костецьким, а також Степан Смаль-Стоцький, який очолював товариство при
церкві, український культурний і громадський діяч, педагог, учений-славіст. Про С. СмальСтоцького К. Костецький писав, що зробив він для Буковини стільки само, як Андрей Шептицький для Галичини. Вартим окремої уваги був і Володимир де Корнич-Ясеницький, однак
мова про них обох йтиме далі [64, с. 232].
За патріотизм УГКЦ до отця-декана звернувся крайовий інспектор шкіл та майбутній
український президент краю періоду визвольної боротьби 1918 р. Омелян Попович і заявив,
що хоч він сам дотримується православного обряду, однак виявив, що священики-уніати, які
володіють великим виховним даром, не катехизують дітей у шести «передмістних» школах
Чернівців. При цьому додав, що не «защеплені правдивою вірою діти втратять народність,
асимілюються і їх важко буде перевиховати» [58, с. 126].
Отець Келестин зразу ж відреагував, скликавши священиків на нараду, розподілив
обов’язки та вирішив оплачувати фіакра з церковної каси для перевезення викладачів до шкіл.
На себе узяв і одну чотирикласну школу для хлопців і одну дев’ятикласну марійську для дівчат.
«Обняття» шкіл катехитами водночас уможливило збільшення кількості дітей у церкві. Ось
як про Келестина Костецького відгукнувся Омелян Попович у книзі «Відродження Буковини» за 1934 р.: «Келестин Костецьккий був щирим і ревним українцем, що брав живу участь
в національному житті, чого в його попередників не було. Як управитель школи на передмістю
Монастириська, спонукав я о. Костецького подбати про греко-католицьку дітвору, яка досі вчилася релігії у римо-католицьких катехитів. О. Костецький заставив відтак не тільки своїх
помічників, але й сам ревно вчив греко-католицької релігії в черновецьких народніх школах.
Це підносив він опісля все на мою заслугу.
І в церкві піддержував о. Костецький національного духа, відтягаючи заєдно своїх вірних
від костелів, в чому помагав йому добрий церковний хор і щирі патріоти-помічники отці Сімович,
Вовчук, Добротвор, Левинський і др., а на Йорданське свято угощав о. Костецький рік-річно
в себе представників влади і української інтелігенції. Добре заслужене було відзначення мітрою
і орденом цього примірного душпастиря та українського патріота. Він помер небавом по окупації
Буковини румунами.
О. Костецький познайомив нашу громаду з митрополитом графом Шептицьким, коли він
ще як монах відвідав черновецьку громаду й греко-католицьку церкву, в якій проповідував декілька
разів. Відтак бував граф Шептицький ще не раз в Чернівцях, уже як митрополит» [58, с. 61–62].
Наступним засобом «прищеплення» віри серед молоді було створення молодіжного
хору. В цьому допоміг церкві голова церковного братства Федір-Сидор Винницький, який
спонукав братство виділити певну суму грошей на утримання учителя співу — відомого керівника хору з Галичини Гавриїла Горецького. Своєю художньою працею він спричинився
до зростання національної пісенної духовності краю. Церква Святого Тадея заохочувала
молодь до навчання хорового співу, до якого потягнулися інтелігенція і міщанство. Духовний
спів зацікавив навіть православного комісара Івана Тимінського, і він домігся дозволу
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о 9-й годині. Після 9-ї години у церкві проповідувалося слово Боже для вояків-греко-католиків з гарнізону, об 11 годині проповідувалося слово для парафіян. По полудні о 16 годині
правилася вечірня. По вечірній відбувалася катехизація, котру проводили парохи, а потім
правився акафіст до Божої Матері. У результаті духовної цілеспрямованої праці успіх УГКЦ
в лиці церкви Успіння був колосальним. Отець Келестин звітував про релігійне виховання
у школах. Шкіл у Чернівцях від 4 до 9 класів налічувалося 12, учителів різного віросповідання
понад 100. Церковні сотрудники мали на тиждень 20–26 годин релігії. Парох у двох школах
мав по 5 годин. Братство святого Тадея при Церкві налічувало близько 100 членів і володіло
мурованим партеровим будинком, вартістю 7 тис. золотих [23, арк. 13–15].
Про стан греко-католицької церкви у Садгорі отець К. Костецький як декан звітував:
«У Садгорі церква мурована у вигляді хреста. Мала два вівтарі, на яких знаходилися антимінси,
освячені преосвященним митрополитом Михайлом Левицьким. При церкві існувало дві чаші, одна
з них зі щирого срібла з дискосом і ложечкою, пушкою для хворих і дарохранительниця. Було п’ять
фелонів, два з них потребували ремонту, водночас бракувало світлого фелона. Замість нього придбали чорного кольору. Два стихирі підремонтовані церковними сестрицями знаходилися в повній
справності. З церковних книг у храмі були всі, але потрібні „Житіє святих“. Церква купила повне
євангелії за ціну 80 золотих та мала 6 образів, які подарувала Магдалина Марфієвичова, образи
Павла ціною по 40 крб. Вічного світла не було, але при вході запалювали свічки.
Церква мала відпуст, наданий Святішим отцем Левом ХIII, та була застрахована у товаристві «Дністер» на суму 1000 золотих. Мала три дзвони. У 1895 р. релігію у садгірській школі
вивчало 28 дітей 1–4 класів по дві години на тиждень. Сотрудниками при церкві працювали священики: Михаїл Каверчук, Костянтин Шурогайло, Василь Солонюк, яких Келестин Костецький
характеризував з найкращої сторони. Основним священиком був Теофіл Шухевич, тесть отця
Костянтина Балицького» [23, арк. 7–9].
У 1895 р. митрополит С. Сембратович видав розпорядження стосовно святкування
300-ліття проголошення Берестейської унії. На відзначення рекомендовувалося запрошувати
священиків, споріднених з УГКЦ, таких, як римо- і вірмено-католицьких, та проводити з їх
допомогою триденні реколекції. Виконуючи рекомендації, отець Келестин запросив на свято
вірмено-католицького пароха та єзуїта Ебергарда, німця за національністю, прихильного до
греко-католиків. 16 листопада 1897 р. церкву з цієї нагоди відвідав племінник відомого
російського письменника Льва Толстого — Микола Толстой, визначний діяч російського
католицизму [38, с. 5].
Вірні церкви брали активну участь у розбудові української просвітної установи під назвою «Товариство «Український Народний Дім», яке заснували у Чернівцях у 1884 р. й вирішили закласти будинок під товариство. Для купівлі землі під «Народний дім» створили
окремий комітет на чолі з Ізидором Винницьким — головою Братства Святого Тадея. Згодом
головою «Народного Дому» на 1887–1888 рр. товариство вибрало таки Ізидора Винницького,
а його заступниками — о. Келестина Костецького та о. Ізидора Воробкевича. Збори тоді вів
Степан Смаль-Стоцький, який щиро закликав буковинців вступати до членів «Народного
Дому» за прикладом отця Келестина та інших. У 1899–1900 рр. почалася перебудова «Народного Дому», яку запропонував судовий радник Володимир Ясеницький, який також був
головою товариства [67, с. 16, 25].
Для особистих виховних потреб церква Успіння також збудувала просвітний будинок
під назвою — «Братський дім», що на сучасній вулиці Петра Сагайдачного, навпроти будинку
№ 56. У домі займалися церковне «Братство святого Тадея», товариства «Руська міщанська
читальня», «Руський міщанський хор», «Український театр», курси української грамотності
та інші дієві установи, куди збиралися буковинці.
Отже, за сторічний період свого розвитку церква святого Успіння зробила великий
поступ у розвитку українського греко-католицизму на Буковині і стала центром поширення
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Наприкінці ХIХ ст. церква вже не вміщала під час богослужінь всіх бажаючих, тому
постало питання про будівництво ще однієї святині у Чернівцях. Чернівецький магістрат на
основі рішення Чернівецької общинної ради №18211 від 24 жовтня 1895 р. безкоштовно надав
для будівництва церкви земельну ділянку в районі вулиць Семигородської (нині Головна) та
А. Маріна (нині Є. Гребінки) з умовою спорудити церкву за чотири роки. В архівному фонді
Чернівецького магістрату збереглися креслення земельної ділянки під церкву у виконанні
цивільного геометра Карла Геймби. Однак Перша світова війна зашкодила планам будівництва [2, арк. 20–21].
Утвердженню УГКЦ на Буковині сприяло Станиславівське єпископство, хоча не завжди було так. Особливо, коли ієрархом Станиславівської єпархії став Юліан Сас-Куїловський, приналежний до москвофільського табору, що характеризувався неприхильністю
до українців. Насамперед, єпископ зліквідував привілей зараховувати священикам службу
на Буковині «рік за два» і вважати випробовуванням направлення до Буковини священиків
з Галичини. Поруч з неприхильним москвофільством українські греко-католики на Буковині
мали ще одного ворога — алкоголізм, з яким треба було безкомпромісно боротися. З цієї нагоди коломийська газета «Русская рада» у статті «Письмо з Буковини» писала таке: «Майже
в кождом числє газети „Русская Рада“ читаєм, що в Галичині наші братя закопують паруху
і слюбують в віки єї не уживати, а в пам’ять того спасительного діла ставляють крести. Душа
радується кожного чесного человека, і чувственно желаєм всім тверезим всякого блага. А в Буковині? Сумно і мерзко єсть вспоминати о Буковині, о тім хлібороднім краю, о тій святой землиці,
а запитому русскому народі, бо тут коротко сказавши Содома і Гомора… Буковинські браття
Русини вже не п’ють, але ллють в себе смердючу, не дбаючи на душу, тільки аби шкіра видержала» [99, с. 198]. Церква Успіння Пресвятої Богородиці проповідувала тверезий спосіб
життя, ба й владика Андрей Шептицький, який кілька разів перебував з візитацією на Буковині, співпереживав за долю буковинців, викладаючи свої пропозиції у «Зверненні до милих
буковинців». Однак подолати єврейсько-польсько-німецьку алкогольну мафію було майже
неможливо. Під їх впливом за активізацію антиалкогольної діяльності митрополит Й. Сембратович на вимогу апостольського престолу поплатився посадою й попросився у відставку
на користь свого брата.
Кожний рік Українській греко-католицькій церкві приносив щось нове у діяльності.
У 1894 р. отець Келестин Костецький звітував до Станиславівської консисторії про організаційний стан церкви. Так, при церкві працювало три сотрудники: Атаназій Левинський,
Адріан Добровольський, Орест Кисилевський. Цього ж року церкву покрили новим гонтом,
і тому її вигляд був «приличний». Вівтар з антиминсом були освячені єпископами Антоном
Ангеловичем і Михайлом Левицьким. Церква мала 5 чаш, з яких 3 срібних і 2 бронзових, всі
вони перебували у доброму стані. Фелонів мали 6, але п’ять з них у поганому стані, стихирів — 12. Книг церковних налічувалось по два примірники кожної. Було сім ікон у позолочених рамах і одна греко-католицька каплиця біля с. Великий Кучурів. Хрестів процесійних — 3, напрестольних — 6. Церква станом на згаданий рік не була застрахована, але парох
готував матеріали для страхування в українському товаристві «Дністер». Повідомлялося, що
церква користується цвинтарем, який належить магістрату, де померлих хоронять за католицьким обрядом. Храм користувався трьома дзвонами, які зберігалися на дзвіниці у належному стані. Для охорони святині магістрат виділив одного поліцая. Церква мала у приватній
власності город і сад. Серед документів велися метричні книги, списки греко-католиків, протоколи передшлюбні та шлюбні, а також протоколи ведених Служб Божих церковних і приватних. Належно оформлялася церковна скарбниця. Ключі від церковного скарбу утримували
старший брат і парох. Грошей на звітний період налічувалося 80 форинтів. Крупніші гроші
зберігалися у банку. При цьому велася книга грошових доходів і витрат. Порядок Служб
Божих був таким: службу правилося три рази на день: перша о 7-й ранку, друга о 8-й, третя

ідей церкових єднань. За цей час буковинці побудували у Чернівцях церкву. Силами грекокатолицьких священиків розпочали катехізацію краян та їх патріотичне виховання. З української греко-католицької церкви, наче з незамуленого джерела, у Чернівцях та Буковині
почали розвиватися національні товариства й організації, що несли у світ національно-християнські ідеї.

Перечитуючи ще і ще раз рядки Святого Письма, переконуємося, що за Ісусом Христом і його апостолами ішли не лише кращі мужі й сини, а й жінки, які співпереживали за
долю Учителя, допомагали Йому у місійній праці на землі. Вони слухали Його науку, всім
серцем і всією душею приймали Його Слово, оплакували муки Ісуса на Хресній Дорозі, і саме
жінка Вероніка отримала найвищу матеріальну нагороду — стражденний відбиток Ісусового
Лиця, першу ікону Спасителя. У ті далекі тисячоліття на теренах праукраїнських земель
жінка-слов’янка також займала ключові позиції. Безперечно, що така позиція жінки знайшла
віддзеркалення і в стінах УГКЦ, поряд зі священством та активом церкви.
З цією метою заходами довголітнього пароха Келестина Костецького при церкві
Успіння Пресвятої Богородиці в 1886 р. створено «Женьське добродійне товариство ім. св. жен.
Мироносиць у Чернівцях» [33, с. 198]. Саме це товариство, яке в побуті просто називали
«Мироносиці», ініціювало об’єднання жінок під прапором християнського патріотизму.
У 1904 р. завдання товариства було викладено письмово у статуті, що складався
з 22 параграфів. Одне з найцінніших завдань товариства, як зазначалося у Статуті, — це виховання жіноцтва і серед жіноцтва християнських чеснот, удосконалення духовної праці та
обряду в стінах рідної церкви. Наголошувалося, що завдання товариства є «дбати не тільки
про ризи і престоли», а й працювати над «здобуттям фондів для потреб і розвитку церкви»,
допомагати бідним українським дітям-сиротам у навчанні та проживанні. Щодо розвитку
церкви Успіння Пресвятої Богородиці, то буковинське жіноцтво зобов’язувалося піднести її
до «блеску внутрішнього убранства та обряду» [36, с. 5].
Під керівництвом о. К. Костецького до Статуту записали і чіткі настанови щодо складу
дійсних і почесних членів товариства, на яких покладалися розмежовані права та обов’язки:
з’являтися на збори, користуватися правом голосу, обирати і бути обраним до керівного складу.
Водночас встановили розмір членських грошових внесків: «заміжне жіноцтво по 2 зл. 40 кор.
на рік і дівчата (панни) по 1 зл. 20 кор.». Загальні збори відбувалися у престольні свята, у день
«Мироносиць» за церковним календарем — 2 травня і на Святу Покрову — 14 жовтня [36, с. 5].
У 90-х роках ХIХ ст. товариство «Мироносиці» під загальним керівництвом Церкви
працювало досить жваво й активно. Велику увагу жінки приділяли християнському-патріотичному вихованню молоді, бідним дітям допомагали і з прожиттям, і здобувати освіту,
а також дбали про можливості й розвиток молодих мам. З досвіду передових країн світу, до
прикладу, німців, поляків і навіть євреїв, українські жінки при церкві усвідомлювали значення слова «захоронка» (дитячий садочок) для незаможних сімей. За їх наявності українська
мати-міщанка могла працювати на роботі, не шукаючи няні чи бабусі й не беручи малолітню
дитину з собою на роботу (як описували у своїх творах про трагічну долю таких дітей Тарас
Шевченко чи Василь Стефаник). У 1896–1897 рр. отець Костецький освятив приміщення
першої захоронки на 40 дітей у Чернівцях по вул. Петровича. «Мироносиці» працювали над
збором грошових «датків» на користь дітей з першого садочка, які офірували заможні українські міщани. Про потребу в таких коштах постійно наголошував парох церкви, а хор відспівував щедрим жертводавцям «Многая літа». Збором коштів, організацією роботи захоронки,
вихованням займалися активні греко-католички: Емілія Смаль-Стоцька (дружина відомого
громадсько-політичного діяча на Буковині), що прославилася плідною діяльністю у сфері
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жіночого руху під егідою буковинської УГКЦ, донька греко-католицького священика з Покуття, вийшовши заміж за Степана Смаль-Стоцького, привнесла з собою дух українського
патріотизму в рамках УГКЦ. Вона працювала головою товариств «Мироносиці» та «Жіноча
доля» і цей період для жіноцтва краю був надзвичайно плідним [65, с.229]. Ольга Калужнянська — дружина професора О. Калужнянського, довгий час працювала заступницею голови
т-ва «Мироносиці», користувалася авторитетом серед жіноцтва з нагоди 50-ліття тов.
«Мироносиці» заслужила спеціальний диплом, а також Оксана Добрянська та інші [67, с. 217].
Характерно, що товариство «Мироносиці» пропагувало ідею єднання церков. Як наслідок представник УГКЦ Степан Смаль-Стоцький та православний діяч Омелян Попович
виступили зі зверненням заснувати «Товариство Русинок на Буковині», що згодом трансформувалося у «Жіночу громаду Буковини» [83]. Товариство «Жіноча Громада», хоч і вийшло
з середо- вища «Мироносиць», стояло на значно вищому і організаційному рівні, ніж попереднє, й закликало до національного єднання. Проте форми і засоби роботи залишалися ті
самі. У 1910 р. власним коштом товариство заснувало наступний дитячий садок на передмісті
Монастириська в Чернівцях, а на передодні 1914 р. — ще один дитячий садок на передмісті
«Калічанка». На той час «Жіноча громада» розширила мету товариства «піднести національну
свідомість сільського та міського жіноцтва, об’єднати його, дати освіту навчити різним промислам» [5, арк. 3]. «Жіноча громада» працювала разом з «Мироносцями». Згодом у 1907 р.
К. Костецький освятив ще одне приміщення «захоронки» по вул. Артілштрасе, 9 з догляду
за дітьми нижчих верств населення, що налічувало близько 30-ти вихованців від 3 до 6 років.
Духовно-педагогічне керівництво у захоронці здійснювало т-во «Мироносиці» спільно з чотирма монахинями греко-католицької парафії товариства «Служебниці Пресвятої Діви Марії»
зі Львова. Жінки-монахині працювали під контролем церкви Успіння Пресвятої Богородиці
за погодженням зі Станиславівським єпископським ординаріатом на чолі з Григорієм Хомишиним. У роки Першої світової війни «Мироносиці» і «Жіноча громада» надавали допомогу
українським пораненим, а після її закінчення повернулися до більш активного громадського життя.
Жінки влаштували зустріч Українським січовим стрільцям, які повернулися з Єлисаветградщини після підписання Центральною Радою Брестського мирного договору з Центральними державами. Від них дізналися, що австрійське командування кинуло стрільців
в район Олександрії на утихомирення селянських бунтів. Але вони повелися інакше й допомагали місцевим жителям чим могли, а найбільше захищали від грабунків австрійських та німецьких солдатів. Розповідали про хутір Надія, де мешкав Іван Тобілевич (Карпенко-Карий)
та був там похований, про відвідини могили, спільне фото на пам’ять стрільців. Деякі світлині
січовики подарували «мироносицям» та отцеві К. Балицькому, одну з них публікуємо. Січовики розповідали про культурні заходи серед українства Центральної України, квартирування
на хуторі у Тобілевичів, про народну любов до української армії. До речі, дружина КарпенкаКарого Софія Тобілевич у 1920 р. написала щирі спогади про перебування українських вояків
на Україні під назвою «Рідні гості». Зі спогадів довідалися, що хутір спалили махновці й до
решти доруйнували більшовики. Під супровід розповідей стрілецький хор під орудою композитора М. Гайворонського із Заліщиків виконав «Ой у лузі червона калина», «Впала куля
опівночі», «Похилились дві берези» та інші, з яких буковинське жіноцтво вперше дізналося
про стрілецьку героїку та командирів Д. Вітовського, О. Луцького, Н. Гірняка, Д. Паліїва та
інших [62, с. 839].
Отже, від товариства «Мироносиці» яке народилося в стінах Церкви Успення Пресвятої Богородиці, поширювалися Буковиною жіночі ідеї виховання українських поколінь,
які стали згодом окрасою нації у боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу.
Як відомо, у результаті трагічних для українського народу Визвольних Змагань Північну
Буковину окупували румунські загарбники. Працювати стало набагато важче. Значна
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радянські вандали Також 1938 р. «Мироносиці» власними коштами видали «Пісні про
дзвони» Шіллера, у перекладі О. Павлюх-Гузар, напевно, тому, що парафіяни збирали кошти
на церковні дзвони.
Напередодні Другої світової війни Товариство ще встигло мобілізувати свої сили на
допомогу борцям проголошеної Карпатської України у березні 1939 р. Для цього створили
спеціальний «Комітет допомоги» борцям із Закарпаття, які емігрували на Буковину. «Мироносиці» організували у краю одномісячну жалобу в пам’ять загиблих бійців Карпатської Січі
та краян, що брали участь у боротьбі. Наприклад: у лавах Карпатської Січі загинув Тарас Марфієвич з с. Веренчанка. Буковинцям рекомендовано утримуватися від веселощів, родинних
забав і танців. Буковинські жінки переписували пісні, створені невідомими авторами, про героїку карпатських січовиків. В одній з них кінцівка вірша гласила: «Вороги, вам не пройде,
// Кров людська не пропаде, // Гріх Ваш не змиє собою. // На цій крові виросте покоління
молоде, // Загартоване до бою».
На жаль, прихід радянської влади на територію Північної Буковини 28 червня 1940 р.
у результаті пакту Молотова-Ріббентропа перекреслив подальші задуми і плани «Мироносиць», в числі яких було багато членів ОУН, і їх з початком війни почав заарештовувати
НКВС. Наприкінці 1941 р. 12 активних членів ОУН арештувала румунська влада, серед них
Ольга Павлюх-Гузар.
Після звільнення з румунської тюрми Ольгу 16 грудня 1944 р. арештували енкаведисти,
і вона загинула в совєтському концтаборі. Її дочку Дарію разом з чоловіком Орестом Чемеринським, провідним діячем ОУН (мельниківського напряму), розстріляло у Києві в Бабиному Яру німецьке гестапо. Ще інших розкидала доля у лавах Буковинського куреня, які
1941 р. пішли, як вони вважжали, «на зов Києва».
Таким чином, Буковинському товариству «Мироносиці» при Українській грекокатолицькій церкві по праву належить почесна місія серед буковинських патріотичних товариств, які боролися за виховання християнських чеснот, національної гідності й патріотизму краян. Вихованці «Мироносиць» уславилися у боротьбі за волю України. На думку
авторів, товариство «Мироносиці» можна було б відродити, адже духовні сили при церкві для
цієї справи є.
3. Розвиток структур УГКЦ на Буковині
Становлення організаційної структури Буковинського деканату УГКЦ відбувалося
завдяки наполегливій праці в основному трьох згаданих вище священиків: Теодору Лаврецькому, Теодору Максимовичу і Келестину Костецькому. Келестин Костецький, який прийшов
на місце померлого отця Т. Максимовича, завершував розбудову церкви наприкінці ХIХ ст.
Однак його працю пригальмувала Перша світова війна. За активну діяльність у розвитку та
зміцненні деканату К. Костецький здобув пошану і авторитет серед краян. Це підтверджують
його громадські посади та церковні нагороди. Як досвідчений богослов він отримув титул
крилошанина (крилошанин, або капітуляр — вищий титул священика в єпархії) Станиславівської капітули, обіймав посаду совітника єпископської консисторії, комісара-ординара під
час іспитів учителів народних шкіл і виділових шкіл (вищий ступінь міських народних шкіл).
Окрім зазначеного вище, Келестин Костецький був членом центральної краєвої ради шкіл,
ординар-комісаром з нагляду науки релігії в гімназіях, виділових і народних школах Буковини
і, безумовно, парохом у Чернівцях. Його заступником був отець Іоанн Ших, радник єпископської консисторії, парох у Сучаві. Він був також автором спогадів про візитацію Андрея
Шептицького на Буковину у 1900 р. та «Історії греко-католицької унії на Буковині до 1901 р.».
Декананат складався з 17 парафій, які активно розвивалися починаючи з другої половини ХІХ ст. Коротко охарактеризуємо кожну з них:
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кількість патріотичних товариств попали під заборону, але «Мироносиці» і «Жіноча громада»
продовжували функціонувати, хоча із зменшеною активністю. Товариство, щоб прикрити
національний статус, афішувало свою діяльність під егідою УГКЦ та збором коштів на
потреби української греко-католицької церкви. З цією метою постійно зверталося до префектури поліції за дозволом [5, арк. 1–4]. Для збору пожертв використовували свята Різдва,
Великодня, Святого Андрея, Святого Миколая, кошти передавали на потреби Церкви
Успіння Пресвятої Богородиці. «Мироносиці» перебрали на себе функції церковного Братства і організовували заупокійні Служби Божі у пам’ять визначних діячів Буковини, наприклад, відомого нам Келестина Костецького (1843–1919), священика церкви Успіння Пресвятої
Богородиці, організатора т-ва «Мироносиці»), Николаї Костецької (заступниці голови товариства «Кружок українських дівчат»), Емілії Смаль-Стоцької, Ванди Лукашевич — активної
провідниці жіночих товариств на Буковині, дружини національного діяча Антона Лукашевича, депутата Буковинського сейму, палати депутатів румунського парламенту, голови
Української демократичної партії (до речі, могила цих двох діячів збереглася при вході до центрального кладовища по вул. Кишинівській з вигравіюваним тризубом на хресті), Михайлини
Левицької (1879–1932) учительки і провідної жіночої діячки, і Катерини Чертенко-Костецької — співініціаторки заснування товариства «Мироносиці» при церкві та довголітньої секретарки товариства.
Починаючи з липня 1935 р. «Мироносиці» запросили прихожан до Церкви на Службу
Божу за здоров’я Митрополита УГКЦ Андрея Шептицького з нагоди його 70-ліття та
35-ліття митрополичого служіння. Андрея Шептицького назвали «українським Мойсеєм»
[108]. «Мироносиці» збирали кошти на Церкву Антонія Падевського, яку будувала польська
громада. Ця Церква, як і інші, зазнала руйнації за часів радянського атеїстичного режиму.
Після проголошення Акту незалежності України 24 серпня 1991 р. за домовленістю між сучасними польськими та українським церковними ієрархами святиню передали українським
греко-католикам, які відреставрувати та служать там Службу на Славу Божу. Греко-католицькі «Мироносиці» брали активну участь у відкритті пам’ятника Іванові Франкові у Львові,
ювілейному концерті з нагоди роковин Тараса Шевченка та святі Ольги Кобилянської.
15 квітня 1934 р. в залі Народного дому отець генеральний вікарій Сімович молитовно поблагословив Пасхальне спільне свячення організоване «Мироносицями» та подякував голові
товариства Олені Сірецькій за організацію заходу (О. Сірецька (1880–1972) — активна громадська діячка жіночого руху на Буковині. Померла в Румунії. Виховала сина Богдана (1907–
1941), члена ОУН, організатора буковинського Пласту, діяча студентського академічного
товариства «Чорноморе», учасника похідної групи ОУН на Південь України, розстріляного
німецьким гестапо 1941 р. у Миколаєві). Товариство інформувало буковинський загал про
голод-геноцид 1933 р., організований совєтською владою на радянській Україні.
У 1936 р. «Мироносиці» відсвяткували 50-річний ювілей невтомної праці товариства
для Церкви та народу. На урочистості товариство запросило О. Кобилянську, О. Пігуляк та
іменували їх почесними членами товариства. У Церкві Успіння Пресвятої Богородиці відбулася поминальна Служба Божа за засновника товариства Келестина Костецького та покійних
активістів [109]. На ювілейні торжества прибули гості з Бесарабії, Волині, Галичини, Бухареста. Керував заходами згаданий генеральний вікарій о. М. Сімович. Головна доповідачка
Зеновія Грушкевич наголосила на історії діяльності «Мироносиць» та їхніх заслугах на народній ниві. Наприкінці свята голова Товариства О. Сірецька вручила дипломи заслуженим
членам Товариства. Завдяки зусиллям О. Сірецької у стіну Церкви вмурували пам’ятну таблицю на честь засновника товариства Келестина Костецького (1938). Це була друга таблиця
на стіні церкви. Першу вмурували 1911 р. з нагоди сторіччя від дня народження Маркіяна
Шашкевича. На таблиці вигравіювали слова приблизно такого змісту: «Не вирвеш ми очі і душу
не вирвеш бо руське ми серце тай віра руська». На жаль, ці дорогоцінні пам’ятки зруйнували
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потреби — 73 зол. Кількість греко-католиків при матірній церкві та приєднаних до неї с. Якобени, Кирлибаба, Путна, Дорнаватра, Вама і Русмольдавиця становила 766 осіб.
7. Заставна. У місті не було греко-католицької церкви. Богослужіння відправляли
у римо-католицькому костелі. Парохами служили отець Іоанн Устиянович у 1886–1887 рр.,
рукопокладений 1884 р., одружений; Йосиф Флорчук у 1901–1902 рр.; Олександр Руденський
у 1892–1905 рр.; Костянтин Андрухович у 1905–1907 рр., 1864 р. н. , рукопокладений 1884 р.,
одружений. Парохільного будинку не було. Дотація держави для утримання церкви сягала
700 зол. Греко-католиків налічувалося у місті 310 осіб. У приєднаних до неї селах: Веренчанка — 9 км — 243; Товтри — 40; Кадобешти — 9 км — 40; Чуньків — 12 км — 40; у селах Киселів — 14 км, Борівці — 16 км, Звинячка — 13 км. Кострижівка — 15 км, Луки — 17 км,
Прилипче — 18 км, Валява — 11 км, Шишківці — 22 км, Крищатик — 15 км, Репужинці —
23 км, Кулівці — 17 км, Василов — 10 км та всіх інших налічувалося 873 греко-католики. Крім
них, у повіті мешкало 600 римо-католиків і 20 тис. іудеїв. У повіті діяла двокласна школа.
8. Качика. Тут діяла церква Святого Михаїла, мурована 1895 р. У с. Глит, що в 21 км
від Качики, була діюча каплиця Рождества Пресвятої Діви Марії. Парохами у церкві служили:
Лука Чепелинський у 1886 р.; Альфред Сіменович у 1886–1889 рр.; Іван Глібовицький у 1889–
1907 рр., 1854 р. н., рукопокладений 1884 р., одружений.; Ігнатій Вольчук у 1907–1909 рр.;
Микола Гоянюк у 1909–1912 рр.; Ігнатій Щуровський у 1912–1914 рр. [94]. Парохіальний
будинок був наполовину кам’яний і дерев’яний. Державна дотація пароху становила 582 зол.
99 кор. На потреби церкви — 58 зол. і 86 кр. Дяку — 52 зол. 50 кр. Кількість прихожан у церкві
налічувала 606 осіб. Церква мала філіали у селах: Глит — 404 вірних, Пертешти — 10; Новий
Солонець — 27; Майдан — 166; Поєні — 13; Солька — 63; Арбара — 16; Кежвана — 10; Ботушана — 17; Людигумора — 24; Команештьє — 17; Теодорештьє — 7; Бальтиноса — 26; Гумора — 22; Букшоя — 4. Разом вони налічували 1435 осіб вірних, римо-католиків — 868;
грецького ординаріату — 430; вірменів — 5; лютеранів — 5; іудеїв — 10 та інших.
9. Кіцмань. Церкву парохіальну було засновано у 1833 р., побудована з дерева. Служив
при церкві отець Олександр Майковськй, 1867 р. н., рукопокладений 1890 р., одружений.
Кіцманська церква вважалася матірною. Їй підпорядковувалися невеличкі парохії у 21 селі,
що разом налічували — 549 вірних. У Мамаївцях збудували дерев’яну каплицю святого Мирона. Дотація на душпастиря становила — 700 зол. річно. У місті діяла п’ятикласна чоловіча
школа і чотирикласна жіноча.
10. Погорилівка. Церква Святого Николая, мурована. Парохію засновано у 1817 р.
Кам’яну церкву побудовано в 1826–1828 рр. Парафію очолювали отці: Щасній Пєскоровський у 1894–1895 рр.; Костянтин Цісик у 1895–1902 рр.; Дмитро Курдидик у 1902–
1903 рр.; Володимир Куницький в 1903–1904 рр.; Йосиф Флорчук у 1904–1905 рр.; Михайло Андріїшин в 1905–1906 рр.; Микола Кейван у 1906–1914 рр. Асистентами пасторів
працювали: Іван Білоруський в 1888–1890 рр.; Григорій Козицький в 1890–1892 рр.; Клим
Злепко в 1892 р.; Іоанн Калитчук у 1892–1894 рр., 1865 р. н., рукопокладений 1892 р. Грекокатоликів налічувалося 1288 осіб. Метричні книги збереглися від 1817 р. Церква володіла
найбільшим майном у деканаті — 15 моргів поля, дотації 397 зол. річно, 50 зол. річно з служби
фундаційної. За поле сотрудник отримував дотацію 300 зол. річно і 60 зол. на рік для утримання помешкання.
11. Путилів. Церква святого Николая. Побудована і освячена у 1862 р. Церкву обслуговували отці: Іван Назаревич у 1886–1890 рр.; Ілля Лабій у 1890–1892 рр.; Теодор Матейків
у 1892–1894 рр., 1863 р. н., рукопокладений 1889 р, одружений; Андрій Поповский у 1894–
1890 рр.; Ілля Шкромида в 1890–1903 рр.; Михайло Стрипко в 1903–1907 рр.; Михайло Романовський в 1907–1909 рр.; Нестор Дрогомирецький у 1909–1912 рр.; Зиновій Романовський
у 1913–1914 рр.; Атаназій Тимків у 1914–(?). Парохіальний дім був дерев’яний, побудований
у 1885 р. Кількість греко-католиків у містечку і 14 селах налічувала 419 осіб. Римо-католиків —
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1. Церква у с. Бояни вважалася Садгірським філіалом. Тут стояла дерев’яна церква
Рождества Христового, але вона згоріла. Кам’яну церкву було побудовано в 1899 р., і її освятив
у 1900 р. єпископ Андрей Шептицький під час візитації на Буковину. Парохами у Боянах служили: Йосиф Балашевич у 1886–1892 рр.; Ілля Лабій, 1861 р. н., рукопокладений 1889 р.,
одружений, служив у 1892–1902 рр.; Василь Гарасимюк у 1900–1914 рр.; Атаназій Тимків
1914–?(40 рр.). Парохія вважалася матірною з приєднаними: Слободія, Новоселиця, Гоголина, Тевтулі, Чурин, Маморниця, Лукавиця, Остриця. Греко-католиків налічувалося —
1690 осіб, римо-католиків — 976, вірмено-католиків — 18, іудеїв — 1060, грецького ординаріату (православних) — 2140. Метричні книги збереглися від 1858 р. У Боянах існувала
чотирикласна системна школа. Парох отримував від держави дотацію 616 золотих на рік в австрійській валюті, канцлер (писар) церкви — 5 зол., дяк — 52 золотих 50 крон, паламареві
громада доплачувала 50 зол., вартовому — 24 зол.
2. Брошківці. У селі церква Івана Хрестителя, заснована у 1857 р. Місцевий священик
Алоізій Олесницький 1863 р. н., рукопокладений 1886 р., одружений. На отримання будинку
отримував від держави 84 зол. У матірній церкві налічувалося 508 греко-католиків. Разом
із приєднаною до церкви капличкою Рождества Діви Марії в Сторожинці налічувалося
617 осіб. У сторожинецькій каплиці завідатель відправляв богослужіння один раз на два тижні.
Сторожинецька парафія УГКЦ об’єднувала такі села повіту: Бобівці, Драчинці, Глиниця,
Палка, Слободія, Комарівці, Ропче — 525 осіб. У повіті мешкали також 5 тис. римо-католиків,
4 тис. іудеїв, 49 тис. православних. Школа функціонувала в Драчинцях — навчалося всього
13 дітей, у Сторожинці 23 учні. Парох отримував дотаціюю 600 зол., сторож 73 зол. 50 кр.
3. Вашківці. Розташована церква Святого Михаїла. Парохіальний будинок побудовано
в 1876 р. Парохом служив отець Володимир Стефанович 1858 р. н., рукопокладений 1884 р. ,
одружений. Число дійсних греко-католиків у матірній церкві разом із приєднаними селами
становило — 628 осіб, римо- католиків — 600, вірмено-католиків — 11, грецького ординаріату — 3552, протестантів — 3, іудеїв — 620. Школа у Вашківцях була систематизована, шестикласна жіноча, чотирикласна чоловіча. Дітей у школі налічувалося 21. Парафія отримувала
дотацію від держави у сумі 616 зол. і 84 зол. — на сторожа.
4. Вижниця. Церква святого Петра і Павла, мурована, з дерев’яними куполами. Парохом служив отець Ізидор Бобикевич, 1859 р. н., рукопокладений 1883 р., одружений. Парохіального будинку не мав. Отримував від держави на утримання квартири 84 зол. та загальну
дотацію — 516 зол. У матірній церкві налічувалося 356 душ. У приєднаних філіях: Виженка —
7 км від Вижниці — 85 душ; с. Багна — 10 км — 70; Чорногузи — 6 км — 89; Іспас і Майдан
(тут розташовувалася дерев’яна каплиця) — 10 км — 158; Рівня — 4 км — 19; Розтоки —
20 км — 23; Підзахаричі — 7 км — 5; Мега — 40 км — 6: Лукавець — 23 км — 23; Милієво —
12 км — 29; Нігава — 30 км — 50; Оглядів — 50 км — 30; Шипот — 50 км — 17; Лопушна —
30 км — 17; Берегомет — 22 км — 52; Черешенька — 7 км — 8; Мехидра — 8 км — 12. Разом
налічувалось 1089 греко-католиків. Всього мешканців — 5463, іудеїв — 4100, латинників —
274 та протестанти. Школи діяли у Вижниці: чотирикласна чоловіча і чотирикласна жіноча.
5. Глибока. У Глибоці діяла церква Покрови Пресвятої Діви Марії. Парохом працював
отець Юліан Рожанковський, 1846 р. н., рукопокладений 1884 р., одружений. Парохіальний
будинок був дерев’яний, побудований у 1818 р. Кількість греко-католиків у Глибоці і 30 сільських філіалах сягала 1218 вірних; римо-католиків — 250, грецького ординаріату — 2230,
лютеран — 430, іудеїв — 153. Держава платила церкві дотацію: 460 зол. 98 кр. та 20 мір поля.
6. Долгополе (Кімполунг). Тут фунціонувала дерев’яна церква святого Димитрія.
Побудував церкву Юліан Кобилянський — батько письменниці Ольги Кобилянської, коли
працював у Довгопіллі. Парох — отець Юліан Проскурницький, 1862 р. н., рукопокладений
1888 р., одружений. Будинку парохіального не було. Для проживання на квартирі священик
отримував від релігійного фонду 105 зол. щорічно. Дотація пароха — 700 зол. і на церковні
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з римо-католиками. Державна дотація пароху сягала 620 зол. і 50 кр. У Садгорі працювала
чотирикласна чоловіча і окремо чотирикласна жіноча школи.
15. Серет. Місцева парохія заснована 1836 р. Громада церкви не мала, тому богослужіння відправлялися у латинському костелі. Священиками працювали: Зиновій Романовский
у 1886–1889 рр.; Олексій Волянський у 1889–1893 рр., 1862 р. н., рукопокладений 1886 р.,
одружений; Клим Злепко в 1894–1914 рр. Священик помешканням не був забезпечений.
На його утримання держава дотувала 46 золотих і 67 кр. річно. Державна дотація священику
становила 600 зол., дяку — 65 зол. на рік.
У матірній церкві налічувалося 475 греко-католиків. До парафії було приєднано близькі
села: Баїнці — 17 км; Біла Керниця — 18 км; Черепківці — 12 км; Горбівці — 7 км; Гропана —
7 км; Климівці — 16 км; Мушениця — 3 км; Негостина — 3 км; Обер-Синівці — 8 км; СанктОнуфри (Манастюгора) — 4 км; Рогожештьє — 12 км; Руда — 17 км; Стирче — 10 км; Тересіештьє — 8 км; Тереблештьє — 8 км; Опришени — 14 км; Пержулівка — 3 км; Вашківці —
4 км. У цих селах налічувалося 548 греко-католиків. Разом у парафії — 1023 вірних. У с. Гропани
розташовувалася дерев’яна каплиця Рождества Пресвятої Діви Марії, побудована жінкоюжебрачкою на прізвище Галяревич, яка все життя жебрала на Буковині та в Галичині, зібрала
600 золотих, на які побудувала святу каплицю. На Серетщині мешкало також 1839 римокатоликів, 1793 грецького ординаріату, 39 лютеранів, 7 липованів, 3014 іудеїв. Метрична книга
з 1836 р. Діяло дві школи: п’ятикласна чоловіча і п’ятикласна жіноча, де навчалося 24 учні.
16. Сучава. Місцеву парафію засновано у 1826 р. Церква святого Іоанна Хрестителя,
кам’яна, мурована. Над вхідними дверима був напис, який свідчив, що церкву було побудовано в 1551 р. княгинею Оленою, дружиною Петра Рареша, князя Молдавського під час правління Іоанна Дсеноти. Після ліквідації турецького володіння та приєднання Буковини до
Австрії у 1776 р. львівська архієпархія передала церкву латинським німцям та сучавським вірменам-уніятам під костел. У 1838 р., після того як латиняни побудували собі костел, церкву
передоручили українським греко-католикам.
Сучава тривалий час була столицею православної митрополії. Парохами при церкві
служили: отець Іоанн Ших у 1886–1903 рр., 1851 р. н., рукопокладений 1873 р., одружений;
Ізидор Бобикевич у 1903–1905 рр.; Пантелеймон Городецький в 1905–1907 рр.; Іван Глібовицький в 1907–1914 рр. Церква мала мурований парохіальний будинок. Державна дотація
пароху налічувала — 700 зол. річно і 118 зол. на різні видатки церкви. Отець Ших водночас
займав посаду віце-декана та заступав Келестина Костецького, тож часто приїжджав до Чернівців. Під час візиту на Буковину Андрея Шептицького в 1900 р. всюди супроводжував його
та написав цінні спогади про перебування владики.
У Сучаві налічувалося 780 українців-греко-католиків. До парафії було приєднано
понад десяток сіл, у яких також мешкали греко-католики: Босаньче — 165 вірних; Броєшти —
9 км — 11; Бунешти — 9 км — 16; Гатна — 15 км — 26; Якобешти — 23 км — 17; Іосифальва —
17 км — 9; Іцкани — 4 км — 78; Калінешти — 26 км — 29; Костина — 17 км — 21; Липотешти — 4 км — 19; Илинешти — 14 км — 17; Літени — 9 км — 37; Лукашешти — 27 км — 15;
Мерицея — 26 км — 29; Миговени — 8 км — 41; Митока Драгомир — 8 км — 18; Петрівці —
9 км — 14; Романешти — 16 км — 5; Русси — 10 км — 16; Шкея — 121; Санкт-Илія — 4 км —
130; Строєштьє — 10 км — 125; Ступка — 28 км — 91; Уйдешти — 14 км — 18; Захарешти —
10 км — 21. Разом у Сучавському повіті налічувалося 1780 греко-католиків. Водночас мешкало
2784 греко-католиків, 2628 православних, 3761 іудеїв, 319 вірмено-католиків. Метрична книга
з 1826 р. Сучава мала вищу греко-орієнталістську гімназію, шестикласну дівочу школу і дві
нормальні школи для хлопців.
17. Чернівці. Парохію засновано у 1812–1813 р. Церква святого Тадея мурована власним коштом Тадея Туркула. При церкві побудований парохіальний будинок і окремо мурований дім для двох сотрудників. Парохом служив отець Келестин Костецький, 1843 р. н.,
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90, грецького ординаріату — 1170, іудеїв — 327. Метричні книги зберегися від 1836 р. Дотація
священика становила — 673 зол. і 41,5 кр. річно.
12. Радівці. Місцева парафія заснована в 1833 р. Греко-католицької церкви і парохіального будинку ще не було, тому богослужіння відправлялися у латинському костелі. Парохами служили: Олексій Слюсарчук у 1885–1894 рр. 1838 р. н., рукопокладений 1865 р.,
призначений на парафію в 1885 р., нагороджений крилошанськими відзнаками; Іван Данилович у 1894–1897 рр.; Лев Бірецкий в 1909 р.; Юліан-Андрій Кисілевський в 1909–1910 рр.;
Никифор-Микола Бокласюк у 1910–1911 рр.; Микола Волянський в 1911–1914 рр. Кількість
греко-католиків у матірній церкві сягала 420 осіб. Парафія володіла філіалом у с. Садів на відстані 46 км із 395 віруючими.
Парафія у Садові була заснована в 1889 р. Церква дерев’яна святих апостолів Петра
і Павла. Священика забезпечували парафіяльним будинком. Додатково у 20 селах налічувалося по кілька віруючих — разом 30 осіб. Сотрудником у с. Садів працював отець Лев Левицький, 1867 р. н., рукопокладений 1891 р., одружений в 1837 р. Метричні книги збереглися
з 1837 р. Священик отримував дотацію — 400 зол. річно, дяк — 20 зол.
Усіх віруючих греко-католиків у радівецькій парафії налічувалося 845 осіб. Римо-католиків — 4282, вірмено-католиків — 10, грецького ординаріату 3516, вірменського ординаріату — 30, лютеран — 327, липованів — 60, іудеїв — 4236. Державна дотація пароху сягала —
620 зол. щорічно, на церковні витрати — 262 зол.
13. Раранче (Рідківці). У цьому селі дерев’яна церква, збудована і освячена у 1904 р.,
яка замінила церкву Святого Миколая, збудовану 1812 р. Село розташоване на відстані 10 км
від Боян. До парафії приєднано с.Топорівці. Богослужіння відправлялися у латинській каплиці. Парохами працювали отці: Адріан Добрянський 1868 р. н., рукопокладений 1891 р.,
одружений; Омелян Боярський у 1890–1892 рр.; Лонгин Федорович у 1893–1895 рр.; Микола
Гелюс у 1895–1900 рр.; Андрій Федик у 1900–1901 рр.; Іван Полянський у 1901–1902 рр.; Іван
Луцький у 1903–1904 рр.; Ігнатій Вольчук у 1904–1905 рр.; Теодор Рак-Раченко 1905–
1914 рр. Священики отримували на рік від держави 300 зол. дотації, користувалися півтора
моргами орного поля, 60 зол. на оплату помешкання. На будівництво церкви держава виділила місце 55 пражин землі. Греко-католиків від 14 років життя налічувалося 674, від 7 років
до 14 — 186. У Топорівцях — 46 душ. Разом — 906 осіб. Крім них, у селі проживало — 204 римокатолики, вірмено-католиків — 10, грецького ординаріату — 2137, іудеїв — 31. Метричні книги збереглися від 1889 р.
14. Садгора (Садагура). Місцева парафія заснована в 1835 р. Діяла церква Покрови
Пресвятої Діви Марії, мурована й освячена в 1875 р. Парохіальний будинок також був кам’яний. Парохами працювали: Теофіл Озаркевич у 1886–1888 рр.; Теофіл Шухевич у 1888–
1897 рр., 1850 р. н., рукопокладений 1874 р., одружений; Володимир Лисинецький в 1897–
1907 рр.; Михайло Стрипко в 1907–1908 рр.; Пантелеймон Городецький в 1908–1909 рр.; Іван
Лабач у 1909–1911 рр.; Євстахій Тесля в 1911–1912 рр.; Ігнатій Вольчук у 1912–1914 рр..
О. Теофіл Шухевич походив з української патріотичної гілки відомого роду Шухевичів,
що дав Україні священиків, дослідників Гуцульщини, юристів, командирів Січового стрілецтва та Української Повстанської Армії. Зятем Шухевича був Костянтин Балицький, священик-патріот, який працював сотрудником греко-католицької церкви у Чернівцях протягом
1908–1918 рр., дружив з письменницею Ольгою Кобилянською. Пізніше під час написання
повісті «Апостол черні» письменниця змалювала з постаті о. Балицького головного героя
о. Захарія.
Число греко-католиків у Садгорі з приєднаними селами сягало 1020 осіб. Поруч жили
також вірні інших парафій: римо-католиків — 2700, вірмено-католиків — 12, грецького ординаріату — 17345, іудеїв — 7014, лютеран — 35. Метрична книга від 1835 р. У приєднаному до
парафії с. Чорнівка розташовувалася каплиця, якою греко-католики спільно користувалися
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РОЗДІЛ IІ

СЛОВО І ЧИН МИТРОПОЛИТА
АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО ТА ЙОГО ВПЛИВ
НА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ
БУКОВИНСЬКОГО КРАЮ

1. Візитації Андрея Шептицького на Буковину в 1891–1900 роках
Адрей Шептицький приділяв велику увагу розвитку греко-католицької церкви на
Буковині. Будучи Станиславівським єпископом, він декілька разів відвідав наш мальовничий
край та поділився з буковинцями своїми роздумами, планами, а також обдарував цінними
порадами та рекомендаціями. Впродовж даного десятиріччя здіснив чотири візитації на
Буковину: в 1891, 1895, 1897 та 1900 рр. Під час перебування він зустрічався з віруючими
греко-католиками, священиками, сільськими громадами, австрійськими урядовцями, неодноразово відправляв богослужіння в Церкві Успіння Пресвятої Богородиці, виступав з тематичними проповідями на зустрічах різних категорій мешканців, залишивши про себе теплі та
глибокі спогади у серцях краян.
Перший приїзд митрополита Андрея відбувся у червні 1891 р. В той час він супроводжував французького прелата в подорожі до Росії через Буковину. Про приїзд Андрея Шептицького, який ще тоді не був митрополитом, ми дізнаємося із записів о. Келестина Костецького. Отець Келестин описує, що побачив молодого високого священика, який виконував роль
перекладача. Прелат пояснив, що, на жаль, не володіє ні польською, ні німецькою чи російською мовами, тому йому в цьому допомагав Андрей Шептицький. Також К. Костецький згадував, що вперше він зустрів о. Андрея в Римі на прийомі у Папи Римського Лева ХIII. Тож на
час подорожі з французьким прелатом Андрей Шептицький був доктором права і філософії та
служив у Добромильському монастирі отців Василіян на Львівщині. Він відвідав Чернівецьку
греко-католицьку катедру, де помолився за успіх першої візитації. Наступного дня А. Шептицький провів зустріч в Українському народному домі з буковинською інтелігенцією. На цій
зустрічі обговорювали наболіле питання розвитку українського національного життя краю.
Після виступу отець ієромонах спілкувався у приватних розмовах з багатьма активістами.
Вдруге Андрей Шептицький прибув з візитом на Буковину в 1895 р. У той час своїм
рішенням єпископ Юліан Сас-Куїловський ускладнив становище Українських греко-католицьких священиків, яким раніше зараховували вислугу літ на Буковині як за працю в особливо важких умовах. Тим не менше о. Келестин Костецький не падав духом і запросив
василіянина Добромильського монастиря Андрея Шептицького з нагоди святкування ювілею
Берестейської унії. Молодий богослов приїхав і протягом трьох днів відправляв богослужіння
у чернівецькій церкві та проводив навчання парафіянам. З цього приводу К. Костецький
у спогадах написав таке: «Своїм життям і цілим поведенням вляв у мене таке пошановання
і таку любов до своєї особи, щом зачав його поважати як святого на тій земли. Сам не знав єм,
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рукопокладений 1867 р., одружений, призначений до Чернівців у 1885 р., помер у 1919 р.
Викладав науку релігії у вищій дев’ятикласній школі для дівчат. Сотрудниками при церкві
працювали: Альфред Сіменович у 1886 р.; Микола Огоновський в 1886–1892 рр.; Володимир
Каратницький в 1886–1890 рр.; Михайло Литвинович у 1890–1891 рр.; Олександр Левинський
в 1891–1901 рр., 1861 р. н., рукопокладений 1886 р., одружений, також працював катехитом
при семи чотирикласних і шестикласних школах — разом 23 години на тиждень. Одночасно
з ним сотрудничав Іван Порайко в 1892–1893 рр., 1843 р. н., рукопокладений 1865 р., одружений. Був катехитом при гімназії, чотирикласній школі для дівчат і чотирикласній школі
для хлопців, чоловічій і жіночій учительських семінаріях, а також членом окружної ради
школи. На тиждень читав 25 годин релігії. Надалі працювали Андріан Добрянський у 1893–
1897 рр.; Орест Кісилевський в 1897–1909 рр.; Дмитро Добротвор у 1898–1902 рр.; Теодор
Двуліт в 1901–1904 рр.; Ярослав Левицький в 1902–1904 рр.; Іван Луцький в 1904–1909 рр.;
Антін Бучко в 1904–1905 рр.; Ігнатій Вольчук у 1906–1907 рр.; Пантелеймон Городецький
в 1907–1908 рр.; Костянтин Балицький в 1908–1918 рр.; Ігнатій Вольчук у 1909–1910 рр.; Микола Луцький в 1909–1912 рр.; Леонтій Білинський в 1911–1914 рр.; Юліан Гранківський
у 1913–1914 рр. Державна дотація пароху становила 1000 зол., сотрудникам — 400 зол. річно.
При матірній церкві у Чернівцях налічувалося 6552 греко-католики, що свідчить про
збільшення кількості вірних у місті як результат натхненної праці священиків УГКЦ. До парафії також належали греко-католики з найближчих сіл: Біла — від Чернівців 5,5 км — 19;
Волока — 15,5 км — 34; Гориче — 4 км — 62; Людигориче — 8 км — 49; Дерелюя — 20,5 км —
42; Каменна — 9,5 км — 89; Кучурмаре — 13 км — 314; Коровія — 10,5 км — 32; Михальче —
9,5 км — 259; Молодія — 12 км — 36; Остриця — 6 км — 6. Разом Чернівецька парафія нараховувала 7484 греко-католики. Метричні книги збереглися від 1813 р. Водночас на цій території мешкали 14 822 римо-католики, 270 вірмено-католиків, 1 2431 грецького ординаріату,
26 вірменського ординаріату, 2697 лютеранів, іудеїв — 17 359.
У Великому Кучурові була каплиця, де відправляв богослужіння отець Антоній Максимович. У Чернівцях на цвинтарі також функціонувала богослужбова каплиця. При гімназії
працював професор філології Амврозій Шанковський, радник Львівської консисторії. Декан
Келестин Костецький силами греко-католицьких священиків прагнув охопити науку релігії
в університеті, гімназіях, професійних школах, чоловічій і жіночій учительських семінаріях,
жіночій дев’яти- і шести класних школах, мішаних і народних, про що не раз радилися з Омеляном Поповичем [18, арк. 1–42; 19, арк.1–18; 21, арк.198; 41, с. 45; 44, с. 332–333; 45, с. 147–
149; 46, с. 9–17].
Отже, опираючись на вивчені матеріали, можна зробити висновок, що зародження,
розвиток і зміцнення структур УГКЦ на Буковині відбувалися практично протягом усього
ХIХ ст. Буковинський деканат налічув наприкінці століття майже 20 тис. віруючих грекокатоликів, об’єднаних у 17 парафій. Формування греко-католицької церкви у ХІХ ст. відбувалося у складних геополітичних умовах розвитку краю. Давалася взнаки відсутність місцевих
священицьких кадрів, які могли б організовувати духовно-релігійне життя парафій. Грекокатолицьких священиків на Буковину забезпечувала в основному Львівська консисторія
УГКЦ. Праця парохів на Буковині, у порівнянні з іншими регіонами України, вважалася
однією з найважчих, тому один рік у них прирівнювався до двох. Як правило, такий підхід
породжував плинність священиків. Та, попри все це, на Буковині працювала велика когорта
таких священиків-патріотів, як Теодор Лаврецький, Микола Устиянович з сином — художником Корнилом, Теофіль Шухевич, Ігнатій Вовчук, Амврозій Шанковський, Спиридон
Литвинович, які принесли з собою на Буковину ідеї Маркіяна Шашкевича. Проголошене
українською мовою Слово Боже дало поштовх до національно-громадських рухів, здійснило
великий перелом у духовному вихованні краян, його політичній ідентифікації, що стало
вирішальним у визвольній боротьбі буковинців за державність нації у першій чверті ХХ ст.
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Бургіньойон, керівники урядових установ, вищі австрійські офіцерські чини та представники
української еліти. Окрім цього, владика здійснив дружні візити до буковинського митрополита А. Чуперковича та єпископа В. Репти, відомого своїми прорумунськими поглядами,
з метою залагодження гострих кутів у відносинах з українцями [102, с. 50–60].
Після перебування в Чернівцях, попрощавшись з президентом краю Бургіньойоном,
владика вирушив до греко-католиків, котрі проживали у селах Буковини. 16 травня Андрей
Шептицький провів зустрічі з віруючими сіл Раранча, Добринівці та Погорилівки. На наступний день з Погорилівки приїхав до Садгори. В супроводі місцевого старости Віфля тут пробув
один день. Садгора була складною парафією, адже з сільськими філіями у ній числилося
понад 1200 греко-католиків та багато віруючих інших віросповідань. Звідси шлях владики
проліг до Сторожинця, де місцевий староста Креженьовський люб’язно прийняв високоповажного гостя. 20 травня А. Шептицький переїхав до Глибокої, де було проведено деканальний собор. Цією зустріччю єпископ А. Шептицький завершив своє перебування в Чернівецькому деканаті.
Наступного дня, 21 травня, владика розпочав візитацію до Сучавського повіту
з Серетської парохії, куди приїхав у супроводі Чернівецького отця Келестина Костецького
та Сучавського декана отця Івана Шиха, який детально описав перехід візиту у своїх спогадах.
Звідси отець Келестин вирушив додому, а єпископ з отцем І. Шихом 22 травня розпочали
роботу у Сереті, де провели зустрічі зі старостою Грибовським та урядовим керівництвом.
Наступного дня, 23 травня, в с. Іцкани владика проводив катехизацію дітей. Після чого направився до старовинної Сучави, де його зустрічала велика кількість людей різних сповідань
і начальник староства комісар Богосевич з президентом окружного суду бароном Пимоновичем та іншими урядовцями.
Вранці 26 травня Андрей Шептицький з Сучави виїжджає до с. Качика, де нараховувалося близько 600 віруючих. По дорозі єпископ зупинявся біля каплиці у с. Майдан, де спілкувався з греко-католиками, яких прийшло понад 160 осіб. Звідти в супроводі кінного ескорту
словаків з с. Солонець продовжив рух далі. З 27 по 29 травня владика проводив плідну роботу
з віруючими Качики та Кімпоунга.
На в’їзді до містечка Солці А. Шептицький побачив дві тріумфальних брами з привітанням його українською мовою. Ввечері 29 травня у Радівцях віруючі провели святковий похід
зі смолоскипами. З0 травня владику зголосилися супроводжувати німці з Крьобергу і Фратівців, де його очікував німецький парох Рашке. Під кінець дня єпископ приїхав до Садови.
Наступного дня через Селятин у супроводі святково вдягнених гуцулів на конях він
прибув до Путили. На цій парафії владика правив Службу Божу, сповідав людей, зустрічався
з дітьми та промовляв до народу Слово Боже.
2 червня єпископа зустрічала Вижниця — остання станиця Сучавського деканату.
Тут його вітали священики: парох Попель з Довгопілля, Романовський з Барвінкова, Ковбянський з Розтоків, Лісевич крилошанин Косівський та багато людей, які зібралися зі своїми
священиками. Попри втому, Андрей Шептицький після обіду поїхав до села Кошилівці,
за 6 миль від Вижниці глибоко в горах, куди добиралися возами, потягом та верхи на конях.
Близько одинадцятої години ночі у супроводі шести священиків приїхали до українського
парохіянина Іллі Гурея, який своїми коштами збудував каплицю у с. Кошилівці. Господар
радо прийняв владику зі священиками у своєму домі. Наступного дня єпископ відправив богослужіння та провів науку для великої кількості присутніх гуцулів. По полудні вирушив до
с. Мигове і ввечері повернувся у Вижницю. Від перевтоми у владики піднялася температура,
однак він читав Службу Божу і сповідав людей. Єпископ Андрей ще хотів провести співану
Службу Божу, але вже не зміг, оскільки стан здоров’я погіршився. Попрощавшись з буковинськими гуцулами та їх священиками, владика від’їхав на лікування до Старих Кутів, де зупинився у будинку крилошанина Лісевича для подальшої апостольської праці.
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що в нім більше поважати і подивляти, чи його велику побожність, чи його лагідність, чи його
риторичні проповіді, чи велику покору і чемність, чи, наконець, Його великі дарування і науку як
доктора прав, фільозофії і теології» [33, с. 53].
Відчувши позитивний влив молодого освідченого ченця, о. К. Костецький організовує
при греко-католицькій церкві у Чернівцях місію. Тож у 1897 р. до Чернівців на запрошення
о. Келестина знову приїхав Андрей Шептицький, на той час вже ігумен монастиря Василіян
у Львові, щоб проводити місію. Він тричі на день проголошував тематичні проповіді. Для міщанства — о 10-й ранку, для жінок — о 15:30, а для чоловіків — о 19 годині. Його проповіді
були настільки цікавими, ґрунтовними, актуальними і високодуховними, що до церкви на
вулиці Руській приходили й парафіяни інших церков та конфесій, німці й поляки. Майбутній
митрополит проповідував барвистою німецькою й польською мовами, цим самим підкреслюючи свою толерантність і повагу до інших національностей, які проживали в місті. Своїми
виступами у Чернівцях Андрей Шептицький залишив серед неукранських громад міста почуття поваги як до майбутнього українського Мойсея. Щоправда, промови молодого богослова викликали ворожість з боку румунської православної церкви. На українських патріотів
посилилися нападки, мовляв, греко-католики підбурюють буковинський етнос та загрожують
своїми проповідями австрійській короні.
Наступний приїзд Андрея Шептицького відбувся через три роки у травні 1900 р. Під
час візиту недавно призначений єпископ Станиславівський Андрей відвідав усі церкви деканату. Його перебування у Чернівцях викликало велике духовне піднесення серед жителів.
Владика охрестив новонародженого хлопчика Андрія Ковальського, який згодом став художником, розмальовував церкви, монастирі, писав ікони, а для кивота церкви Успіння Пресвятої Богородиці написав ікону Ісуса Христа. Андрій був ревним греко-католиком, постійно
відвідував церкву, в релігійному дусі виховав своїх дітей. Серед них дочку Дарію, яка нині
працює в церкві й чимало докладала зусиль під час відродження Божого храму у дні його
легалізації в 1989 р.
Ось як про приїзд та зустріч Андрея Шептицького з громадою міста писала газета «Буковина» за 16 травня 1900 р: «Вже від половини 6-ї години вечером у суботу залляла цілу Руську вулицю товпа народу, очікуючи приїзду такого високого греко-католицького достойника. Величава,
тріумфальна брама перед церквою виставлена з хвилюючими хоругвами, між якими виднілися
герби австрійські та міські, вони манили кожного переходячого і приневолювали зупинятися. Найвищі урядники краю, представники влади, відпоручники братств, керівництво руської міщанської
читальні, чоловічий, жіночий семінар, інтелігенція та мужики — всі чекали достойного гостя.
При церкві владику привітав голова братства святого апостола Тадея д-р Смаль-Стоцький, який
приймав його іменем братства з хлібом і сіллю. Опісля в процесійнім супроводі владика увійшов до
церкви, на порозі якої привітав його місцевий парох і вручив йому ключі від церкви. По відслуженню
молебна відпроваджено владику до Народного дому. Увечері в церкві єпископ сповідав народ» [89].
Газета «Буковина» від 18 травня 1900 р. подала відгук під заголовком «Гостина Єп. Андрея Шептицького у Чернівцях», де відзначалося: «О 10 з половиною годині удався владика до
школи дівчат при вулиці Краєвої Палати, де при дверях привитала високого гостя директорова
заведення п. Гріліч разом з кружком учительським. Звідти удався владика до школи хлопців, де
знов витала його громада учительська з єї директором на чолі паном Камінським.… Від 12 до
2 години складав владика дальші візити виднійшим, як д-ру Стоцькому, раднику Ясеницькому,
прокуророві Михальському, послу Пігулякові та іншим» [90].
Під час богослужіння єпископа Андрея на хорах церкви військовий оркестр під керівництвом диригента Костелецького виконував українські пісні. Владика Андрей звернувся до
військових із закликом вірно служити державі та любити Бога і український народ.
Настоятель церкви К. Костецький на честь приїзду А. Шептицького організував урочисте прийняття на 40 осіб. На гостині були присутні: крайовий президент Буковини барон

2. Паломництво архіпастиря з буковинськими вірянами до Рима
Паломництво А. Шептицького до Рима відбулося у жовтні 1900 р. з понад 100 молодими буковинцями та галичанами з метою закріпити у краян християнську віру та створити
на Буковині групу активних греко-католиків, які б сміливо навчали слова Божого. Упродовж
паломницьких днів учасники мали честь слухати проповіді слуги Божого Андрея про героїчних мучеників християнської віри. Перебуваючи у Римі, Владика звертав увагу молоді, як
вони повинні сповідувати рідну святу віру, бо за неї пролив кров Ісус Христос. Паломники
відвідали Папу Римського Лева ХIII та отримали від нього пастирське благословення на
працю серед буковинців, яке не втратило своєї актуальності й досі. На аудієнції Папа Лев ХIII
повідомив Кир Андрею про рекомендацію його на митрополичий престол до Львова.
Ось як ті святі та незабутні дні описував сам Андрей Шептицький: «Нема ще місяця,
як я вернувся з подорожі до Рима. Більше, ніж сотка самих наших паломників їздило туди, до
цього святого місця, щоби там доступити до ювілейного відпусту, поклонитися найвищому Зверхникові Церкви, Святішому нашому вітцеві Папі Римському, та помолитися на гробах святих
апостолів за себе і за цілий наш народ. А звиджуючи тії святі місця, ми на кожному кроці бачили
пам’ятки святих мучеників і зі сльозами пригадували собі ті часи, коли-то свята віра була між
людьми така жива, що всі християни й не вагались віддати за Христа життя!
Ми ступали по тій землі, зрошеній святою кров’ю наших батьків, отих геройських борців
за Христову віру.
Ми бачили там той великий театр з давніх поганських часів „колізей“, у якому безбожні
цісарі кидали колись тисячі невинних християн на жир диким звірям.
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Ми бачили збережені до нині керниці, де християни збирали кров святих мучеників.
Ми бачили губки, насичені тією мученицькою кров’ю, де їх вірні перших часів переховували по церквах як найбільші святощі.
Ми сходили у ті підземні каплиці та гроби, що називаються „катакомбами“, де християни
перших віків, утікаючи перед переслідуванням, збирались на молитви; де ховали теж святих мучеників, а на стінах записували свої імена, поручаючись їхнім молитвам.
Ми звиджували так звані „мамертинські“ в’язниці, у яких в’язнено тисячі християн, заки
їх віддано на смерть.
Ми відвідували церкви, де похоронені по десять тисяч тіл святих мучеників. Ми бачили
місце, де був вбитий хрест, на якому вмер святий Петро — прибитий до хреста головою вділ,
бо вважав себе негідним бути прибитим до хреста так, як його Спаситель.
Ми бачили стовп, на якому стято голову святого Павла.
Ми поклонилися оковам святого Петра і дотикались ланцюгів, яким сковані були руки
святого Павла. Ми бачили кам’яну таблицю, на якій спалено за віру святого Лаврентія, і своїми
очима оглядали його святу голову, на якій видно сліди вогню, у якому горів.
А на кожному місці молились ми щирим серцем, щоб Всевишній так укріпив святу віру
поміж нами, щоб і всі ми готові були взяти на себе всі муки, а навіть понести, як цього треба
буде, найлютішу смерть за свою святу віру, за нашого Найдорожчого Спасителя та за вірність
Його намісникові, святішому вітцеві Папі Римському.
А Ви, браття, зростайте в благодаті та пізнанні Господа нашого Ісуса Христа, що Йому
слава і нині , і в день вічности. Амінь».
На пам’ять Андрей Шептицький зазнимкувався з паломниками біля 42-метрового
обеліска на місці страти Святого Петра в Римі. Це фото символічне. Адже величний монумент
було витесано з червоного граніту, привезеного з Єгипту в першому столітті за вказівкою
імператора Калігули, і зведено за наказом папи Сікста V в 1596 р.
За підсумками паломництва Станиславівська єпархія видала пам’ятну картку з світлиною греко-католиків на чолі з Андреєм Шептицьким. Під світлиною надрукували: «Чистий
дохід на будову греко-католицької церкви в Чернівцях». Отже, митрополит розумів потребу
чернівчан у новій церкві й виступив ініціатором збору коштів на зведення храму. Гроші збирали понад тринадцять років, але Перша світова війна зруйнувала благі наміри.
Після повернення з паломницької подорожі до Рима владику Андрея не покидала
думка про важку долю його «любих буковинців», тому він написав до них два пастирських
послання, після чого з благословення Папи виїхав на львівський престіл [112, с. 50–51].
3. Духовні настанови Святителя буковинській пастві
Андрей Шептицький після візитації на Буковину звернувся до буковинців та гуцулів,
ба й навіть усіх українців, поневолених імперіями, з пастирськими настановами, які написав
19 листопада 1900 р. у с. Марківцях неподалік Станиславова, щоб залишити пам’ять про себе,
як він писав «на доказ, що серце і думка моя заєдно звертається для Вас» [42, с. 75]. З перших
рядків свого звернення єпископ охарактеризовує буковинців як побожних християн, цілим
серцем прив’язаних до святої віри та церкви. Пише, що бачив він і церкви, і каплиці, побудовані на пожертви найбідніших людей. Однак зауважує, що цих церков замало, тому замало
і Божого слова та пізнання віри християнської.
Мандруючи краєм, ієрарх відчував весь тягар гноблення буковинців іноземцями:
австріяками, євреями, румунами, поляками та іншими. Єпископ із сумом говорив про велику
кількість сіл Буковини, які не мають української церкви та священиків. «Не раз, — пише він, —
не знають, то й не вміють по-християнськи жити. І через те поміж ними мало тої ласки та
благословення Божого, а много гріху». Йшлося про те, як обездоленим буковинцям вижити
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Одужавши, владика Андрей на свято святих апостолів Петра і Павла вирішив відвідати
парохію ще у с. Бояни. На цій парафії згоріла дерев’яна церква, і жителі власними коштами
вимурували кам’яну. Владика освятив храм, і важливо відзначити, що з його благословення
церква функціонує і сьогодні. На той час кількість греко-католиків у Боянах з прилеглими
селами сягала 1680 осіб. Бояни були заключним пунктом Буковини, який відвідав Андрей
Шептицький. Візитація владикою Буковини назавжди увійшла в історію краю та залишила
глибоко позитивний слід. На власному прикладі владика показав, як треба жити у мирі та злагоді з різними конфесіями. «Своєю невимушеністю, скромністю, тактом супроти іновірців»,
як писала німецька газета, він здобув собі сердечну повагу у всіх, хто його знав.
За підсумками візитації Андрей Шептицький, враховуючи надзвичайно складні умови,
в яких працювали священики на Буковині, нагородив відзнаками багатьох з них. Так,
о. Цішка з Погорилівки іменував віце-деканом чернівецьким і совітником єпископської консисторії, о. Лабія з Боян іменував совітником та дав йому парафію у с. Трибухівці коло Гусятина на Тернопільщині, отцю Боярському з Вашківців дав парохію у с. Новосіка-Костюкова
Заліщицького п-ту, багатох священиків нагородив відзнаками крилошанськими.
Келестин Костецький занотував прикрий випадок, коли румунські вірні намагалися пошкодити міст неподалік Вижниці під час візитації владики до місцевих парафій, щоб зашкодити
переїзду владики в гори, але вчасні дії поліції перешкодили провокаціям. За відведення нещастя
А. Шептицький клопотався перед Папою Левом ХIII про вручення президенту краю барону
Бургініонові зірки на ленті через шию, а старості, який дізнався через поліцію про загрозу на
мості, випросив орден Святого Георгія. Андрей Шептицький був надзвичайно вдячним буковинцям за теплі зустрічі, тому особисто приїхав на Буковину 25 грудня для вручення нагород.
Під впливом візитації єпископ Андрей здійснив з дорогими йому буковинцям і гуцулами паломництво до святих місць Рима та написав пастирське звернення до рідних гуцулів,
яке розійшлося у тисячах примірників Буковиною, що є одним з найкращих його богословських творів [37, с. 124–127].
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вчить тверезости і моральності, згоди і любові, просвіти та економіки: «Словом, на кожному
кроці є справжньою матір’ю» [42, с. 95]. Знаючи і про сімейні негаразди буковинців, владика о. Андрей вказує на важливість церкви для християнської родини. «Вглибіться, — пише
він, — ще і в тайни християнської душі! І тут теж осягнете зрозуміння, чим повинна бути і чим
є Церква для людини» [42, с. 97]. І далі: «Прислухайтесь теж, із якою вірою та любов’ю співає
нарід перед виставленими Святими Дарами пісню „Святий Боже“! А й тут знайдете відблиск
святості» [42, с. 97].
Владика Андрей закликав буковинців вірою освячувати своє життя та свої справи і для
цього оволодівати правдами віри. Любити святу віру розумом і серцем, бо свята віра є наче
ланцюг, що зв’язує людину з Богом. На жаль, на Буковині є багато таких, що не знають своєї
віри. Буває, що «людина стоїть над гробом і зовсім нічогісінько не відає про Бога. Часто-густо
вона несвідома того, що сліпа стоїть над пропастю».
Андрей Шептицький у зверненні до буковинців подав приклад сильної віри братів
Маккавейських, що прийняли смерть від царя в присутності матері, яка підтримувала синів.
Цим прикладом владика націлював людей бути гідними синами рідної землі, не боятися віддати життя за її визволення від іноземців. «Ми це терпимо за гріхи нашого народу! Але живий
наш Господь, хоч і розгнівався трохи на наш народ, та він знову примириться зі своїми слугами»
[42, с. 104].
На завершення послання владика Андрей радив буковинцям триматися святої віри, за
яку тисячі християн пролили кров. Молитися на кожному місці, щоб Всевишній укріпив святу
віру між краянами, щоб усі буковинці готові були взяти на себе ті муки, а навіть понести, як
цього треба буде, й найлютішу смерть за свою святу віру, за нашого найдорожчого Спасителя.
Послання єпископа Андрея Шептицького до жителів краю відіграло неабияку роль
у формуванні національно-християнських почуттів краян. Боже слово Андрея читали й передавали з рук в руки, з хати до хати не тільки на Буковині, а й Галичині, де становище селян
було таким самим. Зрозуміло, що єпископ Андрей не міг відверто звертатися до буковинців,
як подолати їхні негаразди, адже треба було говорити про Національну Ідею, духовність борця
за волю України, що могло не подобатися політикам Австро-Угорської держави. Всі свої
думки він передав словом Божим і вчинив справедливо. Як наслідок активна виховна діяльність Української греко-католицької церкви під час Першої світової війни дала у визвольні
лави борців за волю України Українських січових стрільців, які уславилися у Визвольних Змаганнях за державність нації, будучи в основній своїй масі греко-католиками.
Підсумовуючи відзначимо, що владика Андрей Шептицький душею і серцем вболівав
за християнську долю нашого рідного краю. Він відвідав Буковину чотири рази, де сотні раз
виступив перед людьми різних національностей на їхніх рідних мовах, проводив тематичні
бесіди з громадськими і політичними діячами. Сповідав людей, хрестив дітей, освячував церкви — і все це робив з великою любов’ю та відданістю народу і церкві. Він розумів, що молоді
потрібно відкрити бачення майбутнього. З цією метою організовує паломництво до центру
західного християнства з благословенням Папи Римського. Повернувшись на Станиславівщину, написав буковинцям два пастирських послання, у яких розкриває питання, які є актуальними до наших днів.
У січні 1901 р. Андрей Шептицький переїхав до Львова на церковну посаду архиєпископа Львівського і митрополита Галицького, залишивши добру згадку про себе. Отець Іван
Ших писав про митрополита, що він мав якийсь природжений дар, «притягальну, імпонуючу
силу до себе, лагідність та доброту». Будучи на Буковині, він дійшов до найдальших сіл краю,
проповідуючи слово Боже.
Пройшли довгі роки, упродовж яких ворожі сили очорнювали працю митрополита. Однак правда перемогла, і про митрополита заговорили з великою повагою та шаною.
З нагоди 150-ліття від дня народження і 70-ліття від дня смерті митрополита вірні Церкви

43

у скрутній ситуації, не розгубитися на манівцях історії, не втратити у чужоземному середовищі
української ідентичності. Майбутній митрополит наголошував: «… людям потрібно допомогти,
як по-християнськи вижити, як отримати в Бога ласки благословення на добрі справи, щоб позбутися гріха».
Андрей Шептицький пише: «Слово Боже мусить запустити коріння у саму глибину сумління кожного буковинця, у думки, розмови та справи кожного». Однак, щоб так сталося, потрібна освіта для буковинського суспільства, щоб знайшлися бодай одиниці тих, хто вміє
читати, щоб донести дух цього пастирського листа до селянських осель. Єпископ закликав
до створення у кожному буковинському селі читалень «Просвіти». Той, хто вміє читати,
«нехай візьме цю книжечку, нехай прочитує її іншим і нехай заохочує до читання її ще й інших».
Він просив людей іти в села та читати цей пастирський лист, як це робили апостоли Ісуса
Христа [55, с. 77].
Владика вчив, що життя кожного буковинця подібне «до далекої подорожі», для якої
потрібний дороговказ, який людина повинна вміти вибирати між добром і злом. Цим випробовуванням є «свята віра, без якої нема спасення». Ця свята віра знаходиться у Церкві, яку
організував Христос з дванадцятьма апостолами. Владика називає церкву «твердинею, тривалою і сильною будовою» та пояснює: «сила і тривкість будови залежить найбільше від основи,
на якій стоїть… Хата, що стоїть на піску, легко завалиться, бо і основа слаба… Але коли хата
має сильну підвалину з каміння, тоді твердо стоїть і легко може опертися бурі та найсильнішому
вітрови. Нічого її не пошкодить» [42, с. 81]. Майбутній митрополит крізь призму церковної будівлі буковинців учив їх, як стати сильними. Недаремно Христос назвав церкву «каменем»,
яку не здолає жодне пекло.
Андрей Шептицький згадав про велику роль у зміцненні церкви подвижників святої
віри: Василія Великого, Йоана Золотоустого, Атаназія Великого та інших, які доклали значних зусиль у змінення святої церкви. На прикладі святої церкви ієрарх закликав вірних формувати в її середовищі власних провідників, які б вели громади до ладу і сили. «Військо, яке
не має полководця, є розбите. Громада без голови розходиться, а родина без голови ділиться. Ба
й в товариствах, о цілях проминаючих і маловажних, мусить бути голова. А що вже говорити про
українців, розкиданих по всьому світі. А чи можлива така єдність без голови? Таку єдність творитиме тільки церква, з’єднана спільним головою», — наголошував владика Андрей [42, с. 85].
Глибоко і доступно ієрарх говорив про Національну Ідею, яка повинна заволодіти
розумом українців. Для цього потрібне розуміння науки Ісуса Христа та отримання ласки
Святого Духа. Без тієї Божої сили могли помилятися навіть апостоли і могли би вчити чогось
іншого. Але так не сталося. Святий Дух «стереже людину від всякого блуду та веде до Істини»
[51, с. 87]. Владика Андрей пояснював значення національної церкви для українців. «Хоч християнська церква є космополітичною, проте для кожного народу виступає своєю, питомою, що
ніяка інша загальна інституція й не потрапить бути» [42, с. 91].
Андрей Шептицький пояснював буковинцям сутність Христової церкви, надзвичайно
актуальну і в наш час: «Хто хоче Христову Церкву спровадити до ряду чисто народних організацій, той забуває на Боже оснуваннє Церкви і не розуміє її по-християнському. Церква є, прецінь,
організацією не людською, а Божою! Установив же її сам Воплочений Бог! А людство мусить прийняти її такою, якою вона є, або зовсім її не прийняти. Можуть люди наслідувати цю організацію, але якщо пропустять у цьому наслідуванні щось, що належить до її істоти, тоді діло їх буде
вже людським, а не Божим» [42, с. 91].
Водночас владика вчив про церкву як народну інституцію на Буковині. Бо передовсім
церква проповідує до людей рідною українською мовою, причиняється до розвитку народної
культури і письменства, залучає вірних до праці для добра батьківщини. Церква спонукає вірних до будівництва і прикрашання храмів. Для буковинців виступає рідною матір’ю та вчить
людей розвитку народного життя, дотримуватися східного обряду, найбільш занедбане село

4. Подвижники духовно-національного життя на Буковині
другої половини ХІХ — початку ХХІ століть
У Буковинському деканаті УГКЦ працювало чимало високоосвічених, вихованих церквою священиків, які навчалися в Галичині, Відні, Римі та Празі. Працювали також вихідці
з інтелігентних священичих сімей, які переконливо стояли на національних позиціях та своєю
енергією творили на Буковині новітній духовний світ, з якого формувалася нова творча християнська людина. Будучи носіями ідей Маркіяна Шашкевича та Андрея Шептицького, вони
виховували у буковинців патріотизм та любов до рідної землі, сміливо пропагували українську
мову із закликами галицького романтика: «Разом, разом, хто сил має, // Гоніть з Русі мраки
тьмаві; // Зависть най нас не спиняє, — // Разом к світлу, други жваві!». На знак поваги до будителя українського життя буковинські «Мироносиці» при церкви Успіння Пресвятої Богородиці, уже згадувалося, вмурували у стіну храму пам’ятну плиту.
Далі подаємо короткі біографічні розповіді стосовно діяльності найбільш активних
греко-католиків, що докладали зусиль у поширенні та зміцненні українських національнохристиянських ідей.
Перший серед них — Атаназій Окуневській, який поєднав у собі риси священика і лікаря та був батьком Софії Окуневської, першої жінки-медика в Австро-Угорській імперії.
Народився гербовий шляхтич А. Окуневський 1833 р. У 1860 р. закінчив Львівську генеральну
греко-католицьку семінарію. Упродовж восьми років (1870–1878) працював священиком
у Садгорі. Можливо, за покликом серця виклопотав у митрополита дозвіл піти учитися на
медика у Віденському університеті. Далі як доктор медицини працював повітовим лікарем
у Кімполунзі Південної Буковини (Румунія). Його дочка Софія Морачевська-Окуневська
також була лікарем. Закінчивши медичний університет у Цюріху, працювала у багатьох медичних закладах Австрії. У Кімполунзі Софія познайомилася з Ольгою Кобилянською, і їхня

дружба продовжувалася все життя. Завдячуючи Софії Морачевській, Ольга Кобилянська
увійшла в українську літературу. Як подає дослідник творчості О. Кобилянської Володимир
Вознюк, вона «постійно перечитувала й аналізувала вимогливо і професійно її твори» [93, с. 129].
Ольга Кобилянська іноді списувала персонажі своїх творів із подруги Софії. Додамо, що
Софія Морачевська-Окуневська була родичкою Наталії Кобринської. Після смерті матері виховувалася у родині її батька Івана Озаркевича депутата Галицького сейму та Віденського парламенту і була двоюрідною сестрою Кобринської. Софія Окуневська, Наталія Кобринська,
Ольга Кобилянська були греко-католиками, прогресивними західними українцями і боролися
за жіночу рівність у сімейному, суспільно-культурному та громадському житті. Вулицю, на
якій розташовано музей Ольги Кобилянської, тепер перейменовано ім’ям її подруги — Софії
Окуневської.
Греко-католиком, який, хоч і не послідовно, але звертався до ідей Маркіяна, був священик Микола Огоновський, що працював сотрудником першої категорії у церкві Успіння
Пресвятої Богородиці. Народився він 1850 р. у с. Григорів на Рогатинщині у родині адміністратора місцевої церкви Різдва Пресвятої Богородиці, рукопокладений 1874 р., помер — 1907 р.
[22, арк. 55–56]. З 1879 до 1882 р. видавав у Чернівцях двотижневик «Родимий Листок», де,
крім москвофілів, що друкувалися «язичієм», випускав твори народовців з елементами фонетичного правопису. З «Листком» співпрацювали Я. Головацький, І. Онишкевич, І. Воробкевич, В. Залозецький, Г. Купчанко, О. Попович, Ю. Федькович, В. Шашкевич та інші [118].
Попрацювавши кілька років у Чернівцях, о. М. Огоновський повернувся до Східної Галичини.
На відміну від о. М. Огоновського о. Микола Устиянович твердо йшов шляхом
Маркіяна. З 1870 р. він призначений на Сучавську парафію якою управляв до 3 листопада
1885 р. — дня відходу у вічність. Народився 7 грудня 1811 р. у містечку Миколаєві на Львівщині. Закінчив у Львові греко-католицьку духовну семінарію, після якої отримав парафію
у гірському селі Славськ Стрийського округу. У 1836 р. написав народною мовою свій перший
вірш «Сльози на гробі М. Гарасевича», який схвально оцінив М. Шашкевич. Під час народної
революції 1848 р. М. Устиянович разом з іншими скликав «Собор учених руських» та сміливо
виступав на сторінках українських газет, таких як: «Зоря галицька», «Галицько-руський вісник» та інших видань. У 1861 р. обраний послом до галицького крайового сейму. Працюючи
у Сучаві, визначався високим патріотизмом і відданістю священству. Після смерті священика
Теодора Максимовича проявив бажання зайняти кафедру при церкві Успіння Пресвятої
Богородиці у Чернівцях та вступив конкурентну боротьбу з львівським претендентом на
парохію Юліаном Сембратовичем. Отця Устияновича підтримувала інтелігенція міста,
написавши з проханням листа до Львівської консисторії. Однак митрополит Львівський
у цьому конкурсі надав перевагу о. Ю. Сембратовичу.
М. Устиянович відомий власними поетичними творами: «Осінь», «Наддністрянка»,
«Гей-гей милий Боже», «Могила Святослава» та інші. Серед своїх багатьох дітей мав сина
художника Корнила, який уславився різножанровою тематикою народних та релігійних полотен. Він переїхав з батьком у Сучаву, де дуже активно працював. Мешкав у батьківському
домі, брата у Радівцях, у сестри в Сереті, й ці роки перебування на Буковині були у нього найпліднішими. Він, як і батько, видавав томи своїх поезій, виїжджав у різні місцевості Буковини
та Галичини, де писав картини, ікони, іконостаси та настінні розписи церков. Також розмалював церкву у Сучаві, намалював портрети батька та Андрея Шептицького. Помер Корнило
Устиянович праведною смертю (22 липня 1903 р.), працюючи у церкві с. Довге на Дрогобиччині. Перед тим у сорокаріччя своєї праці він написав таке: «Півсотні церков має мої ікони,
п’ятнадцять іконостаси, одинадцять стінописи, у сімох залишив я крім декоративних картин
вартісні твори мистецтва за час від 1862 до 1902 р. І тих 40 літ праці не принесло мені ані
грошей, ані слави. Так само як моя літературна праця не діждалася заслуженого признання.
Був я і загину загальновідомим, але ніким не поважаним, не любленим щиро і дилетантом
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«Успіння Пресвятої Богородиці» 26 травня 2015 р. зібралися на Всеукраїнську наукову конференцію «Митрополит Андрей Шептицький — філософ, вчитель, праведник, великий
українець», на якій згадали заслуги Митрополита перед Україною, світом та Буковиною.
У пам’ять про митрополита вдячні буковинці встановили та освятили у Чернівцях
меморіальну дошку авторства Миколи Лисаківського (на жаль, її тричі розбивали місцеві варвари). На дошці подали напис: «Вулиця названа на честь славного сина України, слуги Божого
митрополита Андрея Шептицького». У грудні 2015 р. владика Коломийсько-Чернівецький
у присутності парафіян греко-католицької церкви вчетверте освятив пам’ятну святиню
митрополита Андрея з надією, що вже востаннє.
Можна зробити висновок, що візитації Андрія Шептицького на Буковину були не
тільки в рамках відвідин греко-католиків. Це були екуменічні процеси з користю для кожної
парафії. Перебування владики на Буковині дало великий поштовх для духовно-християнського розвитку, як УГКЦ, так і всього краю. Митрополит Андрей відвідав Чернівці на переломі століть, буковинці на десятиліття запам’ятали його заповіді. Духовною одержимістю зі
стольного града Львова, природним даром душпастирства він впливав на наш край. Митрополит першим виступив з концепцією національної церкви, вирізнив проблему моральної
чесноти людини як запоруки свободи. Завдячуючи А. Шептицькому, греко-католицька церква стала найвпливовішою структурою українського народу. А. Шептицький у міжвоєнний
період ХХ ст. вже не міг навістити краян. Поважні роки, хвороба ніг, румунська окупація
Буковини не сприяли відвідинам. Своїм перебуванням на Буковині владика пройшов триступеневий цикл: відвідав Чернівці і край, повів буковинців паломницькими шляхами до Рима
та написав два звернення до милих краян, що дало великий поштовх для духовного розвитку
краю на ціле століття.

46

виборні посади в центральних і місцевих органах влади, на які він обирався зі стовідсотковою
перевагою над опонентами.
Під час Першої світової війни Смаль-Стоцький, попри поважний вік, вдягнув військовий мундир австрійського офіцера та служив на різних посадах Чернівецької бригади австрійської армії. На жаль, восени 1914 р. Чернівецька бригада під час військової операції біля
Кракова зазнала поразки і була розбита. Однак він не опускав рук і перейшов на роботу з українськими військовополоненими російської армії в австрійському таборі Фрайштадт. Читав
їм просвітні лекції з Шевченкового «Кобзаря», пояснював значення термінів «Україна»,
«українець».
Степану С.-Стоцькому належить заслуга у збереженні Легіону Українських Січових
Стрільців, коли постало питаня їх розпуску в 1917-му. Його вислів «УСС — це зав’язок нашої
державності» був вирішальним [3]. І справді, майбутні події навколо ролі Січового Стрілецтва
у державотворенні довели правильність його позиції. Після підписання Берестейського договору Українські Січові Стрільці від’їхали в Наддніпрянську Україну за напрямом:
Кам’янець-Подільський, Жмеринка, Одеса, Херсон, Олександрівськ, Єлисаветград. У зв’язку
з цим походом стрільців Степан Смаль-Стоцький, будучи головою Центральної Управи УСС,
підписав до стрільців відозву, в якій йшлося: «Стрілецтво як рідне українське національне
військо, повне національної свідомості і національних ідеалів, — повинно ширити скрізь серед українського населення національну свідомість, знання історії, літератури, краю і людей, пісні і музики, пошанування і культу всього рідного, своїх національних пам’яток, своєї минувшини» [43,
с. 437–438]. Управа рекомендувала стрільцям проводити на місцях різні бесіди, театральні
вистави, засновувати просвітні та культурні товариства, бібліотеки, щоб залишити по собі
згадку як добре вишколеного і культурного війська. Авторам книги вдалося віднайти фотолистівку перебування Січових Стрільців на хуторі Надія біля могили Карпенка-Карого.
Українські вояки виготовили новий хрест на могилі драматурга та сфотографувалися біля неї.
На нашу думку, в центрі стоїть командир УСС у районі Херсона сотник Вільгельм Габсбург
(Василь Вишиваний), біля нього ад’ютант Остап Луцький, зять Смаль-Стоцького. Вояки надіслали світлину 1918 р. на парафію Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях, віднайдену
нами в архіві отця К. Балицького у Коломиї.
Додамо, що Смаль-Стоцький у червні 1818 р. виїжджав у район Єлесаветграда, кілька
разів зустрічався з Василем Вишиваним, цінував його патріотизм. Коли ж австрійське командування зрозуміло, що Стрілецтво стає на заваді грабунків українського селянства, відкликало
його на Буковину. В той самий час почали розгорталися події, пов’язані з проголошенням
ЗУНР.
Смаль-Стоцький брав участь у заснуванні Національної Ради у Львові та підготовці
проголошення ЗУНР, хоча основні події застали його у Відні. Далі бачимо його серед перших
дванадцяти академіків новоствореної Академії Наук, послом УНР в Чехословаччині, викладачем Кам’янець-Подільського університету, тобто подій, які змінювалися наче калейдоскоп.
Патріот боляче переживав поразку Визвольних Змагань українського народу і з цієї причини
говорив і писав: «Ми війну програли. І так завсігди буде, доки ми не будемо всі зорієнтовані на
власні і тільки власнії народні сили. Доки ідейність і характерність і залізна всенародна дисципліна
не ляжуть в основу всенародного виховання, доки не витворимо ми тої моральної сили перед якою
інша моральна сила не встоїться» [64, с. 150–151].
Перебуваючи в еміграції, С. Смаль-Стоцький був активним членом створення Українського Вільного Університету в Празі. Входив до складу вищого керівного органу університету — Академічного Сенату, був деканом, протодеканом філософського факультету
та плідно займався науковими дослідженнями. Він постійно виступав на святах, присвячених поезії Тараса Шевченка, і був одним з головних знавців та інтерпретаторів його
творчості. Найбільше його цікавило відношення Тараса до християнської віри. Він писав, що
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у всьому. Не захопив я нічого і так зійду зі світу, хоча бачиться мені, що так бути не повинно»
[120]. Отже, ідеї М. Шашкевича на Буковині не пропадали даремно. Вони проявлялися різних
галузях духовності поетичній, художній, релігійній, соціальній. Микола Устиянович сповна
виконав свій обов’язок священика перед буковинцями. Його сина Корнила наша церква
також не забула і по праву згадує як одного з праведних синів українського народу.
Активне громадсько-політичне життя на Буковині прожив Степан Смаль-Стоцький.
Греко-католицький активіст та науковий і громадсько-політичний діяч народився 21 січня
1859 р. у с. Немилів Радехівського р-ну у заможній сім’ї греко-католицької парафії. Успішно
закінчивши школу, продовжив навчався в Академічній гімназії при Ставропігіївському
інституті. Під час опанування наук у гімназії вирішальну роль у його становленні відіграв
переконаний народовець і греко-католицький священик Гнат Онишкевич. Після закінчення
гімназії вступив до Чернівецького університету, де був обраний головою студентського товариства «Союз». Закінчивши навчання, 22 березня 1885 р. іменований надзвичайним професором Чернівецького університету. Напередодні приїзду до Чернівців Степан одружився
з Емілією Заревич — дочкою греко-католицького пароха с. Рожнів біля Косова. Її дядько,
Ф. Заревич, був відомим публіцистом і письменником, засновником народовецького руху
60-х років ХIХ ст. [64, с. 43–44]. Емілія зарекомендувала себе активною працівницею товариства «Мироносиці» при церкві Успіння Пресвятої Богородиці. У Чернівцях С. Стоцький
вступив у боротьбу за фонетичний правопис і розпочав наукову й громадсько політичну
діяльність. Найперше дискусію з М. Драгомановим щодо тактики в поглядах на національне
питання і стосунках з церквою. Він не погоджувався з нігілістичною позицією Драгоманова
щодо церкви і відстоював більш гнучку точку зору. Переконував: поки немає достатньо
вихованих кадрів інтелігенції, основний тягар повинні брати на себе священики греко-католицької конфесії. «Не можна духовенства, що становить найбільшу силу нашої інтелігенції,
добре зорганізовану, вичеркнути з рахунку, як це роблять радикали» [25, арк. 1]. На перших порах
С. Стоцький при церкві займався товариством святого Тадея. Коли приїжджав з візитаціями
на Буковину Андрей Шептицький, був серед перших зустрічаючих, вів з ієрархом конфіденційні розмови.
Проти Степана Смаль-Стоцького і УГКЦ різко виступив російський консул у Чернівцях С. Горяінов, який 1892 р. доносив у Петербург, мовляв, Стоцький з уніатами намагається:
«…пірвати зв’язок малоросійського народу з Росією, для цього проповідує запровадження фонетичного правопису, який служить перехідною ланкою до заміни кирилиці латинською азбукою.
Її зверхники, вихідці з Галичини (професор тутешнього університету Смаль-Стоцький, голова
тутешнього суду Винницький, благочестивий Буковинських уніятських церков Целестин Костецький) намагаються захитати у малоруського народу прив’язаність до православ’я і тим самим
роз’єднати його з єдиновірною Росією» [64, с. 70]. Таким чином, упровадження фонетичного
правопису в школах Буковини вирвало освіту краю з-під впливу москвофільства. Це була велика перемога народовців над москвофілами, якій потрібно завдячувати Степану СмальСтоцькому і УГКЦ.
У 1893 р. С. Смаль-Стоцький виступив у Буковинському сеймі з промовою, присвяченою організації для буковинців кредитових спілок, щоб вони не зверталися до єврейських
лихварів і не попадали до них у кабалу. Смаль-Стоцький обґрунтував утворення для селянства
кас Райфайзена, виступив з відозвою об’єднання спілок, і його успіх був колосальним. Однак
згодом через надмірну довіру до друзів зазнав краху, але це питання не входить у коло наших
досліджень. Смаль-Стоцький і далі акцентував увагу на пропаганді української мови. Першим
заговорив рідною мовою у Буковинському сеймі, активно займається відкриттям читалень
«Просвіти».
Він вимагав від православної консисторії українізації румунських шкіл, на що вона
хоча і поволі, але погоджувалася. Професору Смаль-Стоцькому довіряли, про що свідчать
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На доказ праці на користь українського народу буковинський художник Микола Івасюк
намалював його портрет, який зараз перебуває у великій залі «Народного Дому» [38, с. 3].
18 липня 1934 р. українська громада у Чернівцях відзначила 90-річчя В. Ясеницького.
Зранку в греко-католицькій церкві Успіння Пресвятої Богородиці відбулося богослужіння за
здоров’я ювіляра. Службу відправив сват ювіляра отець Микола Сімович (його син Роман був
одружений з дочкою Сімовича Марією). З цієї нагоди єдина українська газета «Час» у Чернівцях писала: «У церкві були присутні приятелі і знайомі, а особливо заступники майже усіх
українських товариств. Ювілянт зі своєю родиною засів у першій лаві. О 11-й годині зібралися
у „Народнім Домі“ відпоручники майже усіх українських товариств і установ. А о 11:45 поїхали
8-ма фіакрами до дому ювілянта». Того дня ювілей святкували від товариства «Народний Дім»
майбутній історик Бриндзан, «Жінчої громади» — А. Федорович, від товариства «Мироносиці» — Манів, товариства «Кобзар» — М. Бойченко», газети «Час» — І. Джулинський та
інші. На знак великої пошани ювілярові вручили пам’ятний адрес, виконаний художникомпрофесором Є. Ліпецьким, на якому було написано: «Своєму вельми заслуженому почесному
членові й голові шле тов. «Український Народний Дім», — пам’ятаючи його великі заслуги, як
вираз глибокої шани». Присутні на ювілеї сфотографувалися [38, с. 4].
Володимир Ясеницький пережив свій ювілей на кілька місяців і помер у вересні
1934 р. Його син Роман Ясеницький 1889 р. н. також сповідував греко-католицизм, продовжував батькову лінію, був суддею, очолював товариства «Довбуш», «Українська школа». Брав
участь від Буковини у Всеслов’янському конгресі в Празі (1908), Конгресі національних
меншин у Женеві (1927) та інших політичних заходах. Як зять М. Сімовича Роман Ясеницький мешкав у його будинку по вул. Федьковича, 27, спорудженому за проектом визначного
архітектора доби модерну Івана Левинського (1851–1919).
З Українською греко-католицькою церквою м. Чернівці пов’язане життя маловідомої
художниці Ірини Величковської, кілька творів якої пощастило віднайти нам з її багатої
колекції, розпорошеної у світі. Для буковинського художнього загалу майстриня не відома,
можливо, з причини її еміграції до США.Ось її короткий життєпис, закорінений в УГКЦ.
Як відомо, священик Костянтин Балицький був одружений з дочкою священика
Теофіла і Елеонори Шухевичів Емілією. Народився Т. Шухевич 1850 р. і служив у Садгорі
з 1888 до 1897 р. Останнє місце його пастирської служби було с. Молодятин, де він помер,
і його заступив відомий отець К. Балицький з 1918 р.
Теофіл і Елеонора Шухевичі мали восьмеро дітей. Серед них і Павло Шухевич
(13.01.1880–26.12.1954) — відомий суддя на Буковині під час Першої світової війни. Під час
Західно-Української народної республіки виконував правничі функції у Коломиї, Львові,
а в повоєнний час — у Кракові. Одружився він з Іриною Величковською, дочкою о. Теодора
і Ольги, споріднених з Шухевичами у третьому поколінні [48; 49].
Дружина Ірина була стипендіатом митрополита Андрея Шептицького і навчалася
у художній школі Олекси Новаківського. Замешкавши у Чернівцях, писала ікони, малювала
портрети священиків, розмальовувала церкви у Чернівцях, Більче-Золотому Борщівського
р-ну Тернопільської обл., Молодятині, Печеніжині Коломийського р-ну Івано-Франківської
обл., пізніше у Римі та США [50, с. 9]. Намалювала також портрет священика Костянтина
Балицького, віднайдений нами у Коломиї. Детальний огляд полотна підтверджує: авторка
професійно володіла пензлем, передаючи риси та деталі обличчя. Портрет намальовано під
час служіння К. Балицького у Чернівцях. Наступне її полотно присвячене Божій Матері з дитятком. Зображення Марії подане у вишитій сорочці з весняною яблуневою гілкою над головою у натхненно-яскравих тонах. Художниця подарувала кілька полотн Церкві Успіння
Пресвятої Богородиці у Чернівцях. Ще одне полотно, написане художницею, відтворює пробоство отця Т. Шухевича у с. Молодятині. Картина цінна відображенням на ній будинку,
в якому мешкала Ольга Кобилянська у 1929, 1932 рр., працюючи над повістю «Апостол черні».
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у Т. Шевченка не має ні крихітки того месіанізму, як у поляків чи росіян, Тарас своєю
любов’ю обнімає всі народи. Згадаємо, що С. С.-Стоцький наприкінці ХIХ ст. написав історію «Буковинська Русь», до якої часто зверталися історики навіть за часів радянської влади.
Дуже багато сил доклав учений до створення «Музею визвольної боротьби України» у Празі.
З цього приводу він написав таке: «Якщо ми, українці, є нація, хоч не державна, все ж таки
нація, а не голота, то мусимо — це виявити тим що високо шануватимем народню спадщину,
діла незабутні дідів наших, народню традицію, мусять там бути святі усі пам’ятки великого народнього зриву української визвольної боротьби, мусимо збудувати для них храм на вічную пам’ять
і науку прийдешнім поколінням» [5]. На жаль, радянська влада, окупувавши Прагу, «Музей визвольної боротьби України» розгромила вщент.
Будучи далеко від дому, Степан С.-Стоцький цікавився подіями на Буковині. Радів,
коли звідти долинали патріотичні вістки з церкви та громадськості. Однак важкою працею
він підірвав своє здоров’я. Перенісши дві операції на шлунку, помер 17 серпня 1938 р., заповівши перед тим поховати його біля своєї дружини у Кракові. З приводу смерті діяча українські емігранти в ряді європейських міст відспівали панахиди за вірним сином українського
народу і церкви. А 27 вересня 1938 р. відбулася панахида у Церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях.
Степан Смаль-Стоцький був справжнім сином українського народу, вірним грекокатоликом, який ні на мить не захитався у рідній вірі та національних ідеалах. Як казав
Келестин Костецький, Степан Смаль-Стоцький зробив для Буковини стільки, як митрополит
Андрей Шептицький для Галичини.
Наступний діяч — Володимир де Корнич-Ясеницький — народився 1844 р. у селі
Великосілля Старосамбірського р-ну на Львівщині у родині греко-католицького священика.
Після закінчення правничого факультету Львівського університету ім. Франца Йосифа I молодий юнак організовував товариство «Просвіта» у Львові, спілкувався з письменниками, редагував словник проф. Омеляна Партицького. Володимир належав до молодої генерації
студентів-народовців, які на чолі з Маркіяном Шашкевичем повернули життя Галичини та
Буковини у нове національне русло. Переїхавши 1873 р. до Чернівців, Володимир найперше
пішов до церкви, де помолився Богу за щасливу працю для добра буковинців. Спочатку працював начальником повітового суду у Вижниці, а згодом призначається радником у чернівецькому суді. Де б він не служив, досягав визнання гуцулів та чернівчан. З часом став
радником Вищого крайового суду та шанованим адвокатом. На Буковині служив понад
60 років і за цей період активно долучався до відродження краю. Був засновником товариств
«Руська Бесіда» та «Союз». З 1898 і до 1911 р. очолював Товариство «Руський Народний Дім»,
приміщення якого було добудоване з його участю. У 1906 р. В. Ясеницький активно долучався
до будівництва бурси імені Федьковича (нині будинок політехнічного технікуму по вул. Федьковича, 18), тобто студентського гуртожитку для сільських дітей, які навчалися у Чернівцях.
За наполегливу працю у будівництві українських інституцій Теофіл Бриндзан, громадський
діяч і педагог краю, учитель класичних мов у гімназіях Кіцманя і Чернівців, у буковинській
пресі надрукував про Ясеницького таке: «будинки повстали за його ініціативою й упертим старанням… і що най пам’ятають з глибокою вдякою й пошаною ім’я цього великого мужа, який
у своєму житті так пильно старався, аби українські товариства мали крівлю над своїми головами, а українська молодь притулок для свого виховання» [38, с. 3]. Володимир Ясеницький був
активним учасником майже всіх міських культурних заходів. У 1890–1919 рр. членом громадської ради міста працював завідувачем акційного товариства «Електрика», а також одним із
засновників «Кредитних товариств єдиного банку». За допомогу і громадську діяльність вибраний почесним членом Музичного товариства. В. Ясеницький як християнин працював
без наголосу своїх заслуг і активного життя в українських товариствах. Тогочасна газета «Буковина» писала, що він: «належав до найстаранніших працівників на службі українського народу».
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Вельми патріотичними у Чернівцях зарекомендувала себе родина Гузарів. Так, Ольга
Гузар народилася у Відні в греко-католицькій родині генерала Захарія та Августи Павлюхів.
Це були надзвичайно національно свідомі й активні люди. Їхня родина сповна заплатила життями членів своєї родини за Бога та Батьківщину.
З 1910 р. разом із чоловіком, лікарем Володимиром Гузарем (1888–1944), Ольга переїхала на постійне проживання до Чернівців, де працювала під пресом окупаційних режимів.
Протягом життя Ольга відзначилася у громадському житті міста. Працювала у товариствах «Мироносиць», «Жіноча громада», кооперативних курсах. Обиралася делегатом
на жіночому конгресі у Бухаресті, організовувала жіночий з’їзд у Чернівцях, виставки ілюстрацій до творів Т. Шевченка. Читала публічні національно-патріотичні лекції, дописувала
до часопису «Час», де вела рубрику «Жіноче Діло», співпрацювала з часописами «Рідним
край», «Літературно-науковий вісник» та іншими. Як чільних представників церковного
і громадсько-політичного життя, румунський та радянський режими переслідували Гузарів.
У 1942 р. під час Ясського процесу над членами ОУН Ольгу засудили на п’ять років ув’язнення. У 1944 р. її «визволили» з румунської тюрми радянські окупанти та звинуватили в зраді
Батьківщині. Не витримавши тортур на допитах, Ольга загинула у в’язниці 23 травня 1945 р.
Не менш трагічна доля спіткала і її чоловіка Володимира — патріота-активіста та визначного лікаря. Він лікував Ольгу Кобилянську та її родину. Був активним членом товариств:
«Український Народний Дім», «Чорноморе», «Довбуш», «Буковинський Кобзар», займався
благодійницькою діяльністю. Через дорогу, біля церкви Успіння Пресвятої Богородиці,
у приміщенні аптеки В. Гузар працював у медично-консультаційному пункті. В цьому
будинку функціонувала також і явочна квартира ОУН. Енкаведисти заарештували лікаря
Гузара та закатували його під час допитів. Поховали Володимира Гузара на Руському цвинтарі
у Чернівцях.
Діти Гузарів обрали дорогу своїх батьків. Дочка Дарія з чоловіком О. Чемеринським
як активні учасники підпілля ОУН з таємними завданнями працювали в Києві. У 1942 р. їх
схопило німецьке гестапо й розстріляло у Бабиному Яру. Сина Ростислава заарештувало
НКВС, і військовий трибунал засудив його на 20 років концтаборів, де він і загинув. До двох
інших синів Дмитра та Любомира доля була прихильніша. Вони разом із учасниками націоналістичного руху встигли емігрувати до Франції. Любомир був одим із засновників оунівського руху на Буковині. Після Другої світової війни 30 років працював директором часопису
«Українське слово».
Життєпис чернівецьких Гузарів є типовим для української молоді середини ХХ ст.
Загартовані у лоні рідної церкви та підпіллі ОУН, вони без страху і сумніву віддавали своє
життя за державність та добро рідного народу [70, с. 238].
Доктор медицини, лікар-хірург, директор крайового шпиталю Володимир Филипович
(1859–1935) також був виходцем з родини греко-католицького священика, вивчав медицину
у Відні, звідки повернувся до Чернівців, де працював для розвитку лікарняної справи все
життя. Заручившись підтримкою і сприянням професора Степана Смаль-Стоцького, збільшив лікарню до п’яти відділень. Львівська газета «Діло» про діяльність лікаря В. Филиповича
писала таке: «Шпитальні відділи ведені зразковим клінічним способом. Лікарська праця була зорганізована відповідно до найновіших вимог науки. Всюди панував взірцевий порядок. Перший приклад давав кожному директор Филипович, який щодня, чи в будень чи в свято, працював у шпиталі
від ранку до вечора. Літом зачинав свої операції вже в год. 6 рано, що тривало без перерви нераз
і до год. 2 пополудні; а відтак розпочиналася інспекція шпиталю, адміністрації , кухні, а по обіді
приходив незабаром знову до шпиталю і перебував у ньому до год. 9 вечора» [70, с. 182].
Володимир Филипович насправді був лікарем від Бога, ревним греко-католиком,
що розумів своє покликання для виконання християнського обов’язку і честі перед людиною
[70, с. 182].
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Сьогодні ця будівля у знищеному, жалюгідному стані. Однак на її стіні збереглася вмурована
таблиця, яка свідчить про перебування там письменниці у міжвоєнний період.
У 1945 р. подружжя емігрувало до США. Ірина була членом Мистецьких організацій
Кракова, Української спілки образотворчих митців Львова, Америки тощо. У «Нотатках
з мистецтва» за квітень 1982 р. читаємо: «У своїм малярстві була вірна красоті природи, а в своїх
портретах, які радо малювала, старалася передати внутрішню і зовнішню вартість і духовну
красоту української людини» [57, с. 8]. Померла Ірина Величковська 1982 р на 93 році життя
у США.
Володимир Залозецький народився у сім’ї відомого лікаря в Чернівцях, який походив
з родини галицьких греко-католицьких священиків. Отримавши патріотичне виховання
вдома, В. Залозецький проніс його через усе своє життя. Захистивши мистецтвознавчу
дисертацію зі ступенем доктора філософії, займався охороною історико-мистецьких пам’яток
неавстрійських провінцій імперії. Під час революції та визвольної війни українського народу
за незалежність брав участь у боях проти більшовиків і встановлення національної влади
на Буковині.
Симон Петлюра призначив В. Залозецького радником посольства, а потім повіреним
УНР у Швейцарії. Тут він зустрівся із С. Смаль-Стоцьким, який висловлювався як найкраще
про його роботу на посаді посла. Повернувшись до Чернівців, В. Залозецький поринув у політичне життя. Створив Українську національну партію, у рамках якої діяв з 1927 до 1938 р.
Будучи єдиним українським депутатом румунського парламенту, захищав права буковинців,
національних меншин, рідної школи, мови та відстоював різні політичні питання. Також заснував у Чернівцях «Український музей народознавства» (1927–1940). Організовував у його
рамках археологічні розкопки, виступав на міжнародних конгресах та конференціях з доповідями про українське народознавство. В. Залозецький став засновником лижного спорту на
Буковині. Разом з дочкою врятували з Буковини цінну колекцію творів народно-прикладного
мистецтва та перевезли її за кордон. Перебуваючи у Відні, патріот ні на мить не переставав
вболівати за Буковину та Україну. Організував «Спілку українців Австрії» та «Спілку Буковина», які функціонують до сьогодні.
Однією із ключових заслуг В. Залозецького є збереження греко-католикам церкви
Успіння Пресвятої Богородиці у первозданному ампіровому стилі, поєднання його з архітектурою нового бароко, духом християнської Віри та національної ідеї, патріотизму та ідентичності, які оживають і сьогодні на вулиці Руській [70, c. 416].
Як відомо, у результаті активної праці самовідданих священиків Українська грекокатолицька церква напередодні Першої світової війни у Чернівцях вже не вміщала всіх прихожан. Потрібна була нова святиня, на будівництво якої було отримано дозвіл. Однак війна
перешкодила планам зведення храму. А румунська влада після окупації Буковини, на відміну
від австрійської, заборонила будівництво церкви.
З безвихідного становища Чернівецьких греко-католиків вивів розум, талант і патріотизм Володимира Залозецького, завдячуючи якому вірні отримали розширену, новітню святиню. У 1929 р. він разом з архітектором Й. Легнером розробив проект перебудови
греко-католицької церкви, який було втілино у життя в 1930–1936 рр. [70, с. 135]. Грекокатоликам було збережено українську святиню з її старим ампіровим стилем та добудовано
до неї нову частину церкви з бароковою архітектурою. Щоправда, серед спеціалістів були
й такі, які пропонували повністю перебудувати церкву, що привело б до втрати її української
ідентичності. Проти таких ідей різко виступав В. Залозецький. У статті «Церковця на вулиці
Руській», опублікованій у газеті «Час», він пояснював походження стилю ампір та його значення для збереження української духовності. Точка зору В. Залозецького перемогла, і сьогодні ми споглядаємо два архітектурні стилі, поєднаних в українській церкві. Відійшов
у вічність Володимир Залозецький 13 липня 1965 р. [70, c. 416].
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Тараса Шевченка з «поясненнями і примітками». Поштовхом до цього стала праця на педагогічній ниві Буковини, де він побачив, як важко дається українцям розуміння духу Великого
Кобзаря. Видання побачило світ 1921 р. у Лейпцигу напередодні 60-ї річниці смерті великого
поета. До кожного твору Т. Шевченка учений написав значну кількість пояснень: до поеми
«Кавказ» — 31, «Єретик» — 73, «Великий льох» — 83, «Гайдамаки» — 190. Всього понад дві
тисячі приміток. Перед кожною поемою у доступній формі автор пояснює політичні, релігійні, психологічні та історичні мотиви написання творів поетом. Їх глибокий виклад, насичений фактами із життя Т. Шевченка, у переплетінні з історією України спонукають уважного
читача до її поглибленого вивчення. «Сімовичів „Кобзар“» у важкі повоєнні роки став живим
пам’ятником Тарасу Шевченку, цілющим ліком на поранені та зболені душі, що прагнули до
самостійного незалежного життя. Життя Василя Сімовича, як і його брата Михайла, наповнене жертовністю і працею для добра рідного народу та святої церкви [86; 87].
Ірина Вільде (Дарія Дмитрівна Полотнюк) народилася 5 травня 1907 р. в греко-католицькій родині письменника Дмитра Макогона. Дитячі роки пройшли у Чернівцях, Лукавиці
Глибоцького р-ну та Веренчанці на Заставнівщині. Юні роки провела у Чернівцівецькій гімназії, відвідувала церкву Успіння пресвятої Богородиці, біля якої мешкала родина, про що
коротко згадує у повісті «Повнолітні діти». У зв’язку з конфліктом батька з румунською владою сім’я нелегально перебралася до Станиславова (1923). У 1932 р. Ірина переїхала до Коломиї, де працювала в редакції «Жіноча доля», також була редактором щомісячного додатку
до цього журналу — «Світ молоді». За збірку новел «Химерне серце» стала лауреатом найпрестижнішої у Галичині премії Товариства письменників і журналістів імені Івана Франка.
За радянської влади Ірина Вільде працювала у Львові кореспондентом газети «Правда
України», обиралася депутатом Верховної Ради УРСР. За роман «Сестри Річинські» отримала
Шевченківську премію. Упродовж життя перебувала у дружніх стосунках з католицькою письменницею Наталеною Королевою, Катрею Гриневич, Богданом Антоничем. В умовах радянської системи Ірина Вільде приховувала прищеплені з дитинства релігійні почуття і залишилася греко-католичкою на все життя. Ірина Вільде сповідувала націоналістичні цінності
і виключала радіо, коли по ньому лунали пісні із Москви. Вона засуджувала радянський соцреалізм й ненавиділа совєтську диктатуру. Захищала права репресованих, домагалася справедливого висвітлення української історії та визнання права рідної мови. Закляті українофоби
ненавиділи І. Вільде, але через її популярність змушені були рахуватися з нею. Письменницяпатріотка померла 30 жовтня 1982 р. й похована на Личаківському кладовищі у Львові. Ірина
Вільде писала: «Щоб увійти у безсмертя, людина мусить скласти два екзамени: один перед сучасниками, другий — перед історією».
Отець Михаїл Косило народився 20 грудня 1932 р. у свідомій родині греко-католиків
с. Дора Надвірнянського р-ну на Івано-Франківщині. Батьки привили йому любов до
рідної церкви та традицій. З шести років Михайлик спішив до монастирської церкви Святого
Пророка Іллі Студитського Статуту на щоденні Богослужіння. Після заборони УГКЦ в
1946 р. майбутній отець нелегально студіював богословські підручники, підпільно складав
іспити перед професорами Львівської духовної академії і Станиславівської семінарії, яким
вдалося уникнути арешту. За релігійну діяльність М. Косила влада заарештувала і засудила
на дванадцять років, заборонила повертатися з Казахської РСР додому. Вийшовши на волю,
М. Косило виховував підпільні кадри молодих священиків, відправляв Служби Божі у різних
областях Західної України. За це отця Михайла ув’язнюють вдруге — на три роки колонії
посиленого режиму в Омську. Після повернення з ув’язнення отець Косило не залишав праці
«у Божому винограднику». Підпільний ординарій Івано- Франківської єпархії Іван Слезюк,
запримітивши у священика педагогічний хист, призначив його ректором підпільної духовної семінарії. Навесні 1989 р. М. Косило разом з владиками Софроном Дмитерком,
Павлом Василиком, Іваном Семедієм, Іваном Маргітичем, Филимоном Курчабою та іншими
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Греко-католик Остап Луцький (1883–1941) відомий, як політик, громадський діяч,
кооператор, публіцист, поет і видавець. Народився у Бучацькому повіті на Тернопільщині.
З переїздом на навчання до Кракова попав під естетичний світогляд Б. Лепкого і «Молодої
музи». Уже згадувалося, що він був зятем Степана Смаль-Стоцького. Саме він запросив
Остапа на посаду редактора газети «Буковина». Протягом цих років фактично редагував
часопис, що дуже позитивно позначилося на якості газети. У ці роки якісно змінилося публіцистичне та літературне наповнення газети. Завдяки активній публікації на сторінках
«Буковини» творів молодих авторів, багато з них швидко стали популярними у тогочасному літературному процесі. Активність у громадському житті Чернівців припадає на 1907–
1914 рр. За короткий період О. Луцький побудував у Чернівцях будинок у стилі модерн.
Співпрацюючи зі Степаном Смаль-Стоцьким, він у всьому допомагав йому. Водночас познайомився з Ольгою Кобилянською, з якою довгі роки підтримував дружні та творчі стосунки. О. Луцький часто заходив до письменниці, допомагав особисто і її родині, що позитивно
сприймали родичі письменниці.
Однак їхню співпрацю перервала служба у війську, а потім війна. Остап був одним
з найкращих старшин австрійської та української армій, за що отримав австрійську срібну
нагороду за хоробрість. Служив ад’ютантом австрійського полковника, сотника Українських
Січових Стрільців Вільгельма Габсбурзького (Василя Вишиваного). Перебував зі стрілецтвом
(1918) на півдні України, а саме на Єлисаветградщині. Відвідував хутір Надія, де мешкав Іван
Тобілевич. Повернувшись до Чернівців, О. Луцький застав розвалену Австрію та нещасливі
визвольні змагання буковинців. На тлі подій повернувся до Галичини, де виконував обов’язки
зв’язкового старшини між С. Петлюрою і Ю. Пілсудським. Під час міжвоєнного періоду займався кооперативною діяльністю у Галичині. У трагічному 1939 р. життя розкидало Луцьких,
син Юрій і дочка Марта емігрували за кордон. Остап Луцький відмовився виїжджати. 2 жовтня 1939 р. його схопили енкаведисти, і в жовтні 1941 р. він загинув в концтаборі м. Котлас
Архангельської обл. [70, с. 230–235].
Не менш складним був життєвий шлях Василя Сімовича (1880–1944) — греко-католика, брата генерального вікарія чернівецької УГКЦ Михайла Сімовича, українського професора, мовознавця та педагога, автора відомої «Граматики української мови» та багатьох
мовознавчих праць. Народився Василь Сімович у с. Гадинківці Гусятинського повіту. Після
закінчення гімназії навчався на філософському факультеті Чернівецького університету
в 1899–1903 рр. Здобувши право викладати українську і німецьку мови, з 1904 до 1914 р. працював у Чернівецькій вчительській семінарії. Після захисту дисертації в 1913 р. при Чернівецькому університеті отримав науковий ступінь доктора наук.
Василь Сімович був активним буковинським громадським діячем, щирим пропагандистом української школи, постійним членом іспитової комісії для народних шкіл, організатором «Січей» та вірним сином греко-католицької церкви. У роки Першої світової війни він
як член позапартійної організації «Союз визволення України» проводив виховну роботу серед
полонених українців російської армії в австрійських таборах. Румунська влада, окупувавши
Буковину, звільнила Василя Сімовича з Чернівецької семінарії та заборонила займати професорську посаду в Чернівецькому університеті. Внаслідок того він емігрував до Німеччини,
де працював редактором «української накладні» (друкарні). На цій посаді (1920–1923) видав
твори багатьох українських письменників: Ю. Федьковича, П. Мирного, І. Тобілевича,
І. Нечуя-Левицького та інших. Починаючи з 1923 р. В. Сімович обіймає посаду професора
української і слов’янської філології Українського педагогічного університету ім. Драгоманова
у Празі. В 1930 р. і 1933 р. його обирали ректором цього інституту. Як відомий лінгвіст був
членом державної правописної комісії в Харкові, згодом міжнародних славістичних з’їздів.
У 1933 р. переїхав до Львова на посаду редактора видань товариства «Просвіта». Видавав
першу Українську Загальну Енциклопедію. Також Василь Сімович видав унікальний Кобзар
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РОЗДІЛ ІІІ

ГОЛГОФА УГКЦ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОГО,
РУМУНСЬКОГО ТА РАДЯНСЬКОГО
ОКУПАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ
(1914–1989)

1. Греко-католицька церква на Буковині у роки російської окупації
З початком Першої світової війни Українська греко-католицька церква Буковини
опинилася на вістрі історичних подій. У чернівецькому храмі віруючі, так, наче сьогодні,
молилися за щасливе повернення своїх парафіян з фронту додому, щоб Бог зберіг українських воїнів від смерті та поранень. На початку війни у далекому 1914 р. Келестин Костецький у складі багатонаціональної групи священиків промовляв на площі у Чернівцях до
українських воїнів-ополченців і говорив по-українськи, щоб сміливо боронили рідну землю
від наїзника, та зачитав присягу. Однак незабаром появилися перші жертви з числа українських ополченців, кинутих на передову лінію оборони Чернівців.
К. Костецький за ті криваві часи у своїх спогадах написав таке: «Межи упавшими
ополченцями лягло, або тяжко раненими зістали много наших парохіян, межи ними тоже Іван
Вешньовський, судія з Вижниці, одинак у свого батька вислуженого респіцієнта фінансового
80-літнього старця» [33, с. 65].
І. Вешньовського хоронили з військовими почестями. Над тілом полеглого виголошував прощальне слово помічник К. Костецького отець Кость Балицький.
З уст о. К. Балицького пролунали такі слова: «…а велика могила хай стане відповіддю
тим, що то в нашому народі хочуть лише зраду бачити, а чиї груди захистили Чернівці від ворога, чиїми полками відбили москалів, чиїм трупом вкрилися близ Рокітної? Чия кров обагрила
зелені ниви Боян, як не українців. Честь твоєму імені, юний козаче, пером тобі рідна землиця.
А пам’ять про тебе із роду в рід!» Українського вояка поховали на центральному кладовищі
по вул. Кишинівській, згодом поставили великий пам’ятник, нині, на жаль, усіма забутий
[33, с. 65].
Отець Келестин з перших днів російської окупації Чернівців записав ціквий факт відвідин церкви Успіння Пресвятої Богородиці російським губернатором Євреїновим з двома
офіцерами (16 версня 1914 р.). Попросивши старшого співробтника отця Балицького відчинити церкву, оглянули її і коротко сказали: «Как у нас, — ще раз подивилися на ікони, розписи
стін, райські ворота і знову повторили: — точно как у нас». Після один з них промовив,
що книги в уніятів польські. На що отець Балицький взяв з крилоса «Часослов» і показав
йому. Офіцери зацікавлено переглянули книгу і ще раз сказали: «Как у нас». Потім потиснули
о. Балицькому руку, подякували за працю й мирно покинули церкву [39, c. 72].
Наступного дня К. Костецький відвідав губернатора з візитом. Не затримуючись,
з порога зголосив: «Ваше превосходительство! греко-католицький клир города Черновец
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священиками-патріотами їздили в Москву, де добивалися дозволу на реєстрацію Української
греко-католицької церкви.
У 1990 р. отець Михаїл на виконання місійної праці прибув на Буковину, де докладав
неймовірних зусиль для відродження зруйнованих парафій УГКЦ у Чернівцях, Садгорі,
м. Вашківцях, м. Заставні, смт. Глибокій, смт. Путилі, с. Рідківцях, с. Селятині. За наполегливу працю та заслуги перед рідною церквою Блаженнійший кардинал Мирослав Любачівський 1991 р. нагородив отця нагрудним хрестом з прикрасами та мітрою, а ІваноФранківський єпископ ординарій Софрон Дмитерко призначив його Деканом Чернівецьким
з правами Генерального вікарія на Буковині. Отець Михаїл свої переживання про долю і відродження рідної церкви виливав у віршах і поемах книги під назвою «З тобою Ісусе». В поемі
«Семенова доля» автор скромно зазначив: «Бог поміг, і я з неволі // Вернувся додому // написав
поему скромну // по таланту свому».
На жаль, 10 листопада 2000 р. отець Михаїл раптово помер на 68 році життя та 43-му —
пастирського служіння. Похований М. Косило у рідному селі Дора на Івано-Франківщині,
де на його честь побудовано музей катакомбної УГКЦ. Вірні церкви Успіння Пресвятої Богородиці та відроджених церков у районах області пам’ятають про священика Михайла Косила та щорічно згадують його у своїх молитвах [76, с. 4–10].
І нарешті, людиною, яка поєднує культурно-національних діячів минулого та сучасного, вважаємо Ярослава Пасічанського, який належить до найвидатніших різьбарів сучасності. Він прославив Україну виробами сакральної тематики. Народився майбутній художник
5 жовтня 1944 р. у греко-католицькій родині героїв УПА, с. Середній Березів Косівського рну Івано- Франківської обл. Художню освіту здобув у Косівському училищі прикладного мистецтва, після чого був скерований на роботу до Чернівців, де працює до нинішнього дня.
Серед найвідоміших його робіт є настінні різьблені хрести, ікони-образи «Богородиця»,
«Хрест на Голгофі», «Церква Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях», «Життя після
життя», «Пречиста», настільні каплички та інші. Всі витвори носять яскраво виражений національно-християнський характер та вражають мініатюрністю індивідуального різьблення.
Найбільш відомим твором мистця є скринька, подарована Папі Римському Івану Павлові ІІ
у 2000 р., яку він отримав з великим задоволенням та зацікавлено розглядав під час вручення.
На стінках роботи — рельєфні мініатюри із зображенням Бога Отця, Святого Духа, Богоматері
та Розп’яття. Робота так припала Папі до душі, що він виступав перед присутніми різних націй
українською мовою.
Скринька, за висловом українського письменника і поета Мирослава Лазарука, є:
«…етапною не тільки у творчості різьбяра, а й у всьому українському мистецтві. У скриньці присутні новаторські елементи. Вишукана прямокутна форма надає їй святковості урочистості,
мініатюрна філігранна різьба — виняткової вишуканості» [111, с. 5]. 28 серпня 2011 р. твори
Ярослава Пасічанського експонувалися на виставці у церкві Успіння Пресвятої Богородиці.
Присутні побачили праці Ярослава Пасічанського, у яких художник з Божим благословенням
виборює незалежність, подає щораз нові національні мотиви у творчості.
Підсумовуючи подвижництво працівників на християнській і народній ниві, відзначимо, що греко-католицька церква на Буковині уміло підбирала і згуртовувала вірних для катехізації і виховання народних мас. Вищезгадані діячі своїм авторитетом і наполегливою
працею утверджували греко-католицизм у різних галузях життя: національному, громадськополітичному, культурному. Серед них були філологи, військовики, художники, письменники,
лікарі та інші верстви талановитого народу. Куди б їх не закидала доля, всі вони самозречено
працювали для Бога, Нації та України.
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Нарешті 9 квітня 1915 р. Григорій Хомишин з Чернівців виїхав до Коломиї, при
цьому заявив отцю Келестину: «Все, щом тут видів, усе мені подобалося. Чернівці є перлиною
в моїй цілій дієцезії» [39, с. 93]. Згодом отець Келестин отримав листа від владики з повідомленням, що той за успішну працю на ниві христовій клопотатиме перед Папою римським
про іменування його прелатом мітрофорним, а на зібранні духовенства у Коломиї ставив
чернівецьку єпархію в приклад.
Не надавши особливого значення високій думці митрополита, отець 12 грудня 1915 р.
таки отримав від преосвященного владики з Станиславова листа, у якому йшлося про таке:
«Ваше високопреподобіє! Прошу прийняти найщиріші желаня з нагоди іменовання вас протонарієм і прелатом єго святості папи Бенедикта ХV. В тих днях перешлю урядову грамоту з дотичною папскою номінацією. День інсталяції був би після моєї думки найвідповіднішим: Собор
Пресвятої Богородиці і святого Йосифа. Рівно ж було би найлучше, єсли би ся інсталяція відбулася в Чернівцях. Впрочім лишаю вам до вашої волі. Мітру, тогу крилошанську, паліюм можу
звідси тим часом дати до ужитку (Мітра єсть дуже добра отця Гордєвського). Ходит лише
о се, щобисьте могли справити собі фіолєтову реверенду. Найлучче було би цілу справу інсталяції
обгворити особисто. Єсли вам затяжко і трудно було приїхати до мене, то най хтось приїде зі
священиків тамошніх до мене 23 або 24 грудня, а я подам докладні інструкції. Пересилаю моє
братнє поздоровлення і поручаюсь молитвам. Станіслав. 11 грудня 1915 р. Григорій , єпископ»
[39, с. 94–95].
Церковна нагорода отцеві К. Костецькому усіх щиро здивувала, а найбільше пароха.
Найперше отець подякував Матері Божій за переміну раніше холодного відношення митрополита до нього у щиру приязнь та відписав листа владиці.
Духовенство і парафіяни зраділи з такої вістки, адже з греко-католицьких священиків апостольський престол мало-кого відзначав. Треба було подумати про урочистість вручення нагороди, яку, на жаль, так і не вручили. Отець Келестин поїхав з сином до владики
для отримання порад з вручення. Повертаючись опівночі з залізничного двірця пішки
додому — це було 23 грудня, — простудився і півтора місяці пролежав хворий у ліжку.
Потім хоч і виздоровів, однак, втративши 25 кілограмів, ходив як не своїми ногами.
Інсталяцію відмінили. Нагороду вручили під час Служби Божої. Отець-радник К. Балицький виступив з амвону з промовою, а потім в латинській мові зачитав грамоту папи Бенедика ХV, отець М. Сімович номінаційну грамоту переклав українською мовою. Тут же
вручили мітру і жезл. Пролунало багато поздоровлень від німців, поляків, латинян та інших
парафіяльних служителів.
Під час Першої світової війни у середовищі УГКЦ відбулася ще одна подія, яка не
набула реальних рис до сьогоднішнього дня, — це запровадження нового григоріанського
календаря у Станиславівській дієцезії. У лютому 1916 р. єпископ Григорій Хомишин розіслав до вірних дієцезії лист про запровадження Григоріанського календаря з метою розрізнення «російських схизматиків від культурного світу».
Рекомендовано було щоби свято Благовіщення Пресвятої Богородиці у 1916 р. відзначати у всіх парафіях 25 березня разом з латинниками, а не 7 квітня, як це було раніше.
Однак пастирський лист, який рекомендовано зачитати по всіх парафіях, наробив багато
галасу. Газети писали, що владика не має права самочинно запроваджувати новий календар
без рішення Синоду. У поглядах на календар не було також єдності й серед священиків.
Частина виступала проти і навіть звернулася до поліції, щоб заборонити новий каленар.
Справою зацікавився у Чернівцях президент граф Меран й поставив Келестину Костецькому аж дев’ять запитань, на які той змушений був відповідати: «Чи багато є парафій — противників григоріанського календаря? Чи не зробить запровадження григоріанського календаря
на українську людність на Волині й Холмщині злого враження? Чи не загроза полонізації робить
той календар українцям так немилим?» [39, с. 100].
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прибув, щоби вашу ексциленцію повитати, представитися і просити о покров в часі воєнних
смут». Євреїнов швидко відказав: «Я приймаю Ваше повитанє, а що касаєтся покрова, о котрий просите, то буде він залежати від вашого поведеня».
Отець Келестин представив Євреїнову усіх товаришів, які прийшли з ним: — отців
Костянтина Балицького, Леонтія Білінського, ієромонаха Володимира Костецького, душпастира при лікарні та ігумена товариства Ісусового отця — Рилє. Кожному з них Євреїнов
потиснув руку. Поклонившись, греко-католики вийшли з кабінету [39, с. 72–73].
16 жовтня 1914 р. російський губернатор Євреїнов закликав до себе К. Костецького
та доручив йому відправити богослужіння за царевича Олексія на 18 жовтня 1914 р., однак
йому не довелося відправляти, бо російські війська спішно відступили з міста [39, с. 76].
Знаковою подією для чернівецьких греко-католиків були відвідини парафії і гостини
у Келестина Костецького преосвященого єпископа Григорія Хомишина. З цього приводу
отець Келестин був не дуже задоволений. Перед тим у нього після довголітньої хвороби померла дружина Марія-Теофілія. На лікування і похорони пішло багато видатків. Окрім
цього, отець був знайомий з різким характером владики. Тож швидко взяв від церкви ключ
та пішов молитися за щасливий візит владики. «Я не тішуся симпатією у єпископа і єсм сангвінічного темпераменту, — записав у спогадах отець Костецький. — Тож ходив єм до матінки
Божої просити, щоби мене взяла в свою святу опіку і хоронила від якої немилої пригоди з сангвінічним і скоро рішаючим ся преосвященим єпіскопом, котрого поневольне упущення своєї столиці
і довга мандрівка в часі війни безперечно десь рознервовали» [39, с. 90].
Владика Хомишин запланував приїзд на 13 березня 1915 р. Отже, наступного дня
отець поїхав на залізничний двірець зустрічати владику Григорія. Позаяк потяги не дотримувалися графіку у воєнний час, вони розминулися. Григорій Хомишин вже чекав його
дома і був у гарному настрої, який не покидав його до кінця візиту. За обідом владика розповідав про своє перебування у Відні, у таборі українських полонених Талергоф. Після висловив бажання посвятити миро для всієї дієцезії та помити у переддень Великодня
дванадцяти священикам ноги.
Однак з причини воєнного стану у місті не було стільки греко-католицьких священиків, тому шістьох з них запросили з латинських та вірменських приходів. О першій годині
відправлено вечірню з участю владики та обносом тричі навколо церкви плащаниці та найсвятіших дарів. Далі з амвона о. Хомишин виголосив цілогодинну промову, пов’язану зі
страстями Христовими і стражданнями українського народу під час світової війни, про закінчення якої хіба що Богові відомо.
Дуже зворушливо говорив Владика про Матір Божу: «Пресвята Діва Марія єсть Матерев Божов і нашов. Проте удаваймося во всіх потребах і особливо тепер в часі страшної війни
о поміч до матері милосердя і на тую ціль відправляймо щодня і «Отче наш», і «Богородице Діво»
в честь непорочного зачатія Пресвятої Діви Марії і «Отче наш» і «Богородице Діво» за душі
умерших в чистилищи» [39, с. 93].
Владика Хомишин гостював у Чернівцях у Великодні свята і не спішив повертатися
до Станиславова, який ще перебував у руках російських військ. Паску святили разом.
Парохіян, які завжди розкладали свячені кошики на вул. Петровича, цього разу було значно
менше — давалася взнаки війна. Позаяк владика не мав із собою ні мітри, ні жезла, то випозичили у православній парафії під час відсутності митрополита Репти, який перебував
у Дорні.
Після богослужінь владика зустрівся з отцями греко-католиками Левінським та Миколою Сімовичем. Останнього запитав, коли він добудує особистий будинок по вул. Гартенгассе (нині Федьковича). Сімович відповів, щ,о якби мав 500 гульденів (1000 крон), то
закінчив би. Хомишин виягнув «пулярис», відрахував 500 гульденів і сказав: «Я позичаю тобі
500 гульденів на докінченє дому, як будеш мати, то ми віддаш» [39, с. 93].
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австрійський цісар Кароль I. Серед зустрічаючих був греко-католицький отець. Граф Ецдорф, який представляв присутніх, підійшов з імператором до К. Костецького й промовив
по-німецьки: «Католицьке духовенство всіх трьох обрядів під проводом прелата Костецького».
Цісар підійшов ближче, подав священику руку й запитав, чи дуже москалі переслідували
греко-католиків. Отець відповів, що «всім віросповіданням дали москалі спокій, тільки нас
греко-католиків утискали, завше в нашій церкві шпіона держали, часто наше духовенство до
губернатора викликали, а на кінци мене зі старшим сотрудником отцем Балицьким за тоє, що
той на літії ім.’я цісаря Франца-Йосифа вспімнув, до Росії вивезти засудили, але вибух революції
виконання того засуду перешкодив. Цісар уважно переслухав і відповів: „Слава Богові, ця небезпека більше не повториться“» [39, с. 127].
Нарешті 11 листопада 1917 р. К. Костецький вирішив відзначити 50-літній ювілей
свого священства. На службу Божу прийшов президент краю граф Ецдорф. Він вручив грамоту про нагородження К. Костецького Рицарським хрестом Франца Йосифа з військовою
декорацією «На визнання особливо патріотичного і жертовного ставлення до миру». Після
Служби Божої отець кожному стискав голову і дарував пам’ятні іконки на цю честь. На урочисте прийняття було запрошено графа Ецдофа, місцевих греко-католицьких священиків
Левінського, Сімовича, Вовчука, Балицького, Білінського, латинського прелата і пароха
Шмідта, вірменського каноніка Лукасевича, отця суперіора Квіза. Зі світських українців —
нотара Драгомірецького, віце-маршалка Пігуляка, судового радника Коралевича, доктора
Клима Ганкевича [39, с. 128].
Таким чином, Українська греко-католицька церква у роки війни спільно з віруючими навпіл ділила недолю й трагізм Першої світової, з фронтів якої не дочекалася багатьох
прихожан. Церква сміливо вступала в полеміку з представниками російської окупаційної
влади. Вона захищала людей від насилля військових властей, включалася в процес відродження України та підтримувала надії громадян на кращі часи.
2. Специфіка функціонування церкви під час румунізації (1918–1940)
У листопаді 1918 р. закінчилася Перша світова війна. Її наслідком став розпад
Австро-Угорської імперії. У результаті нещасливої для України національно-визвольної
боротьби Буковину загарбали румунські окупанти, які зразу почали нищити здобутки краян
з часів попередньої австрійської влади. Чернівецькі греко-католики ще встигли відзначити
100-літній ювілей (1921) побудови святині й жертовної праці вірних на ниві служіння Богові
й українському народу. З приводу ювілею газета «Каменярі» у публікації «Столітній ювілей
греко-католицької церкви у Чернівцях» написала: «Греко-католицька громада 28 серпня відсвяткувала урочисто соту річницю своєї святині, і вона є рідною дочкою Галицької церкви, збудована для власних синів, їхнім ж коштом». У статті наголошувалася славна пам’ять мецената
Тадея Туркула, який, свідомий своєї національної гідності, одним з перших зрозумів роль
церкви у національно-християнському вихованні буковинців [95]. Румунія негайно почала
наступ на знищення усіх політичних культурних та релігійних здобутків буковинських українців. Їх позбавили усіх конституційних прав й накинули контроль армії, поліції, адмінорганів. За часів Австро-Угорської імперії українці користувалися більшими правами, ніж
за Румунії.
Наприклад: за Австрії буковинці мали в Крайовій раді свою окрему групу із 17 депутатів, окрему українську секцію в крайовому управлінні з власним віце-маршалком і своїми
членами уряду, національну адміністрацію в українських околицях, містах і громадах, процентну участь священиків, учителів адміністрації, суддів. Українська мова була державною
разом з німецькою, шкільне навчання зразково зорганізовано з окремою шкільною секцією,
крайовим і десятьма окружними шкільними інспекторами.
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Водночас справою календаря зацікавився митрополит Андрей Шептицький, який,
перебуваючи у Києві, написав К. Костецькому листа, у якому йшлося: «Андрей Шептицький
митрополит Галицький. Високопреподобному отцю Канонікови Келестину Костецькому в Чернівцях. Мир о Господі і Благословеніє. Дійшла до нас відомість, що Буковина з причин воєнного
положенія не має свобідної комунікації зі Станиславовом. Для того нашою митрополичою властию іменуємо вашу всечесність адміністратором нашої церкви на Буковину аж до кінця війни,
зглядно до хвилі нормального положення. Уділяю вам всі власти, які звичайно єпископ уділяє
своєму генеральному вікарію, як і всі ті, котрі єпископам дає апостольський престол і які лиш
може єпископ уділяти священикам. Розпорядженє Станіславського єпископа щодо Григоріянського календаря завішуємо аж до рішення апостольського престола. Благодать вам і мир! Дано
в Києві 30 травня в день святого апостола Якова. Андрей, митрополит рукою власною» [33,
с. 120–121].
Таким чином, задум запровадити новий календар ускладнювався. 18 червня 1916 р.
російські війська втретє увійшли до Чернівців. Тепер вони були значно злішими за попередніх військових, давалися взнаки невдачі на фронті. 13 вересня 1916 р на надвечір’я Воздвиження Чесного Хреста до церкви зайшли кілька військових й почали слухати, як
о. Костянтин Балицький відправляв Богослужіння. Коли він заспівав: «Єще молимся о святійшім вселенськім архієрею Бенедикті папі римськім і о великодержавнім імператорі нашім
Франц Йосифі, о державі, побіді...», воєнні почали перешіптуватися.
Незабаром пароха викликали на розмову до російського окупаційного губернатора
Левіна, який заборонив у церкві молитися за Франца Йосифа. Це була не остання зустріч
з губернатором. Наприкінці жовтня до прелата прийшла з проханням наречена зі Снятина
й просила, щоб росіяни відпустили її молодого теолога з Львівської семінарії, ув’язненого
в Чернівцях. Довелося іти просити начальника поліції полковника Лєонтовича. Той довго
розпитував про історію уніатської церкви й наказав відпустити юнака, хоч зовні здавався
непривітним.
З революційними подіями на фронтах та революцією у Росії відбулися зміни. Впав
царський режим, у Києві зорганізувалася Центральна Рада. На фронтах почалася українізація. Представником у Чернівці приїхав Дмитро Дорошенко, що намагався залагодити всі
українські справи. Через нього до чернівецьких греко-католиків звернулися католики
київські за посередництвом декана — пароха з Камінки-Струмілової отця Цегельського,
інтернованого до Росії. Тепер він був у Києві і попросив фінансової допомоги на будівництво церкви для українських католиків Києва. Вірні церкви у Чернівцях за два тижні зібрали
610 крб і 50 коп. Гроші отець Келестин віддав Дорошенкові з проханням передати до Києва
отцеві Цегельському для Українських греко-католиків [39, с. 122].
Костецький клопотався ще про справу повернення плебаній, занятих солдатами
у Погорилівці, Раранчу, Боянах, Садгорі, Заставні, Вашківцях, Вижниці, Путилі, приналежних греко-католицьким священикам, вивезеним у Сибір. Отець К. Костецький записав
ще один цікавий факт, пов’язаний з відступом російських військ та їх грабунками. Розповідає, як по вулиці Руській до м’ясника Стефана Довганчука зайшов солдат, приклав йому
до грудей пістолет та наказав віддавати гроші. Довганюк віддав 1000 карбованців, але грабіжник сказав, щоб віддав усі гроші, яких має значно більше. Довганчук був сильним й хотів
вирвати пістолет. Дружина збоку закричала: «Мати божа, врятуй мені чоловіка». Солдат
вистрілив, куля попала в ґудзик і відбилася.
Після того Довганчуки відправляли дев’ятницю з подякою за життя та пожертвували
церкві два фелони за 1200 крон. Москалі, утікаючи з Чернівців Руською вулицею, не залишили після себе жодного цілого вікна. Повибивали вікна у парафіяльних будинках та церкві. «Таку погану пам’ятку лишили по собі утікаючі москалі», — записав Келестин
Костецький. 3 серпня 1917 р. до Чернівців укотре увійшли австрійські війська. Приїхав
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державою є природною конечністю, бо й Румунія заінтересована, щоб над Дніпром постала
Українська Держава. З цього бачимо, що й українці не мусять за всяку ціну бути ворогами Румунії, а саме навпаки, з огляду на комуністичну небезеку повинні бажати добре сконсолідованої
Румунії. Пощо ж тоді спроби нам за всяку ціну причепити печать іредентизму? Такі настрої,
як недавно в сенаті, не можуть привести до духовного зближення. Та ця можливість може
бути тільки тоді, коли матимемо священиків, що їм не буде замкнений шлях до душі народу, до
якого вони належать. Ця можливість може бути тільки тоді, коли діти нашого народу вчитимуться своїх обов’язків у своїй матірній мові. Тому ми жадаємо без перестанку прав, що нам
як меншости належаться на основі конституції. Коли ж наші діти остануться анальфабетами, коли наші церкви будуть порожні, коли кожного українця, що не виречеться своєї національності, вважати будуть поза законом, тоді отвориться в нашій пограничній смузі широко
браму, крізь яку проникнуть впливи невідповідальних елементів. Ми, українці, злучені з румунським народом спільною долею. Наші козаки не раз воювали плече в плече з румунами проти тих
самих ворогів. Ми мали ту саму віру й того самого Бога. І це належить до нашої релігії, що ми
любимо нашу мову. Говорити з нашим Богом нашою мовою — це житєве питання душі, а не політики» [105]. Доктор Залозецький змушений був виступати у парламенті завуальовано, щоб
якимось чином зберегти в Румунії дух українства. Однак ця судова справа тягнулася роками
й не була вирішена навіть до приходу червоних 1940 р. Слід згадати, що 1937 р. українських
греко-католиків відвідав у Чернівцях Апостольський нунцій Андрей Касило, якому представники української громади міста Ярослав Злепко і В. Гузар вручили скаргу щодо втручання румунської влади у справи греко-католиків, але вона не подіяла [110].
Румунська влада забороняла займатися при церкві патріотичним вихованням молоді.
Якщо відзначали Свято Героїв, то тільки румунських. Заборонили згадувати героїку Січового стрілецтва, проголошення Західно-Української народної республіки, наклали вето на
в’їзд до краю Омеляна Поповича, діяльність патріотичних товариств тощо. Щоб зберегти
парафію, священик Михайло Сімович проповідував лояльність до румунських державних
законів. Тим не менше, при церкві діяли чоловіче Братство святого Тадея, євхаристійне та
святої Варвари, у якому виховувалися дівчата віком від 7 до 18 років. Єдиний свідок тих
часів, Орися Білик, мала сім років, коли батьки привели її до лав братства. Як реліквію зберегла світлину «Братства Святої Варвари». Дівчата збиралися у церкві щонеділі, де навколішки молилися різні молитви та поглиблено вивчали Катехизм. У Народному будинку по
нинішній вулиці Сагайдачного раз на місяць відбувалися збори молоді. Для матеріальної
підтримки товариства молодь і дорослі сплачували внески.
За Румунії на Йордан до церкви приходили представники влади і офіцери румунської
армії. Для них було відведено спереді лавки з правого боку біля ікони Ісуса Христа з відкритим серцем, застелені червоним плюшем. З правого боку від іконостасу у церкві стояв
трон незвичайної коштовної різьбярської роботи. Коли церкву заборонили в 1960 р., за деякими чутками, його начебто вилучили до Москви. Церква мала також капличку, побудовану
заможними віруючими Самборськими на цвинтарі у двадцятих роках ХХ ст. За радянських
часів каплицю сплюндрували, і її відреставрували у наш час. Ці та інші духовні символи
церкви, такі, як іконостас, сповідальниці, трон, ікони, якими володіла церква, виконувалися коштами греко-католицьких меценатів Бужинського, Мартинюка, Антоновича,
Завади, Скрентовича, Малковича, Черневського та інших щирих українських християн.
У тридцятих роках ХХ ст. на порядку денному, як і за Австрії, знову постало питання про
будівництво греко-католицької церкви. Однак румунські окупанти не дозволяли розробляти новий проект, і тоді українці почали шукати нові підходи у будівництві. Вирішили
церкву розширити зі збереженням її первозданного стилю, «як шляхетну, стару, історично
цінну домівку нашої віри дитинних літ, цей граничний камінь нашого суспільного розвитку» [29,
с. 378].
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У 1913 р. для українців функціонували 199, а в 1918 р. 218 українських народних шкіл
з 800 класами 40 тисячами учнів і близько 1000 підготовлених учителів, три українські
гімназії у Чернівцях, Вижниці, Кіцмані, українська реальна гімназія у Вашківцях, український ліцей у Кіцмані, дві учительських семінарії в Чернівцях і чотири фахових школи (Чернівці — реміснича; Кіцмань — сільсько-господарська; Сторожинці — школа плетених
виробів; Вижниця — різьбярська). В чернівецькому університеті працювало чотири українські кафедри: мови, літератури, церковно-слов’янської мови, східно-європейської літератури. Православних українців обслуговували власний мирополит, окремий відділ у консисторії зі священиків, що правили по українськи.
З погляду економічного українці створили кілька сот власних ощадних і кредитових
установ, крайову «селянську касу», «Руську касу», Страхове т-во «Карпатія», спеціальні кооперативи, пару сот читалень і народних бібліотек, аматорський театр, спортивні, пожежні
й благодійні спілки, кілька часописів періодичних видань. Усі ці здобутки українства румунські власті упродовж десятиліть поступово зліквідували [94].
Під час румунської окупації УГКЦ на Буковині влада підпорядкувала від Станиславівської архідієцезії Генеральному вікаріату Румунської греко-католицької церкви з осідком
в Бая-Маре. УГКЦ на Буковині продовжував керувати отець Михайло Сімович. Церква
складалася, як і раніше, із 17 парафій, у тім числі чернівецька [46, с. 9–17]. З переслідуванням українців у краї динаміка зростання кількості греко-католиків порівняно з австрійським періодом значно спала. Якщо на 1920 р. на Буковині мешкало понад 25 тис.
греко-католиків, то згідно з переписом 1930 р. — 28 тис., тобто за десять років кількість
віруючих зросла лише на три тисячі. Щоправда, на відміну від заборони відправляти богослужіння українською мовою в православних церквах, українські греко-католики продовжували правити літургію церковно-слов’янською мовою і виголошувати промови українською.
Конкретні репресії проти церкви розпочалися у 1936 р., коли на вимогу професора
Н. Йорги румунська влада конфіскувала українську греко-католицьку церкву в Сучаві та
передала її румунам. Греко-католицький Генеральний Вікаріат за таке самоуправство подав
до суду в Румунське міністерство культів, у якому відбулися гострі дебати. Під час засідань
професор Н. Йорга охарактеризував священиків УГКЦ Буковини як таких, що закликають
до боротьби з румунською владою, мовляв, це «кубло гаддя, яке постійно працює проти румунської держави» [103]. Згадав навіть те, що українські селяни у с. Борівці зірвали румунські прапори й вивісили українські, що українські греко-католики з православними вороже
настроєні проти Румунії.
На захист української церкви став депутат Володимир Залозецький. У своєму виступі
5 лютого 1937 р. він сказав таке: «Українське питання викликало гарячі дебати в сенаті.
Говорено про питання греко-католицької церкви в Сучаві і про справу греко-католицького
вікарія в Чернівцях. З цієї нагоди висказано повно погляд, що ми, українці, не є автохтонним
населенням Буковини.
Як представник українців у румунськім парламенті, хочу представити наш погляд з цієї
трибуни. Правдою є те, що греко-католицький вікарій у Чернівцях є українець. Та всі, хто його
знають, не можуть закинути йому, що він уживає свого високого становища на те, щоб робити
іредентистичну політику. Тому я не маю наміру збивати великого історика Йоргу щодо українського питання. В імені доброго розуміння, що може запанувати між обома народами, хочу
я поговорити тільки про обвинувачення в іредентизмі, що його нам закидають. Українці є сьогодні бездержавною нацією, бо не визнають фікції державної самостійності, що її створили
комуністи під назвою Совєтська Україна. Тому-то закид української іреденти є політичною
нісенітницею. Щодо цього обвинувачення хотів би сконтактувати наступне: Зараз по березневій революції постала українська Держава. Усі уряди з Києва визнали, що союз румунською

Він тихий був, весь вік терпів.
Хоч усміх мав для всіх погідний,
І тихий згас. Все мріяв і тужив.
Щоб щасним став народ наш бідний.
Він хотів усе для бідного народу.
Разом із отцем у будинку також мешкала дочка М. Сімовича Марія. Закінчивши
навчання у Берліні, вона повернулася до Чернівців, відкрила приватну школу гри на фортепіано та активно працювала в Українському народному домі. У 1929 р. Марія вийшла
заміж за сина адвоката Ясеницького Романа, який був головою товариства «Рідна школа».
Збереглася світлина, на якій зафіксовано отця М. Сімовича з дружиною, дочкою Марією
і зятем Романом Ясеницьким (18 липня 1934 р.) [70, с. 223].
Автори знайшли також кілька світдин, які проливають світло на життєпис видатних
патріотів Буковини — Марії і Дмитра Квітковських, які брали шлюб у церкві Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях приблизно 1938 р. Марія походила з греко-католицької родини Веселовських. Ймовірно, це її батькові-пароху встановлено невеличку плиту вверху
на пам’ятникові отцю Теофілові Максимовичу зі словами «Пером тобі земля», який помер
чи загинув 1916 р. у тридцять три роки. Збереглися фото їхного шлюбу, весільного кортежу
та застілля. Додамо: Денис Квітковський був знаним Головою Проводу ОУН на Буковині,
видавцем націоналістичних часописів, співавтором історії «Буковина: її минуле і сучасне».
У діаспорі очолював Провід Українських Націоналістів мельниківського напряму (1977–
1979). Марія — Світову Федерацію Українських Жіночих Обєднань (СФУЖО).
Працював при церкві також священик Луцький та канонік Злепко, який жив на пробостві біля церкви. Ще три священики, Володимир Слабий, Манів і Бойчук, жили у невеличкому церковному будиночку, що стоїть біля пам’ятника Буковинському куреню. Вони
мали сім’ї. Коли 1940 р. на Буковину прийшла радянська влада, будучи проінформованими,
що їх чекатиме у майбутньому, вони разом з М. Сімовичем назавжди покинули край.
У 1938 р. до церкви з Рима прибув священик Петро Кулишір. 7 серпня він мав першу
службу Божу. Походив Кулишір хоч і не з багатої, але досить забезпеченої сім’ї. Мав трьох

братів. Старший Віктор закінчив три курси Чернівецького університету. Після двох років
служби в румунській армії 20 липня 1940 р. повернувся на Буковину, де очолив Буковиськиий окружний провід ОУН. Його заарештував НКВС, і після допитів у Києві 11 липня
1941 р. розстріляли. У протоколах патріота слідчий записав, що Кулишір не без гордості
заявляв: «Ми знаємо, що Україна повинна бути самостійною!» [24, арк. 1–22]. Два брати Кулиширів, Володимир та Михайло, виїхали до Німеччини. Жив П. Кулишір із сестрою
і мамою, Ликерою Степанівною, по вул. Маяковського. Коли усі священики виїхали до Румунії, а звідти хто куди, П. Кулишір залишився в Чернівцях. Хоча його переслідували енкаведисти, якимось чином йому пощастило утриматися до 1941, можливо, його не встигли
заарештувати. Після відходу більшовиків, прийшли румуни, отець Кулишір служив весь час
у церкві один. Зі смертю Ольги Кобилянської у 1942 р. очолив її багатолюдний похорон
з іншими священиками. Та коли радянські війська повернулися, отець виїхав на захід. Церква залишилася без пароха. Тимчасово приїжджали деякі священики з Галичини, але це
було рідко. А далі відбулися події, пов’язані з львівським «псевдособором» 1946 р. і остаточною забороною діяльності греко-католицької святині у Чернівцях.
Підсумовуючи, відзначаємо: під час румунської окупації церква Успіння Пресвятої
Богородиці як українська духовна установа хоч і вижила, проте змушена була збавити темпи
духовного виховання людей у контексті окупаційних вимог, доводити свою лояльність режиму, відмовитися від багатьох форм національно-християнського виховання, притаманних попереднім часам австрійської влади.
3. Переслідування греко-католиків на Буковині після Львівського «псевдособору»
Починаючи з 1944 р. румунську окупаційну владу замінила радянська, яка піддала
церкву остаточній руйнації. Важливу роль у цьому процесі відіграв Львівський «псевдособор» 1946 р., заборонивши діяльність УГКЦ. Це був третій, радянський період, характерний
тотальним знищенням церкви.
Радянська влада боялася греко-католицької церкви, адже національно-свідомий поступ Буковини був би неможливим без неї, що скріплювала віру та надію під скіпетром духовного будівничого української нації — Андрея Шептицького. Напередодні повернення
на Західну Україну совітів, УГКЦ налічувала 4 млн віруючих, 3040 парафій, 4400 церков
і каплиць, 127 монастирів і монастирських будинків, 2950 священиків, 1 богословську академію, 7 духовних семінарій і шкіл, 9 друкованих видань. Церква утримувала бурси для
учнів, установи для убогих, шпиталі, бібліотеки, національні музеї. Всі ці здобутки церкви
московіти зліквідували, і церква перейшла у підпілля, а близько 800 священиків змушені
були перейти на московське православ’я [71, с. 17–18].
Наприкінці 1944 р. до чернівецької церкви приїхав інтелігентний священик МиколаЄвген Юрик, однак він довго не працював і повернувся до Львова, де його заарештували.
Потім він став учасником Львівського «псевдособору» 1946 р., далі єпископом та митрополитом Львівським і Тернопільським Руської православної церкви. Потрапив до рук НКВС
і священик з Гошева, на прізвище Гродецький, якого направлено до Чернівців після
о. Юрика.
У Чернівецькій парафії служив також отець Венделін Яворка. Це був високоосвічений духівник. У 1912 р. закінчив університет в Інсбруку та розпочав свою священичу діяльність на Закарпатті. Після Першої світової війни обіймав посаду ректора Богословського
інституту в Тарнаві. З часом переїхав до Рима, де займався підготовкою священиків східного обряду на посаді ректора академії «Руссікум». У 1941 р. Папа Римський направив його
у Харбін (Китай) душпастирем для слов’ян. Звідти — у Росію, потім через румунського нунція у Чернівці для місії УГКЦ при одному з монастирів. Ще до Львівського собору Яворка
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Завдячуючи Володимирові Залозецькому, святиню було перебудовано за його ж планами зі збереженням первісної основи, хоча йшлося про суцільну перебудову її ампірового
стилю. Серед інтелігенції точилася гостра полеміка, як перебудувати церкву, в якій перемогла точка зору Залозецького, і сьогодні українська святиня залишилася багата двома архітектурними стилями: попереднім — ампір і модернізованим українським бароко. Після
освячення церква отримала нинішню назву Успіння Пресвятої Богородиці. Для неї замовили і виготовили в Італії художній іконостас і два бічні вівтарі, які замовив і пожертвував
на церкву пан Черневський [38, с. 5]. На святиню жертвували дзвони, за що меценатів
нагороджували грамотами. Одну з них на ім’я професора Ревюка за 1936 р. знайдено серед
колекції відомого збирача Івана Снігура. Грамота багато оформлена синьо-жовтими кольорами, що свідчить про те, що церква продовжувала сповідувати національно-християнські
ідеали.
У міжвоєнний період Церкву Успіння Пресвятої Богородиці обслуговували згадуваний генеральний вікарій Михайло Сімович, який мешкав на вулиці Федьковича, 25 у приватному будинку, збудованому в 1920 р., на який йому позичив гроші єпископ Григорій
Хомишин, про що згадувалося вище. Вілла у роки румунської окупації була осідком українського національного руху, який координував його син Микола-Борис Сімович — доктор
права. На жаль, він довго не прожив (1894–1926), і лірично-патріотична епітафія, викарбувана на його могилі, розкриває його душу:
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греко-католиком й веде при костелі дитячий гурток «Отче наш», де виступає з атирадянськими розмовами [8, арк. 9–10].
Діючою залишалася після заборони українська греко-католицька церква у смт Глибока, побудована у центрі міста в 1920 р. Споруда була дерев’яною і мала площу 70 м2.
Потрапивши під заборону, громада греко-католиків надіялася на правосуддя з боку радянської влади. З цього приводу 17 квітня 1950 р. написали листа, у якому повідомляли, що
їхня громада налічує близько 135 родин і їх примусили у листопаді 1946 р. об’єднатися
з православною церквою патріаршого напряму. У скарзі йшлося: «Селяни сподівалися, що
матимуть свою церкву у складі російської церкви, однак, як виявилося, церкву не зареєстрували.
Священик Николай повідомив, що наша церква має бути зачинена. Громада просить ще раз вияснити майбутнє УГКЦ смт Глибока. За дорученням громади В. К. Батавський, Ю. Г. Заєць,
С. І. Павчек, А. І. Калевич». Влада санкціонувала знищення церкви, однак з невідомих причин цього не зробила. 31 жовтня 1980 р. листом № 1315 виконком Глибоцької райради клопотав про знесення святині [16, арк. 80].
Наступну греко-католицьку церкву на Глибоччині заборонили на хуторі Фундоя села
Горішні Петрівці, де мешкало близько 30 родин греко-католиків. Селяни сподівалися перехитрити радянську владу й самі попросилися зареєструвати їхню громаду у злуці з Руською
Православною Церквою. Однак 1947 р. вірних змусили переселитися до села, частину вислали
у Східну Україну, а церкву Святого Анатолія, побудовану в 1903 р., розібрали. Святиня мала
розмір 14×7 м, три металічні хрести, покрита ґонтом.
Ще одну греко-католицьку церкву вірні побудували у с. Топорівці в 1908–1910 рр.
Радянські органи влади закрили її під час анексії Буковини 1941 р. Частина греко-католиків,
побоюючись переслідувань, виїхала до Румунії. За часів совєтів церкву почергово передавали то під склад колгоспу, то під будинок піонерів [9, арк. 2].
Не менш трагічна доля спіткала греко-католицьку церкву Святої Покрови у смт Путила. Культова споруда розташовувалася у зоні повстанських дій, тому її закрили пізніше
за інші, аж у 1960 р. Під час каральних операцій проти ОУН-УПА багато греко-католиків
загинуло. У святині відкрили музей атеїзму, згодом вирішили розібрати на матеріал для будівництва школи у с. Сергії, а на тому місці побудувати пам’ятник загиблим воїнам радянської армії. Також прирекли на знесення греко-католицьку церкву на хуторі Красний Діл
[13, арк. 41].
На Вашківеччині, а саме на території с. Замостя, церкву УГКЦ побудували в 1938 р.
площею 94 м2, покрили цинковою бляхою. У 1962 р. її передали колгоспу «1-є Мая» під кінозал [10, арк. 15].
На Заставнівщині у с. Погорилівка в 1951 р. греко-католики просили їхню церкву
зареєструвати як православну. Однак уповноважений Є. Проценко не дозволив, тому що
у Погорилівці була діюча православна церква: «…а уніатська буде діяти під прикриттям православної», — пояснював він.
На Сторожинеччині у с. Старі Бросківці голова Чернівецького облвиконкому депутатів трудящих Ф. Мацідонський на знищення церкви дав особисту санкцію: «Дозволити
розібрати приміщення уніатської церкви на будівництво сільського клубу» [10, арк. 225].
У Садгірському районі м. Чернівці до греко-католицької церкви Святої Покрови
віруючі більше року не допускали православного священика Коцюбу. Колишній грекокатолицький священик Товстюк хоч і перейшов на православ’я, але відправляв богослужіння у греко-католицькому обряді. Церкву закрили 1959 р. і почали використовували як
спортзал.
Храм УГКЦ у с. Бояни Новоселицького р-ну у 1960 р. віддали під колгоспний склад.
Але, враховуючи, що в селі налічувалося близько трьохсот ревних греко-католиків, з активними діями проти церкви довелося зачекати на майбутнє, тому її вдалося зберегти.
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перереєстрував церкву Успіння Пресвятої Богородиці з надією, що все уляжеться і церква
функціонуватиме. Однак після «псевдособору» настоятеля Яворку за надмірну активність
заарештували і вислали до Сибіру на 10 років концтаборів. Повернувшись з концтабору,
помер у м. Жіліна на території сучасної Словаччинии [75, с. 190].
Приблизно в 1950 р. до Чернівців приїхав священик Д. Кость, з Волині. Спочатку
він дотримувався греко-католицького обряду, а потім офіційно оголосив про перехід на
православ’я. Тоді парафіяни УГКЦ поділилися на дві групи. Перша на чолі з активістами
т. зв. Церковної ради Левковичем, Скрентовичем і Дубом залишилася при церкві, сподіваючись, що під прикриттям православ’я збережуть її первинну суть. Про настоятеля церкви
Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях Д. Костя інформували так: «він всі обряди виконує
у греко-католицькому дусі, хоч церква перейшла на православ’я. У своїх проповідях закликає
зберігати віру та шлях істинний». Друга частина громади, хто розумів підступну політику
СРСР, перейшли до римо-католицької церкви, сподіваючись при ній зберегти традиції
УГКЦ. Зазначимо, що в костелі поляки зустріли греко-католицьких ізгоїв зі співчуттям та
розумінням, тоді ксьондзами служили Краєвський і Енджієвський.
З метою посилення радянського впливу на колишні громади українських грекокатоликів буковинський православний єпископ Євменій (Хорольський) 14 березня 1956 р.,
згідно з розпорядженням екзарха України митрополита Іоанна, у зв’язку з 10-літтям «возз’єднання уніатської церкви з православною», наказав відправити у церквах урочисту Службу
Божу. До Чернівців запросили греко-католицьких священиків. Організацію заходу поклали
на протоієрея Д. Костя, службу відспівали 25 березня. Однак замість очікуваних близько
300 вірян запрошених гостей прийшло лише 40. Таким був протест чернівецьких грекокатоликів проти насилля радянської влади. У цьому ж руслі Руська православна церква провела Службу Божу в пам’ять загиблого організатора Львівського «псевдособору» Георгія
Костельника.
Громада УГКЦ Чернівецької області після Львівського «псевдособору» хоч і зазнала
серйозних утисків, але не змирилися зі своїм статусом і продовжувала боротьбу за збереження традиційної церкви. За свідченнями активістки Ярослави Гой, до Чернівців часто
навідувалися два священики — Єронім і Яків, у миру брати Євгеній і Ярослав Тимчуки із
Заліщицького р-ну Тернопільської обл. Єронім працював підпільним викладачем УГКЦ,
Яків — єпископом. Вони часто зустрічалися з віруючими на квартирі Наталії Кубаренко,
сестри Ярослави, за адресою вул. Череповецька, 11. Отці відправляли Службу Божу, сповідали людей, хрестили дітей, читали проповіді, аж поки їх не схопили емдебісти й не засудили до 10 і 14 років ув’язнення.
Наступ на Успенську церкву посилився з 1952 р., коли влада конфіскувала приналежну святині ділянку землі та саду, загальною площею 3349 квадратних метрів. Церква
функціонувала ще до початку 60-х р. Розповідають, що віруючі греко-католики напередодні
закриття здійснили навколо неї хресний хід. Починаючи з 1961 р. влада передала святиню
під склад «Бази культторгу». Але ці та інші заходи не зупиняли дій віруючих. Вони писали
скарги, заяви і прохання у вищі державні інстанції, опротестовуючи закриття церкви, однак
влада ігнорувала вимоги.
Із закриттям Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях паралельно здійснювалися
репресії у містечках та селах Буковини. У Чернівецькій області перед приходом червоних
налічувалося 20 греко-католицьких громад. З них 6 у містах, 8 у селах і 6 на хуторах. Після
1946 р., а саме — 1947 р., 11 святинь передано в лоно Руської Православної Церкви. Влада
констатувала, що станом на 1958 р. в області п’ять священиків УГКЦ перейшли у православ’я: І. Г. Баран, І. С. Двояк, Д. Г. Кость, М. Г. Мартин, М. В. Скаб. Два священики
Ю. Малимука і Олексіїв залишилися при попередній вірі й опинилися за штатом [11, арк. 7].
Про священика Ю. Малимуку органи влади повідомляли, що він продовжує бути ревним
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4. Буковинські мученики за церкву і державу
З приходом на західноукраїнські землі радянська влада розгорнула активну діяльність щодо знищення духовенства УГКЦ. Одну частину заарештовували і вивозили до Сибіру чи в Азію, а інших замордували в тюрмах [88, с. 296]. Проте повністю стерти
християнський дух мирян УГКЦ тоталітарна система не змогла. Вірні зберігали у себе дома
церковні ікони, Євангелія, культові предмети, які рятували під час руйнування церков.
Також таємно збиралися на підпільні богослужіння чи спільні молитви.
Понад сімдесят віруючих греко-католиків церкви Успіння Пресвятої Богородиці
у Чернівцях зазнали мук і поневірянь у тюрмах і концтаборах СРСР за рідну віру, християнську традицію, участь у визвольній боротьбі ОУН-УПА, але ніхто з них не зрадив святої
церкви. Кидаючи українців у тюрми і концтабори, більшовики, крім плану національного
і соціального винищення народу як ворогів імперії, водночас втілювали воєнно-стратегічний задум побудови комунізму на шостій частині земної кулі. Більшість концтаборів СРСР
розташовувалися у безмежних просторах Сибіру та Азії, де можна було приховати від світу
звірства по відношенню до людей. Наявність мільйонної армії дармової робочої сили для
добування військово-стратегічної сировини: урану, міді, цинку, вольфраму, нафти, газу —
щільно перепліталася з економічною експансією Москви на міжнародній арені. Працею
політв’язнів, які зводили міста та підприємства, КПРС освоювала безмежні простори
Радянського Союзу. В умовах нестерпної праці мільйони людей були приречені на загибель.
Ув’язнених після відбуття строку влада роками не прописувала за місцем народження.
З легалізацією УГКЦ колишні політв’язні брали активну участь у її відродженні.
Однак церква вижила. Загартована переслідуваннями у ХХ ст., вона нині володіє величезним духовним капіталом, зміцненим кров’ю і стражданнями відданих християн, досвідом боротьби за утвердження національних ідеалів супроти «російського міра», елементів
секуляризації.
Далі публікуємо розповіді про єпископа коломийсько-чернівецької єпархії Павла
Василика, спогади політв’язня Віри Кузів, активістів відродження святині Олексія Бручковського, Івана Ільницького, дяка церкви Івана Калачника, які побували у володіннях
царства червоного диявола, та до «дна запили з московської чаші московську отруту».
Так, життєпис Павла Василика насичений драматичними роками перебування в радянських тюрмах і концтаборах, переслідуваннями у 70–80-х рр. ХХ ст. З його ім’ям пов’язана
довголітня боротьба за вихід УГКЦ з підпілля та легалізацію. Парафіяни церкви Успіння
Пресвятої Богородиці пам’ятають візитації на престольні свята єпископа Павла Василика,
спогади про якого збуджують у їхніх серцях тільки теплі та приємні почуття.
У момент проголошення Акту державної незалежності України 1991 р. Павло Василик
брав найактивнішу участь у посвяченні новозбудованих храмів, знівечених радянською владою
символічних могил борцям за волю України, перепохованні жертв більшовицького терору.
Павлові Василикові по праву належить почесне місце в історії відродження Української греко-католицької церкви, національно-християнських святинь і національної свідомості та гідності народу.
Його життя є настільки багатим і динамічним, що вмістилося б у декілька томів досліджень, і ця праця сьогодні є актуальною. У майбутньому вона могла б стати канвою для
написання історії української церкви, прикладом для виховання молодих священиків.
Народився Павло Василик 8 серпня 1926 р. у с. Бориславка Перемиського повіту
Львівського воєводства (нині Польща) у родині колишніх січових стрільців по дідовій і батьковій лінії [30, с. 4].
Батько Яким працював рільником і добре знався на столярстві. Мати Ксенія з дому
Кульгавець була взірцевою господинею, городницею та квітникаркою. Сім’я мали у володінні
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У Вижницькому районі з колишньої греко-католицької церкви на хуторі Серафинець с. Замостя вивезли церковне майно до православної церкви с. Банилів, а в приміщенні
храму відкрили музей [10, арк. 160].
Після заборони Української Греко-Католицької Церкви священики підпадали під
особливий контроль органів КДБ, у процесі якого відстежувалися їхня діяльність. Так, у донесенні про благочинного Вижницького округу йшлося про те, що він у своїй роботі: «протягує елементи уніатства, орієнтує на це деяких священиків. Треба вирішити питання, як
його позбутися» [12, арк. 20].
Надійшла також інформація на настоятеля у Садгорі Михаїла Мартиніва, який зі
своїм шваґром протоієреєм ведуть пропаганду на користь УГКЦ, що, мовляв, Папа Римський Іоанн ХХIII збирає кардиналів, і Ватикан буде управляти світом. Єпископ Чернівецький Євменій (Хорольський) 14 листопада 1956 р. написав обласному уповноваженому, щоб
вигнати «цих вовків в овечій шкурі» [12, арк. 8].
Дотримувалися ще певний час греко-католицьких традицій і вірні сіл Верхні і Нижні
Станівці Кіцманського р-ну на чолі зі священиком С. Н. Смоляком. Уповноважений подав
на священика у Москву доповідну про те, що він активізував настрої колишніх уніатів.
У церквах з’явилися ікони з уніатською символікою. До нього потягнулися греко-католики
із Сторожинця. Чиновник вимагав зняти священика з реєстрації [14, арк. 146–156].
Комітет державної безпеки вивчав вплив Ватикану на колишні греко-католицькі
громади, але нічого не виявив. Лише у деяких районах Чернівеччини, суміжних з ІваноФранківською областю, комітет зафіксував випадки продажу церковних календариків
з греко-католицькою символікою і проводив з їх розповсюджувачами рішучу боротьбу [15,
арк. 146–156].
Радянська влада відстежувала реакцію закордонної преси на її політику атеїзації.
11 серпня 1980 р. Чернівецький обком партії отримав «Огляд зарубіжних засобів масової
пропаганди і інформації з питань становища Католицької Церкви і залишків уніатства
в СРСР», а згодом коментував їх на семінарі пропагандистів-атеїстів. Матеріал на п’ятнадцяти сторінках мав гриф обмеження «для службового користування». У документі повідомлялося, що Папа Римський Іван Павло II закликав СРСР дарувати релігійну свободу
українським католикам, приєднаним до Руської Православної Церкви в сталінську епоху.
Наголошувалося, що цей же архіпастир зустрічався з дисидентом-істориком В. Морозом
у Ватикані, також і те, що під час турне по США говорив про страждання і несправедливості
над українцями. Особливо відзначав боротьбу Української Греко-Католицької Церкви за
незалежність. Документ свідчить, що УГКЦ входила в орбіту зацікавлень Ватикану, світової
преси та громадськості.
Отже, Українська греко-католицька церква на Буковині у ХХ ст. зазнала активних
переслідувань: під час Першої світової війни, від російських окупаційних військ, згодом
румунської та радянської влади, які між собою мало чим різнилися. Священиків та їх сім’ї
репресували, вивозили до Сибіру, забороняли національно-патріотичну діяльність церкви,
громили структури Буковинського деканату, підпорядковували його єпархії на території
Румунії, асимільовували УГКЦ з румунською церквою, і все це було направлено на те, щоб
знищити українську ідентичність. Радянська ж влада на п’ятдесятиріччя викреслила церкву
із життя та на довгі роки залишила незагоєні рани на душах і серцях українців.
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У Спаському таборі було безліч відпрацьованих старих кар’єрів, і Павло Василик
почав там організовувати для політв’язнів вечірні, утрені, акафісти. Наглядачі не раз, довідавшись про такі таємні зустрічі, розганяли в’язнів-християн. Тоді зі Спаська невгамовного
П. Василика перевели в табір Ольжерас в Алтайському краї на будівництво нафтопереробного
заводу. Але й тут молодий диякон продовжив катехізацію політв’язнів. За активізацію християнських проповідей табірне керівництво декілька разів кидало його в «барак усілєнного
режіма» (БУР) та карцери.
Після смерті Й. Сталіна незламного диякона повезли в омські табори, де він організував святкування Великодня. Намалював плащаницю й розклав її у бараку. Дізнавшись
про святиню, до неї прийшли помолитися сотні політв’язнів. Потім виступив з патріотичною проповіддю під час Воскреслої утрені. За це його знову кинули на 10 діб у карцер.
Восени 1955 р. Павла Василика звільнили з ув’язнення й направили на поселення
у Новосибірську область. У серпні наступного року він отримав дозвіл повернутися в Україну
і поїхав до Бариша. Незабаром отримав листа від отця Івана Готри зі Львова, що його викликає владика Микола Чернецький та готовий висвятити на священика.
Підготувавшись, Павло Василик 10 листопада 1956 р. перед підпільною комісією
у складі отця Івана Готри, отця-професора ЧСВВ і ще двох духовних осіб склав іспит,
а 18 листопада цього року отримав з рук преосвященного владики Миколи Чернецького ієрейські свячення [30, с. 35].
Не затримуючись у Львові, нововисвячений Павло Василик повернувся до Бучача
і вперше таємно відслужив Службу Божу в помешканні сестер-служебниць. З Бучача подався до с. Переволока, де також відправив Службу Божу в присутності близько двохсот
мирян. З тих пір отець Павло Василик, виконуючи священицькі обов’язки, йшов від села
до села лісовими і польовими дорогами вдень та вночі пішки по 20–40 км.
Наприкінці 1956 р. отця запросили для катехізації населення в Закарпатській області.
Тут на нього «полювали» сотні міліціонерів, але люди його охороняли, вчасно повідомляли
про небезпеку та захищали від арештів [30, с. 37].
Повернувшись на Бучаччину, у Квітну неділю 1957 р. о. П. Василик відправив
Службу Божу у с. Нижня Переволока. Його схопили тернопільські кадебісти й після допитів
заявили, що виписали з Бучача. Потім знову арештували, відвезли до Івано-Франківська
й після допитів відпустили. Такі «акції» відбувалися ще декілька разів.
Сміливого проповідника Слова Божого вирішили зліквідувати фізично, й на нього
було вчинено два замахи, але, завдячуючи своїй кмітливості, отець Василик оминув трагедії.
У 1958 р. він заквартирував у с. Надорожна Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл.
Це село стало одним із центрів підпільного греко-католицького руху Східної Галичини.
Павло Василик почав налагоджувати зв’язки з іншими греко-католицькими священиками,
які діяли підпільно [30, с. 43].
22 січня 1959 р. Василика заарештували знову і в травні засудили на п’ять років ув’язнення. Покарання відбував у 2-му табірному пункті Явас у Мордовії. Там зустрівся з митрополитом Йосифом Сліпим. У 1963 р. Блаженніший митрополит востаннє його поблагословив, і вони розлучилися [30, с. 53].
22 січня 1964 р. термін ув’язнення Павла Василика закінчився, але йому відмовили
в прописці на території Української РСР. Після довгих клопотань допоміг друг у Львові,
колишній повстанець Іван Щавель. Він працював фармацевтом і доручив Василикові збирати лікарські рослини. Така форма праці стала в пригоді в душпастирській діяльності отця,
і він поєднував її з духовною опікою населення майже 23 роки.
1 травня 1974 р. у с. Вільхівці Жидачівського р-ну Львівської обл. владика Йосафат
Федорик ЧСВВ екзарх українських католиків на Центральну Азію висвятив Василика
на єпископа [30, с. 56]. Займаючи високий духовний сан, Павло Василик відтоді почав
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десять гектарів землі й обробляли її спільно з одинадцятьма своїми дітьми. Родичі дбали,
щоб їхні діти виростали національно свідомими особистостями. Їм передплачували дитячий
журнал «Дзвіночок», християнський «Місіонер», популяризувалися твори галицького письменника Андрія Чайковського. Настільною книгою вдома завжди було «Життя святих».
Майбутній єпископ згадував, що в дитинстві відчував замилування до священства.
Зробив собі одного разу з рушника єпитрахиль і навіть поховав за християнським звичаєм
голуба, якого загриз кіт.
Закінчивши чотири класи школи у рідному селі, продовжив навчання в сусідньому
селищі Роботичі. Пізніше батько віддав Павла до гімназії в Перемишлі за 25 км від рідної
Бориславки. Навчаючись у гімназії, юнак відвідував церкву, сповідався та причащався. Жив
аскетом, строго постив, часто бичував себе та пускав кров, готуючись до служби Христовій
церкві.
Навесні 1945 р. влада депортувала селян Бориславки у Тернопільську область, частину з них розселили у с. Бариш Бучацького р-ну. Павло з села поїхав до рідної тітки у Львів,
де продовжив навчання у десятому класі, а потім у фельдшерській школі з надією, що
знання з медицини стануть йому у пригоді в майбутньому священстві. Однак з ліквідацією
УГКЦ в 1946 р. його мрії розвіялися, і він почав здобувати знання самотужки. Водночас
розпочав співпрацю з юнацькою організацією ОУН, займався постачанням для повстанців
ліків, друкарського паперу, чорнила тощо. З Бариша до Павла приїжджав батько і зібрані
речі відвозив оунівцям Бучаччини [30, с. 9].
1 квітня 1947 р. Павла заарештували емдебісти й після допитів і катувань засудили
на 10 років концтаборів за статтею 54-1А-11 «ізмєна родінє» [30, с. 10]. Через пересильні
тюрми Львова юнака етапували до Іркутська (РРФСР) й примусили працювати на будівництві. Після року важких робіт перевезли на лісорозробки в Башкирію. Тут Павло Василик
зустрівся зі священиком Йосифом Пуковінським, викладачем Луцької римо-католицької
семінарії, благородною і високоосвіченою людиною. В одній із розмов зізнався, що мріє
стати священиком. Отець Пуковінський підтримав його наміри і розпочав навчання основам богослов’я. Пуковінський таємно щонеділі відправляв у бараку Службу Божу і навіть
сповідав та причащав табірників Святими Дарами з тюремної схованки.
Навесні 1949 р. в’язнів з Сибіру перевезли на джезказганські мідні рудники в Казахстан, де П. Василик познайомився ще з двома політв’язнями – Долішкевичем із Закарпаття та отцем Пушкашем, римо-католицьким професором богослов’я з Білорусії. У грудні
1949 р. сюди етапували в’язня єпископа Віктора Новикова. Його мати була італійкою,
а батько — росіянином. 1 січня 1950 р. єпископ Новиков у табірних умовах висвятив Павла
Василика на диякона, і про цей день молодий священик у своїх спогадах написав таке: «Свячення були під час сніданку. Єпископ знав напам’ять основні молитви, найголовніше форму свячень „Божественна благодать“... Свідком моїх свячень був тільки один панотець з Молдавії»
[30, с. 17].
Отримавши перший ступінь свячення, П. Василик у межах своєї дияконської влади почав проповідувати у концтаборі Слово Боже: відправляв молебні, вечірні, утрені,
акафісти.
З Джезказгана дорога П. Василика простяглася на Спаські рудники, розташовані
у т.зв. Долині смерті. Тут працювало понад 20 тис. політв’язнів і серед них багато священиків. Диякон Павло познайомився з отцем-василіянином Іваном Готрою, ігуменом монастиря студитів отцем Мисяком, отцем Туркусом з Латвії та іншими.
Поруч з чоловічим концтабором у Спаську розміщувався також і жіночий табір,
у якому відбували термін ув’язнення сестри-монахині. Священики через табірний мур спілкувалися з сестрами, передавали їм записки з повідомленням про час відправлення Служб
Божих, щоб вони могли молитовно поєднуватися з ними.
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почуття національно-християнської гідності. Так, 30 грудня 1989 р. під час панахиди на могилі Українських Січових Стрільців у Борщеві він говорив: «Ми прийшли сюди, з’єднані єдиним серцем, щоб подякувати Богові за отих славетних борців, що віддали своє життя за кращу
долю і волю України». Владика багато говорив про національні змагання 1918–1920 рр.,
голод-геноцид 1933 р., визвольну боротьбу під прапорами ОУН-УПА. У кінці звернувся до
присутніх: «Чи прирікаєте свою вірність і любов рідному українському народові?!» «Прирікаємо», – відповіли люди. «Чи прирікаєтесь у вірності Українській греко-католицькій церкві?»
«Прирікаємось», — поклялися тисячі українців [72, с. 448].
1 листопада 1990 р. владика Павло приїхав на перепоховання 151 жертви більшовицького терору, знайдених у підземеллі церкви Святої Покрови у Бучачі. Тут він також
звернувся до присутніх зі зворушливою промовою: «Ось ми бачимо невинно замучених наших
братів, сестер і дітей. Кати мали на меті знищити український народ, але на перешкоді їм
стала церква, наша віра, прагнення до свободи патріотів, яких ми нині ховаємо. Ці люди загинули за те, що хотіли свободи, вільної України, любили Правду і Бога».
У 90-х роках ХХ ст. владика Василик відвідав практично кожне село і містечко Східної Галичини, в яких колись відправляв Богослужіння катакомбної УГКЦ. Народ відбудовував греко-католицькі храми, засновував нові парафії.
31 жовтня 1993 р. єпископ Василик очолив Коломийсько-Чернівецьку єпархію й доклав максимум зусиль у її розбудові. Впродовж наступних років часто відвідував український
греко-католицький храм Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях, надаючи допомогу
буковинським священикам [49, с. 7]. 19–21 липня 1996 р. організував у єпархії святкування
400-річного ювілею Берестейської унії. 30 липня 1997 р. у Львові відзначено 10-ліття виходу
УГКЦ з підпілля, 3 серпня святкування цієї дати відбулося в Коломиї, а 10 серпня — в Чернівцях [53, с. 7]. Єпископ Павло, перебуваючи у Чернівцях, часто виступав з християнськопатріотичними проповідями. Передвеликодні хресні дороги пов’язував із сучасним життям
людини. Завдячуючи Павлові Василику Буковина отримала самовідданих священиків, які
сповна працюють для добра церкви та народу. Кілька разів організовував свячення у церкві
Успіння Пресвятої Богородиці молодих священиків після закінчення Івано-Франківської
духовної семінарії.
На схилі літ владика Павло хворів, давалися взнаки важкі роки тюрем і концтаборів,
підпільних поневірянь на службі катакомбної УГКЦ. Помер він 12 грудня 2004 р. на тридцятому році єпископської хіротонії.
Підсумовуючи внесок єпископа Павла Василика у відродження Української грекокатолицької церкви, потрібно відзначити його глибоку патріотичність до України. Вірність
рідній церкві владика довів чотирнадцятьма роками ув’язнення, шістьма роками заслання,
сорока роками підпільної праці в лоні УГКЦ і титанічними зусиллями щодо її легалізації
у 90-х роках ХХ ст.
Завдячуючи його організаційним здібностям і сміливості, Українська греко-католицька церква вистояла в умовах переслідувань та успішно розвивається тепер.
Єпископ Павло Василик праведністю свого життя, терпінням і мучеництвом за віру,
без сумніву, заслуговує беатифікації до лику блаженних Слуг Божих та духовних борців за
Українську Самостійну Соборну Державу.
У сторінки новітньої історії відродження духовності Церква Успіння Пресвятої
Богородиці записала Віру Кузів-Сулятицьку, члена церковної ради Собору, новітню фундаторку храму, патріотку України, що в «процес відродження і становлення церкви вклала Розум,
Серце і Душу».
Після дозволу влади на відкриття церкви віруючі греко-католики отримали суцільну
руїну, яку треба було відбудовувати. Знищені стіни, ікони, відсутнє електричне освітлення,
парове опалення. Цінний іконостас італійських майстрів забрала у своє розпорядження
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формувати молоді кадри священиків, проводив з ними реколекції та організовував Богослужіння на підпільних квартирах та в лісах.
У 1985 р. розпочалася горбачовська «перебудова», а з нею позитивні зміни у напрямку
відродження Української греко-католицької церкви. 4 серпня 1987 р. група українських
греко-католицьких священиків на чолі з єпископом Василиком зібралася у Львові й підписала заяву про вихід УГКЦ з підпілля. Заяву, окрім Павла Василика, підписали 25 священиків (Г. Сімкайло, М. Сімкайло, Т. Сеньків, І. Сеньків, М. Гаврилів, В. Війтишин та інші),
4 монахині і 175 віруючих греко-католиків.
У документі, який адресували Святійшому Отцеві Іванові Павлові ІІ Папі Римському
та уряду СРСР, повідомлялося: «Уважаємо за недоцільне продовжувати перебувати у підпіллі,
а тому просимо Вашої святості сприяти всіма можливими способами правній легалізації
Української Католицької Церкви в СРСР». Через кілька днів про вихід УГКЦ з підпілля написали закордонні часописи, заговорили на радіо «Свобода».
28 серпня 1987 р. єпископ Павло Василик провів легальну Службу Божу у с. Зарваниця на Тернопільщині, де з давніх часів відбувалися відпусти. Сюди прибуло понад три
тисячі мирян із Західної України, Молдови і навіть з Наддніпрянської України. Єпископові
допомагали у Богослужінні Микола Сімкайло, ієромонах Михайло Гаврилів, Тарас Сеньків
та інші. Після закінчення Служби бучацька міліція заарештувала єпископа і протримала
його у райвідділі п’ять годин [32, с. 1–2].
Потім викликали його до республіканського УКДБ й погрожували різними карами
та провокаціями. На місці поширилися анонімки, що Василик «самозванець», а не єпископ,
і виступає проти держави. Але цим фальшивкам уже ніхто не вірив.
17 вересня 1988 р. єпископа Василика запросили до Москви на зустріч за «круглим
столом» з чотирма сенаторами США та п’ятьма радянськими депутатами. У розмові радянські представники ганьбили УГКЦ й називали її прислужницею німецьких нацистів, говорили, що Андрей Шептицький і Йосиф Сліпий — вороги народу, але Павло Василик дав їм
гідну відповідь.
Повернувшись додому, його викликали в Тернопільське ОУ КДБ й звинувачували у
псуванні міжнародного іміджу УРСР. Справа з легалізацією УГКЦ пригальмовувалася. Щоб
активізувати рух, владика Павло 7 лютого 1989 р. очолив нову делегацію до Москви у складі
єпископа-ординарія Івано-Франківської єпархії УГКЦ Кир Софрона Дмитерка, священиків Григорія Сімкайла, Тараса Сеньківа, редемпториста отця Ігоря Возняка та ще одного
священика [32, с. 2].
Однак делегацію не допустили на зустріч з народними депутатами СРСР. Тоді члени
делегації, щоб привернути увагу громадськості, оголосили в Москві на Арбаті безперервне
голодування. Були там і представники від Буковини. Перед тим на квартирі російського
дисидента Миколи Муратова єпископ Павло відправив Архієрейську літургію [32, с. 2].
Голодуючих на Арбаті зауважили не лише москвичі, а й іноземці. Їх запросили на міжнародний симпозіум журналістів, на якому владика Павло розповів про становище УГКЦ
в УРСР.
На підтримку голодуючих з’їжджалися люди зі всієї Східної Галичини. Голодування
тривало півроку і єпископ Павло Василик багато разів навідувався до Москви з архієрейською опікою голодуючих [30, с. 61]. У результаті голодування та підтримки українських
греко-католиків світовою спільнотою у листопаді 1989 р. в переддень візиту М. С. Горбачова
до Ватикану радянським урядом було дозволено реєстрацію громад Української греко-католицької церкви [30, с. 61].
Відтоді по всій Східній Галичині почалося тріумфальне відродження УГКЦ. У цей
період владика організував Богослужіння у сотнях сіл і містечках Івано-Франківської,
Львівської та Тернопільської областей, пробуджуючи своїми палкими проповідями у мирян
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мою долю. Сам він був прекрасно одягнений, сидів у м’якому кріслі — бункер був навіть у меблях.
Зразу мені запропонував роботу друкарки або зв’язкової. Я відмовилася. Після довгих суперечок
попросила, щоб дали можливість мені хоч привести себе до порядку. Ввечері прийшла зв’язкова.
Сказала, що зараз виведуть мене з бункера, і я піду з нею. Край села буде хата, у вікні горітиме
лампа, туди я повинна зайти й привести себе до порядку і змінити одяг.
Ми відійшли метрів двісті. Раптом з канави вибігли десь біля двадцяти солдатів. Обступили мене закричали: «Лягай, бандерівко!» Моя зв’язкова-зрадниця плакала, що прорахувалася.
Так мене під штиками привели до Тернопільської в’язниці. Тут почалося пекло. У вузенькій
камері було нас шістнадцятеро молодих дівчат. По команді лягали на один бік і поверталися
всі зразу на другий бік. Духота, сморід «параші». Годували нас бурдою. Справжнє пекло починалося вночі, коли викликали на допити. Під тортурами люди кричали не своїми голосами. Після
такого допиту волікли людину непритомну і як собаку кидали у камеру. На таких яничарських
допитах треба було мати сильну волю. Хто був слабий і не втримував тортур, то підтверджував будь-яку неправду, щоб закінчилися муки.
Так я відсиділа в цьому пеклі три місяці. У грудні мене забрали з камери і перевезли на
пересильний пункт у Копичинці, звідки відправили вагони в далекий Сибір на каторжні роботи.
Не довівши моєї вини, на волю не відпускали, бо такі законспіровані провокації МДБ майстерно
фабрикувало. За пімсту виселили моїх родичів на Сибір, а батькові було тоді 70 років. Покарання відбували в Читинській області. До 1960 р. життя було важке. Непосильна праця на
шпалозаводі та вирубуванні лісу, злиденні умови життя, бараки, мороз 50 градусів, заїдали блощиці, не вистачало харчів. Комендатура перевіряла нас і перераховувала двічі на день. З’їдала
нас туга за Україною, бо засудили навічно, без права повернення на свою рідну землю.
Мене притулила буковинська земля. Зараз, на схилі віку, хворію, літа залишили страшний спомин, але дякую долі, що дожила до часу свободи, волі, що Україна піднялася з колін і поступово відроджується. Дай, Господи, щоб більше ніколи не переживав неволі український
народ» [74, с. 201–202].
Наступний патріот України — Олексій Бручковський — народився 1915 р., і його громадсько-політичне життя припало на румунський окупаційний період Буковини. Був активним часником товариства «Український міщанський хор» при церкві «Успіння Пресвятої
Богородиці», членом «Української міщанської читальні». У тридцятих роках ХХ ст. познайомився з часописом революційної УВО «Сурма», який особисто розповсюджував серед буковинського загалу. Співпрацював і виконував накази провідників ОУН Буковини Петра
Войновського та Віктора Кулишіра. Після арешту останнього перейшов у підпілля. На нелегальному становищі займався організацією чернівецької ланки ОУН, що стала керівним
ядром похідної групи, відомої під назвою «Буковинський курінь». На жаль, у несприятливих
політичних умовах курінь не зміг виконати завдання, покладене на нього проводом ОУН.
Воєнна хуртовина повела О. Бручковського фронтовими дорогами Білорусії, Польщі, Франції та Алжиру, де він у складі куреня активно воював проти більшовицьких та нацистських
окупантів. Опинившись 1944 р. на території Франції, О. Бручковський налагоджував контакти щодо вступу вояків куреня до французьких частин Опору генерала де Голля. У 1945 р.
рештки буковинського куреня служили в Алжирі — такою була доля вояків бездержавної
армії. Буковинець-патріот, як і тисячі українців, міг переїхати в одну із західних країн та
влаштувати особисте життя, але він не покинув рідну Буковину, про яку марив у снах. Коли
повернувся додому, його заарештував більшовицький НКВС і на 10 років запроторив у концтабори Сибіру. Там брав участь у заворушеннях політв’язнів, допомагав митрополитові Йосифу Сліпому, з яким ділив табірні нари. Звільнившись 1955 р. з тюрми, повернувся на
Буковину, де перебував під контролем КДБ. З розвалом СРСР О. Бручковськиий, попри хворобу і старість, включився до активного відродження УГКЦ та національної ідеї. Був першим
головою відновленої греко-католицької громади при церкві Успіння Пресвятої Богородиці
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Миколаївська церква по вул. Руській. За нього потрібно було поборотися, щоб іконостас
повернули справжнім його власникам.
Серед активних організаторів усіх відбудовчих подій навколо церкви була Віра КузівСулятицька, колишня політв’язень, яка, попри поважний вік та слабке здоров’я, доклала
неабияких зусиль для святої справи. Пропагуючи ідею відродження церкви, уміло зорганізувала людей, які щоденно працювали у храмі. На власному ентузіазмі активісти організували хор, розпочали катехизацію вірних та їхніх дітей, святкування Пресвятої Євхаристії та
першого Причастя. На Великодні свята Віра Кузів відроджувала писанкарство та гаївки.
На Різдво, святий Йордан вчилися колядувати та щедрувати. У щоденній натхненній праці
до церкви чимраз більше і більше наверталося людей.
Віра Кузів відійшла у світ кращий 1995 р. Вдячні парафіяни церкви та духовенство
у жовтні 1995 р. в Чернівцях відправили урочисту панахиду і молитвами за спокій душі
патріотки.
На сторінках цієї праці автори відтворили короткі спогади гідної дочки свого народу,
на вічну їй пам’ять і славу в ім’я Бога та України. Основну увагу зосереджено на її молодих
літах, проведених у лавах збройного підпілля.
Народилася Віра Кузів-Сулятицька в с. Озеряни Борщівського повіту Тернопільського воєводства. Після закінчення Кременецького педагогічного інституту працювала
у школах Борщівського р-ну вчителем української мови. Водночас співпрацювала зі збройним підпіллям ОУН. Редагувала листівки і відозви повстанців до українського народу, постачала папір для друкарень, збирала інформаційні дані та виконувала розвідку на сільському
терені аж до свого арешту: «Це було 7 вересня 1949 р., — розповідала за життя Віра Кузів. —
Я вела урок української літератури у 7-му класі Королівської середньої школи Борщівського р-ну.
Раптом до класу увійшли два емдебісти на прізвище Алєксєв і Вентель, які наказали вийти
мені з класу і тут же пред’явили дозвіл на арешт. Із села, де я працювала, на машині добралися
до Борщева. Без ніяких допитів через годину мене повели до поїзда, який відправлявся до Чорткова. Тюремні двері широко відчинилися, жалібно заскрипіли. Зразу ж з мене зняли перстень,
годинник і взяли на допити — основною метою їх був виявити мій зв’язок з бандерівцями. Після
довгих мучених допитів мене відвели в карцер-одиночку. Осінь була холодна, а одяг літній, одна
сукня. В карцері піч холодна і повно щурів. Просиділа я в ньому ніч і день. Наступної ночі, опівночі в супроводі 15–20 конвоїрів, мене вивели на подвір’я, посадили посередині у кузов машини,
а самі наставили на мене автомати, повезли дорогою у напрямку Тернополя. Ніч була напрочуд
місячною, і я зорієнтувалася, що це було в лісі біля Копичинців. Раптом почулися постріли, автоматні черги. Машина зупинилася. Одні стріляли з лісу, а інші з авта стріляли в них. Після
перестрілки виявилося, наче з МДБ проводжаючих чекістів побито, а мене оточили лісові хлопці
під маркою бандерівців. Почали мені співчувати, що відбили з рук катів. Тут же зав’язали мені
очі і повели лісом. Я довго йшла у роздумах. Але серце підказувало, що це – провокація. Через
півгодини мене завели до якогось підвалу, розв’язали очі. Я зрозуміла, що це є бункер. Зразу почалися допити, але ласкаві, бо представилися, що це «свої» бандерівці, що вони мене відбили від
рук чекістів. Вся обстановка була розіграна, як у спектаклі. Після довгих допитів почали мені
погрожувати, нібито я вчителька-комсомолка і вони розправляться зі мною. В бункері мене
тримали десять днів. Ролі виконували майстерно, вночі приходила дівчина в ролі зв’язкової і доповідала, що москалі в ямі, що є облава. Після десяти днів мене вивели з бункера. Цього разу
я йшла з ними полем. Вдень відпочивали в лісі, але мене тримали, навіть за потреби, стояли
наді мною.
Але в цій тяжкій не зрозумілій ситуації сам Господь підказував: «Не вір — це провокація». Так мені довелося мандрувати ночами два тижні. Кінцева зупинка була аж недалеко Тернополя. Після такої далекої дороги я була дуже виснажена, брудна та ще й обдерта. Мене
знову закинули в бункер, де був старший керівник так званих бандерівців, який мав вирішити
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5. Ольга Кобилянська про духовні обов’язки апостолів «черні»
Ольга Кобилянська упродовж дванадцяти років працювала над повістю «Апостол
черні» про тернистий шлях апостольського служіння священиків УГКЦ у міжвоєнний період ХХ ст. Персонажем для повісті став отець Костянтин Балицький,який десять непростих років, з 1908 р. до 1918 р., служив сотрудником у церкві Успіння Пресвятої Богородиці
у Чернівцях, був вірним помічником отця Келестина Костецького. На період його діяльності припали не лише важкі часи Першої світової війни, а й буремні роки Визвольних змагань. Однак де б він не був, залишав про себе світлий спогад у пам’яті сучасників, що
передавався і дійшов до нашого покоління. Найважливіший серед них — це персонаж отця
Захарія у повісті «Апостол черні» з-під пера Ольги Кобилянської.
Народився отець Констянтин 26 липня 1880 р. у с. Спас Коломийського повіту. Його
дід і батько Володимир були священиками. Закінчивши сільську школу, він також вибрав
священичу дорогу своїх предків. Спочатку поступив до Коломийської гімназії, потім до духовних закладів Львова та Праги. Отримавши свячення в 1907 р., одружився з Емілією Шухевич, дочкою отця Теофіла Шухевича, пароха с. Молодятин Печеніжинського повіту.
Шухевичі були відомою родиною, яка подарувала українській нації когорту священиків,
науковців і борців за волю України [53, с. 22].
У свій час з 1888 р. до 1897 р. отець Теофіл Шухевич служив у Садгорі, тож був добре
знайомий з отцем Келестином Костецьким. Коли постало питання, щоб прийняти на парафію у Чернівці зятя Шухевичів молодого Балицького, отець Келестин радо прийняв його
помічником (завідатилем) до храму, де вони попрацювали спільно десять років.
Перебуваючи у Чернівцях, о. К. Балицький з К. Костецьким на початку війни благословляли формування українських ополченців, які брали участь в обороні Чернівців від
російських військ, хоронив загиблих, про що свідчить його промова над тілом українського
лейтенанта Вешньовського. На все життя заприятелював з письменниками Осипом Маковеєм, Іванною Блажкевич, Ольгою Дучимінською, Оленою Кисилівською, а найбільше
з письменницею Ольгою Кобилянською [52, с. 12–13].
Після смерті свого тестя, отця Т. Шухевича, К. Балицький (1 листопада 1918 р.)
переїжджає на парафію в с. Молодятин, де як священик з подвоєною енергією проповідував національно-християнські ідеали. Це був період розгортання українсько-польської
війни, під час якої отець Балицький закликав молодь вступати до лав Української Галицької армії, сповідав вояків, збирав пожертви на захист рідного краю тощо. Після поразки
Західно-Української Народної Республіки духівник працював на перспективу. В умовах
польської окупації організував товариство «Просвіта», церковно-читацький хор, драматичний гурток, будував новий Народний дім. Публікував статті на релігійно-патріотичну
тематику в науково-популярному місячнику «Рідна мова», під редакцією професора Івана
Огієнка, «Покутському віснику», «Жіночій долі». Написав важливі пропозиції «Яким має
бути сучасний священик»: розбудовувати і берегти рідну церкву, її історичні та духовні
традиції, працювати у рідній школі, катехізувати людей поважного віку і молодих. Якщо
парафія страждає безвірством, то найперше винен у цьому священик. «Священик без молитви, що воїн без зброї», — наголошував отець у рекомендаціях. Як оратора його періодично запрошували для виступів у громадах найближчих церков, на вічах та патріотичних
заходах.
У своїх проповідях парох жорстко полемізував з протестантами, за що єпископ Григорій Хомишин (20 лютого 1926 р.) нагородив його правом носити пелерину з подвійним рукавом. У грамоті з цієї нагоди було записано таке: «в нагороду за всі прикрости і труди, підняті
в поборюванні сектанських агітацій і поширюваних блудних наук». Костянтин Балицький
підтримував також зв’язки з колишнім отаманом УСС Степаном Шухевичем, і той прислав
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в Чернівцях, відкривав пам’ятник Героям Буковинського куреня. За визначні заслуги у визвольній боротьбі української народу нагороджений грамотою Проводу ОУН. 14 листопада
1996 р. на 81 році життя Олексій Бручковський помер.
Політвязень і борець за права церкви Іван Ільницький під час розпаду СРСР був старшим братом при церкві та головою ревізійної комісії, добивався відкриття УГКЦ в Чернівцях.
Народився він 15 червня 1908 р. у Чернівцях. Закінчив гімназію та географічний факультет
Чернівецького університету. Любив Буковину. Брав участь у всіх патріотичних заходах, був
членом товариств «Пласт» та «Чорноморе». Під час заборони української мови румунською
владою допомагав в організації недільних шкіл з вивчення української мови та навчав географії. З поверненням радянської влади 1944 р. його заарештували й воєнним трибуналом
29 квітня 1945 р. засудили за ст. 54-1а, 11 ККУРСР до 20 років каторжних робіт і 5 років позбавлення прав з конфіскацією майна. Дружина тривалий час переховувалася в селах у знайомих, зокрема у сестри відомого Костя Короля. Після звільнення з концтабору повернувся
додому, де йому не надали права на прописку та заборонили викладання географії.
Та патріот відмовився деінде виїжджати. Закінчив бухгалтерські курси й працював до старості бухгалтером в «Облкомунтрансі», хоча його переслідували функціонери
КДБ. Кадебістам він заявив, що їх не боїться і не з’являтиметься на їхні виклики. З горбачовською політикою гласності І. Ільницький включився до активізації духовного життя.
На жаль, його зболене серце не витримало радянського глуму, якого довелося йому зазнати у 1945–1956 рр. в більшовицьких тюрмах і концтаборах. Націоналіст помер 20 травня
1991 р., не дочекавшись декілька місяців до проголошення незалежності України. Всі, хто
знав І. Ільницького, поважали його як надзвичайно скромного інтелігента та чесну людину
[60, с. 606–608].
Любленого при церкві дяка Івана Калачника Бог нагородив чудовим голосом, яким
він як міг прославляв Україну. Гідний син свого народу народився 27 лютого 1925 р.
у с. Деревня Жовківського району на Львівщині. Під час Другої світової війни працював
у юнацькій мережі ОУН та заступником кущового ОУН під псевдо «Сушко».
Заарештованого 1945 р. молодого хлопця засудили до п’ятнадцяти років ув’язнення.
Однак каторжна праця на рудних копальнях хоч і підірвали здоров’я політв’язня, але внутрішнього стержня не зламали. Після звільнення патріот замешкав у Чернівцях, де йому вже
ніхто не зміг заборонити співати.
З проголошенням незалежної України та відродженням УГКЦ у Чернівцях, І. Калачник працював дяком у церкві Успіння Пресвятої Богородиці й звеличував її християнськими піснями. Наче й сьогодні долинає з хорів його чудовий голос: «Співайте Богові, співайте», художнє читання «Апостола». А ще дуже любив співати: «Через поле України ішла
Божа мати»…
Він був активістом Всеукраїнського Товариства політичних в’язнів та репресованих.
Його завжди бачили присутнім на зустрічах у молодіжних колективах зі спогадами про свої
буремні роки. Дяк Іван співпереживав за долю України і під час своїх спогадів часто не стримувався і плакав, що свідчило про його щирий, глибинний та душевно-сердечний патріотизм. Таких людей, як дяк І. Калачник, завжди не вистачало для України. Всі, хто був
знайомий з Іваном Калачником, насолоджувалися його голосом, називали його соловейком. Помер він 31 березня 2010 р. й похований на кладовищі у Чернівцях. [51, с. 594].
Згадані політв’язні працювали для бога і України, за що їм належить вічна пам’ять
і шана!
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подарунками. Сама не могла ходити, бо боліла нога. Зате її ніколи не обминав о. Кость, коли
йшов до школи, під час війни відвідував її щодня. Письменниця любила слухати його розповіді та зауваження, часто щось занотовувала, особливо переймалася недолею жінок, які
боролися за самостійне життя. Любила музику. Радила отцю вчити й дітей музики у знайомої
приятельки, за що «колись, мовляв, подякуєте мені».
У період Першої світової війни, і Ольга про це знала, отець підтримував дружні
зв’язки з Українськими січовими стрільцями. Вони йому відповідали взаємністю: писали
листи, просили Божого благословення, надсилали стрілецькі поштівки. Одну з них, яку отримав від хорунжого УСС доктора Осипа Суховерського з групою стрільців, отець Балицький показував письменниці [27].
Отець Костянтин цікавився і революційними настроями серед українських вояків
російської окупаційної армії на Буковині. Так, 1 травня 1917 р. у Чернівцях силами військового товариства імені гетьмана Павла Полуботка відбувся здвиг вояків-українців з синьожовтими прапорами, портретами Тараса Шевченка та революційними виступами. Чернівецькі фотомайстри подбали про фотографії, і одну з них отець Костянтин надіслав тестю
Теофілу Шухевичу у Молодятин з дарчим підписом [27].
«Греко-католицьких священиків під час війни дивувала велика рівновага Ольги Кобилянської . Серед загалу невдач, у яких ворог намагався кидати вину на український народ, всебічно
виарештовуючи його, вона не падала духом й говорила відважно про непомірну вірність нашого
народу, клеймуючи брехливі наклепи. У хвилях зневіри бадьорила усякого, вливаючи надії на
краще завтра», — писав К. Балицький. До речі, Ольга Кобилянська ще до Першої світової
війни у повісті «Царівна» на весь світ зголосила: «Я хотіла б, щоб кожний українець став
орлом».
З останнім третім приходом до Чернівців російських військ та початком революційної ситуації у Росії Ольгу відвідували українські письменники, тоді вона обов’язково запрошувала греко-католицьких священиків, щоб і про них знала Україна. Одного разу до церкви
прийшов український «салдат» з російської армії та приніс доручення від одного з чільних
священиків, у якому йшлося: «Любі отче! Прийміть цього українця з Акерману, заопікуйтеся
ним, щира наша душа. Голоден українських книжок, часописів, брошур тощо!» [56, с. 244].
«По такій рекомендації розговорилися ми щиро, — казав отець Кость. — А той, з слезами читав,
читав і читав, та лакомо вглитав Кобзаря, твори Франка, Кобилянської. Коли ж я зауважив,
що письменниця живе у сусідстві, став настирливо просити, щоб я познакомив його. — У мене
сьогодні велике бачите свято, де ж я надіявся тепер стрінутися з повним Кобзарем, нашою літературою, а то й письменниками. Будь ласка, мені дуже важно познайомитись, поговорити,
воно може й стільки мого, йду на Кирлибабу» [56, с. 244].
Перед самим приходом на Буковину румунських окупантів о. Костянтин перебрався
на парафію до с. Молодятин. Милим спогадом для отця і його дітей був рояль, куплений
отцем, а можливо, й подарований Ольгою Кобилянською дітям Балицького. На прощання
сказала, щоб очікували її у гості, адже Україна була розділена кордонами у результаті нещасливих Визвольних Змагань.
Друзі взаємно листувалися, поздоровляли один одного з Різдвом Христовим, Великоднем та іншими святами. Письменниця двічі (у 1929 та 1932 рр.) гостювала у Балицьких.
Про перебування Ольги Кобилянської у них в гостях залишилися короткі спогади дочок отця
Балицького Володимири Дольницької та Любомири Бабій. Якщо від першої спогади записано
і надруковано у книзі «Ольга Кобилянська у критиці та спогадах» за 1963 р., то друга передала
їх усно. Зауважимо, що свій спогад Володимира писала в радянських умовах, не наголошуючи
про відпочинок Ольги в уніатського священика-націоналіста [54, с. 435–437].
За її матеріалами, дім священика складався з трьох кімнат. Одну з них готували заздалегідь до приїзду письменниці, щоб могла писати у ній «Апостола черні». Володимира
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йому кілька стрілецьких світлин, знайдених авторами в сімейному архіві внука о. Балицького
лікаря Андрія Бабія у Коломиї.
О. Константин ніколи не поривав зв’язків з Шухевичами. 21 серпня 1928 р. був
запрошений на ювілей Шухевичів у с. Тишківці, де серед інших видніється на фото з дружиною Емілією, а світлив рід Шухевичів у той час юнак Роман Шухевич — майбутній
Головнокомандуючий УПА. На світлині ще шість священиків з родини Шухевичів. Багато
представників цього роду постраждали під час радянської окупації краю, і їх жертви достеменно не підраховані.
Знайомство з Ольгою Кобилянською, як згадував отець, почалося від батька Володимира. «Одного разу, читаючи львівську газету «Діло», він (батько) із захопленням заговорив: —
А то чудове, просто сатисфакція читати! (саме тоді у львівській газеті «Діло» появився
нарис письменниці.)
— Що таке, тату? — питаю. — Кобилянської «Битву» читав?
— Ні ще, татку, — кажу. — О, то читай, але вголос.
Читаю, та батько удушевлені роблять свої зауваги, підчеркуючи великий артизм, глубоко ніжне чуття» [56, с. 240].
Будучи ще гімназистом, К. Балицький загорівся бажанням познайомитися з «Царівною
Буковини, що заслухана в говір природи, малює її так по-мистецьки» [56, с. 240]. Переїхавши до Чернівців і працюючи помічником мітрата Келестина Костецького, який був
добре знайомий з усією родиною Ольги Кобилянської, саме від нього К. Балицький дізнався усе в подробицях про письменницю. Келестин Костецький як греко-католицький
священик добре розумівся на ролі та значенні письменниці для національного виховання
українського народу. Пояснював буковинцям феномен Ольги Кобилянської, яка виросла
серед «чужого середовища» — німців і румунів у Гурагуморі. «Розмовна мова у неї була німецька», — говорив людям у церкві. Упродовж юності письменниці сім’я переїжджала
з батьком з Гурагумори в Сучаву, Кімполунг, в с. Димку на Серетщині і нарешті у Чернівці.
Тут, під впливом енергії власного духа та греко-католицизму, позбулася румунсько- німецьких впливів та брала активну участь в культурно-просвітницькому українському житті.
Келестин Костецький пояснював, що німецька культура та українська ніжність дали нам
Ольгу Кобилянську. Якби вона жила серед інших обставин і умов, українці мали б ще могутнішу письменницю. Митрат захищав Ольгу від нападок невідомих людей. Коли помер
її батько і в газетах появилися некрологи, написані етимологією, якісь два молоді студенти
почали вголос сперечатися щодо політичних переконань померлого. Тоді отець Келестин
відмовив їм: «Але ж мої панове, чи покійний „твердий чи м’який“, що тепер над цим спорити,
важне, що то батько нашої любої Ольги» [56, с. 240]. Костянтин Балицький згадував, що
кожної неділі бачив О. Кобилянську у кафедральному соборі і найчастіше у саді отця-митрата, куди письменниця залюбки приходила працювати в затишну альтанку. Отці грекокатолики як ніхто високо оцінювали письменницю, добре розуміючи її роль у вихованні
підростаючого покоління. Відповідно О. Кобилянська відплатила їм сторицею, описавши
діяльність греко-католицького священства: «Правда, яка скромна, поєдинча, непоказна, але
що за енергія духа, яка інтелігенція, що за душа, яке благородне, повне пожертвовання серце,
про що можуть засвідчити куди краще всі ті бездольні, що в неї притулок і поміч найшли», —
говорив о. К. Костецький [56, с. 241]. К. Балицький також щиро висловився про Ольгу: «Зараз
по першій стрічі розговорилися ми як давні старі знакомі. Незвичайно миле, симпатичне вражіння
зробила не мене Письменниця. Поєдинчість, невимушеність, чутлива ніжність, спокійна притишена бесіда, глибоко умні, з закраскою болю, добрячі очі, невишукана щирість так і захопила
доразу. Чим далі, наше знакомство стало закріплюватися і перейшло у приязнь» [56, с. 241].
О. Балицький описує, як до письменниці часто забігали його діти на вулицю Петровича, 8, де вона жила. Вона полюбила священичу родину. Діточок завжди обдаровувала
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інтелігента у цій долі. Із-за високого громадянського пафосу, висловленому у цьому романі,
характерні для О. Кобилянської чесність і максималізм, «Апостол черні» був за радянських часів
заборонений, хоч західноукраїнська інтелігенція після його виходу у 1936 р. окремою книжкою
зачитувалася ним» [69].
Та, попри все, мешканці Молодятина у 1969 р. встановили меморіальну дошку на
будинку колишнього пробоства отця К. Балицького на честь перебування у нього Ольги
Кобилянської.
«Апостол черні» — це книга про духовні основи української нації, про роль у її вихованні національної науки, новітніх священиків, інтелігенції, дівчини, жінки, за що підносимо Ольгу Кобилянську на найвищий п’єдестал українського народу, кращі представники
якої у міжвоєнний період готувалися до боротьби за Національну Ідею. Герої даного твору
часто полемізують щодо питань і проблем виховання підростаючого покоління, майбутнього
України. «Виховуючи свої діти, — говорить батько Цезаревич, – ми мусимо не забувати, що
ми їх і для України виховуємо. А вона потребує іншого як досі чоловіка, іншу жінку. А вони нехай
собі ворогують, на батька. Колись вони його будуть інакше судити. А поки що він такий, а не
інакший» [69, с. 22].
З цього приводу письменниця надає слово отцю Захарію: «О. Захарій зморщив брови,
наче б його хто болюче вразив. — Народ без глибини? —спитав і по хвилині додав: Наш нарід
є тою клявіатурою, з якої можна і мусимо добути звуки, що стали б часом скінченим мистецьким викінченим твором. Апостол черні мусить бути і творчим духом моралі серця та ума. Мусить ним справді наскрізь бути — не фарисействувати в користь особистих егоїстичних цілей,
нижчих від тої „черні“, між якою живе і годується. Ах, що ви знаєте, мій сину, що ви знаєте,
що значить бути справжнім апостолом народу!» [69, с. 70].
У повісті йдеться також про «людей духа і людей меча». Юнак Юліан Цезаревич, син
годинникаря, познайомившись випадково з отцем Захарієм і його донькою Євою, часто гостював у них. Йому подобалася Єва. Отець мав надію, що юнак вчитиметься у духовній семінарії і, можливо, одружиться з Євою. Але так не сталося. Юліан працював у підпіллі ОУН
і був «апостолом меча», а не хреста, й говорив про себе, що він «загордий, занеподатливий,
щоб бути таким, як от, наприклад, ви, як оповідаюють про вас: вашу терпеливість, безкорисливість, непохитну віру в добрі людські прикмети й те, що зерно, яке засіваєте, мусить колись
само зійти. Що я з вами так одверто говорю, ви самі винні, отче» [69, с. 73].
Він хотів служити в армії. І хоч розумів, що «військова повинність — це великий тягар
і нагадує найтяжчі періоди давнього невільництва, але без того великого тягару стали би європейські суспільности добичею варварських елементів, яких так багато». Про це наголошував
у свій час великий Мольтке: «Моральний вплив військового режиму на народню вдачу має таке
значення, що ніколи не забагато підкреслювати». При цьому згадувалася історія різних народностей, повстання держав та історія України. Юнака стискав жаль за те, що він без рідного краю, що не може бути на нього гордий, як інші бувають горді на свої рідні країни.
Як радо він послужив би йому! Але передовсім сили треба, сили фізичної та розумової
[69, с. 281].
Ці рядки переповнені духом нового часу, який кликав молодь до боротьби за державність. Наприклад, якщо у післявоєнні роки революційний опір на Буковині носив «спорадичний» характер, то в 1930 р. у Чернівцях заснувалася революційна підпільна організація
«Легіон Українських Революціонерів» [68, с. 567]. Без сумніву, що Ольга Кобилянська читала теоретичні статті підпільних журналів ОУН, які поширювалися у Галичині та Буковині.
Наприклад, у 1931 р. на Буковині появився журнал «Самостійна думка», в 1934 р. тижневик
«Самостійність», які стояли ясно і недвозначно на позиціях організованого українського
націоналізму. Офіційно у 1934 р. на Буковині почала діяти «Організація Українських
Націоналістів» [68, с. 567]. У 1937 р. на Буковині «Самостійну думку» передплачували 7 тис.
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описує краєвид, на фоні якого красувався будинок, кімнатку, у якій жила Ольга, та побут
у ній. Пробуджувалася письменниця рано. Їй допомагали умитися, готували невеличкий
сніданок з кави, яйця на м’яко, маленького кусочка булочки з маслом та свіжого меду.
Потім вона вислуховувала різні господарські клопоти, помагала укладати меню на обід та
подавала всякі кулінарні поради. Після чого з нею ішли на ранній, так званий, прохід: «Вона,
підтримуючись паличкою, проходила стежкою в долину од хвірточки до потоку. Вернувшись,
сідала на лавочку під горіхом та вдивлялася у гористі ліси» [54, с. 436]. Далі заходила до кімнати, де починала працювати над повістю «Апостол черні». Бувало, що й три години писала.
На обід з церкви повертався отець Костянтин. Він розповідав свіжі новини з буденного
життя селян, показував письменниці збірки слів, які записував від селян. До них навідувалися учні-гімназисти, з якими Ольга залюбки говорила та рекомендувала їм вчитися. Дочці
Марусі, наприклад, годинникарського фаху, з якого жив персонаж «Апостола черні» Максим Цезаревич. Потім знову сідала писати. Не раз виходила роздратована, бо не все виходило їй.
Відпочивала у садку і потім знову за перо. Увечері приходила листоноша й приносила газети та ділилася новинами з Печеніжина. Ольга дуже любила слухати історії з життя
поважних жінок і раділа, коли чула від них стільки гарних тем. Ольгу часто відвідувала
старша жінка, яку звали Базихою: «Пишна господиня, балакала вишуканою мовою і все дивувалася, що така вутленька пані та такі гарні книжки пише» [54, с. 436]. Вечорами слухала
сопілку, звуки якої розносилися до різних кінців села.
На сон випивала скляночку чаю з молоком, заїдала сушеною сливкою і лягала спати.
Ольга Кобилянська була скромною, тихою, одягненою в чорне. Ніколи не жалілася на
неміч. Говорила, що перед нею ще багато праці, щоб закінчити свого «Апостола».
Наймолодша дочка священика Любомира Бабій пізніше пригадувала, що Ольга
була дуже чуйна і доброзичлива жінка, закохана в природу. «Прогулюючись стежечкою до
потічка, не раз лагідно казала їй: „Не ставай на квіточку й травичку, вони є живі і можуть
загинути“. Відпочиваючи вечорами, Ольга Кобилянська дуже любила слухати народні пісні,
а особливо гру на сопілці, українські серенади, які виконували закохані хлопці для суджених, збираючись на перелазі» [114, с. 11]. За словами Любомири, письменниця з палким інтересом
прислухалася до розповідей її батька, його порад, оскільки він був духовно багатим співбесідником, священиком-філософом, розумів душевний стан письменниці [114, с. 11].
Пізніше в листі до отця від 15 лютого 1936 р. Ольга згадувала про чудово проведені
дні на парафії у Балицького. Дуже жаліла, що за станом здоров’я не може приїхати, але обіцяла: «…заїду на якийсь час ще раз… перед смертю висповідатися у Вас і з ваших рук, дорогий
отче, святе причастя прийняти». На жаль, її бажання не сповнилося. Отець К. Балицький
14 вересня 1936 р. помер від хвороби серця [53, с. 23].Письменниця у зв’язку зі смертю духівника Костянтина висловила рідним щире співчуття і смуток.
Упродовж 12 років (1924–1936) Ольга Кобилянська писала повість «Апостол черні».
Прототипом головного героя для неї став отець К. Балицький, — самовідданий священик,
просвітитель і поводир свого народу під іменем отця Захарія. Під час роботи постійно знайомила отця з написаними сторінками книги. Потім доробляла, скорочувала, дописувала та
друкувала. Книга «Апостол черні» вийшла як велика епічна праця, яка на прикладі трьох поколінь порушує актуальні проблеми життя українського суспільства міжвоєнного періоду
ХХ ст. Цікавим є її вислів про книгу у листі до Степана Смаль-Стоцького у 1927 р., коли вона
тільки починала писати працю: «…З жестом на будуче, де не лише сам націоналізм гратиме
ролю в житті і культурному розвитку України, але де нарід повинен дальше здобувати Європу,
цебто цивілізацію в своїй хаті, в своїй душі, творити свою власну українську державу» [113].
Літературознавець Марія Крупа з Тернополя написала про книгу таке: «То є вершина
творчості О. Кобилянської, квінтесенція її роздумів про історичну долю України та місце
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пропаща, коли його душа не пропаща». І далі: «Тобі буде прощенно. Мужчина є духовник, а жінці
вільно жертвуватися. Встань і йди сину» [69, с. 198].
Як і Ісуса Христа, отця Захарія гнітили спокуси. Ольга Кобилянська описала його
хвилини слабості, ніби стояла поруч з ним: «Та душпастир підняв раптом руку і, здавалося,
якісь тяжкі слова рвалися йому на уста. Уста йому не послужили, рука впала безвладно, він
відвернувся від відчиненого вікна, склав руки на груди і потонув очима в висоту. Так він стояв
якийсь непорушно, якби згубив слух для окруження» [69, с. 200].
Безперечно такі люди довго жити не могли, їхні люблячі серця не витримували
напруги світу цього, вони швидко помирали. Отець ще був живий, коли до нього навідався
Юліан з війська та запитав чи відвідує його лікар. Захарій відповів, що йому нічого вже не
поможе й показав на серце та попрохав: «Поклади мене, сину, до сну. Мені сну треба, сину.
Він для мене такий цілющий, той божественний лік…О. Захарій не пережив сходу сонця…»
[69, с. 272]. Костянтину Балицькому влаштували величний похорон у складі 33 священиків,
великої кількості вірних й поховали у Молодятині біля могили свого тестя о. Теофіла Шухевича.
А що ж Юліаном? Письменниця довела його до світової війни. Напевно, до 1941 р.,
хоча хронологічно повість закінчується 1918 або 1936 рр., і Юліан мав би бути у мундирі
Українського січового стрільця або вояка УПА. Юліан повернувся з фронту додому. Перше,
що його запитала дружина, було:
«А Україна?
— Вона є. – відповів Юліан. — І як ми самі її не запропастимо, то сповняться слова
старого Гердера, що пророчив нам ролю нової Греції, завдяки гарному підсонню, веселій вдачі,
музиці та родючій землі.
— Але ж ти став твердий, чоловіче, — усміхнулась Дора, глянувши на нього.
Він відповів їй теж усміхом:
— Твердий, але не для тебе. А коли вже такий, то цього вимагає наша теперішня доба»
[69, с. 318].
На цьому півслові письменниця завершила повість, вивівши отця Захарія-Костянтина Балицького як «апостола черні» ХХ, а можливо, й ХХI століття, яких сьогодні як
кисню не вистачає українському народові та його церкві.
Відтоді як появилася повість «Апостол черні», минуло 79 років. Україна пережила
повоєнне лихоліття, радянську добу атеїзації духовного життя, переслідування патріотів.
Щоправда, Чернівецький режисер і журналіст Василь Селезінка у 2000 р. написав інсценізацію до однойменної повісті Ольги Кобилянської, але на сцені його ніхто не поставив
[79, с. 192–237].
Нарешті у листопаді 2015 р. Чернівецький академічний обласний український
драматичний театр імені Ольги Кобилянської під керівництвом режисера-постановника,
заслуженого діяча мистецтв України Мирослава Гринишина звернувся до цього унікального інтелектуального твору й заговорив мовою театральної сцени про сучасні проблеми
України. У віддзеркаленні твору бере участь понад тридцять майстрів сцени, які різними
засобами відображають крилаті думки буковинської орлиці. У буклеті, виданому Чернівецьким драматичним театром з цієї нагоди, записано: «Роман „Апостол черні“ — останній
великий твір Ольги Кобилянської, у радянські часи був заборонений як націоналістичний і не видавався. Його проблематика, тема апостольського служіння народові, українська національна
ідея — все це відлякувало тодішніх укладачів видань творів письменниці. Сьогодні Чернівецький
музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської вдруге звертається до цього унікального
твору і прагне з театральної сцени говорити про актуальні нині проблеми» [113]. Дійові особи
переносять глядачів у складний і суперечливий світ міжвоєнного періоду Україні, за що належить їм честь і шана, хоча в ряді випадків глядачеві важко розібратися в перипетіях епохи.
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передплатників [68, с. 570]. Ба й отець Захарій розумів проблему часу. Наприклад, окупанти
не допускали українців на командні посади у війську, окрім як на «гарматне м’ясо». Що
ж міг запропонувати отець Захарій? — Напевно, що самовіддану працю духівника нового
покоління. Яким він повинен бути? Письменниця змальовує отця під час сповіді Юліана,
ба й сама вона писала Балицькому, що хотіла б у нього «висповідатися, святе причастя з рук
отця прийняти». У сповіді письменниця відчувала апогей праці священика, коли він, як
Ісус Христос, втрачав здоров’я, зцілюючи людей.
Яким повинен бути священик сучасності, письменниця подала на прикладі сповіді:
«О. Захарій, відчинивши двері до неї, підніс світло догори і попросив Юліана ввійти в кімнату. — Я лише візьму з шафи мій епітрахіль і зараз прийду до вас. В малій, мало освітленій
кімнаті — однією невеличкою свічечкою, що догоряла, видніли по стінах півтемні обриси старого виробленого з дерева почорнілого Хреста Спасителя, ікона Пресвятої Богородиці, кілька
інших піввитертих картин святих, картина з хустиною св. Вероніки і старі богослужбові
книги.
— Сідай або клякни, – обізвався поважно душпастир і перехрестився. Юліан не сів,
а зсунувся безшелесно до ніг душпастиря, заховав обличчя в епітрахіль і клячав непорушно.
Догоряло з легоньким тріскотом світло. І в однім куті блимала дрібною цяточкою ледве помітна невгасна лямпадка перед статуєю св. Анни.
Душпастир ждав, мовчки. По якімось часі, мабуть, внутрішньої боротьби, Юліан піддняв голову і сказав півголосом.
— Не так в особі душпастиря складаю я свою сповідь, а більше батькові доньки його
Єви… о. Захарію відкриваю я свою душу.
— Говори, сину.
Сповідь почалася та ставала щораз рівніша. Блискавки освітлювали дві похилені постаті: одну, яка заслоняла рукою очі, і другу, яка клячала зігнута. З хлипанням дощу надворі
мішалося хлипання людських грудей. Чи походило воно з грудей молодих чи старих, годі було розібратися.
Новий удар грому, що струсонів землею і покотився дальше заглушив на мить довкола.
Коли сповідь скінчилася, з нею ніби враз затих і вітер. Душпастир заявив:
— Тобі прощається, сину. Мужчина є духовник, а жінці вільно жертвувати. Встань
і йди сину. Все решта залиши мені.
Юліан піднявся і без слова зложив цілунок на руці душпастиря.
— Не залишишся на ніч у нас?
— Ні, отче, мені треба простору і холоду ніч.
— А завтра дістанеш причастіє.
— Не забуду.
О. Захарій посвітив йому мовчки і сам вернувся до робітні, де перебував до ранку.
Коли вийшов звідси досвіта, щоб зайти до церкви, здавалося, що злегка посивіла його
голова, посріблилося надобре коло висок, а коло уст склалася, мов витиснена невидимим пальцем, рисочка смутку» [69, с. 196].
Письменниця вважає, що отець Захарій у повсякденній важкій праці рятує людей
від гріха. Тут його кличуть до хворого на кінець села, а завтра він мусить спішити «на похорон
до бідної вдовиці, де залишилася купа дітей без хліба». Отець Захарій чує про скарги, що люди
починають зневажати закони моралі, починають жити якоюсь вільною любов’ю. Тут пара,
там дві. Регочать з його зауваг, аж стає якось лячно, соромно. Повстають темні духи, що
порпаються в його житті, шукають. Як здобути перемогу над темними силами зла, поміняти
парадигму і концепцію гріха світу, що насувається лавиною на людство? Отець Захарій відповідає, що «Христос завжди був вибачливий для гріхів тіла… Він волів перебувати у товаристві легкодушних жінок і штукерів, ніж серед фарисеїв — був тієї гадки, що ні одна людина не

РОЗДІЛ IV
Скажімо, Максим Цезаревич (заслужений працівник культури України Юрій Марчак) живе
сценою і виховує своїх дітей зрозумілим для глядача поглядами, то отець Захарій (заслужений артист України Богдан Братко) слабо вписується у круговорот подій свого прототипа
Костянтина Балицького. Йому бракує яскравої гри і динамізму в сповіді, відтворені спокус,
переживань, смерті, героїзму, марення про Україну тощо. Та, попри все, майстри сцени,
на нашу думку, розуміють свої недоліки, і вони їх доопрацюють, адже Ольга Кобилянська
також не зразу написала книгу, а творила її 12 років.
Підсумовуючи життя і діяльність отця Костянтина Балицького та його персонаж,
увиразнений Ольгою Кобилянською в повісті «Апостол черні», відзначимо міцну дружбу
письменниці з отцем, яка зіграла позитивну роль у написанні визначного твору, в якому
віддзеркалено проблематику апостольського служіння УГКЦ українському народові та українській Національній Ідеї.

ЦЕРКВА УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

В умовах економічного і політичного послаблення Радянського Союзу, після довготривалих дискусій комуністичних лідерів СРСР із західними країнами з релігійних питань та
результативною зустріччю М. Горбачова з Папою Римським Іваном Павлом II у Ватикані
почалося потепління між радянською владою і Українською греко-католицькою церквою
в Україні. Влада змушена була повертати конфісковані храми, святі ікони, церковні книги.
Напередодні легалізації до Чернівецького собору Успіння Пресвятої Богородиці приїздив
отець Іван з м. Яремче й відправляв Службу Божу перед зачиненими дверима святині. Ініціативний комітет, який збирався на квартирі Мирослави і Святослава Мельничуків, у листопаді 1989 р. домігся від міської влади офіційного дозволу молитися перед дверима
зачиненої святині. Чернівецька міська рада, мотивуючи тим, що у Церкві розташовано склад
промислових товарів, для яких важко знайти відповідне місце, нарешті дозволила. Віруючі
почали збиратися та відправляти Богослужіння. Серед активу церкви того періоду відзначалися патріоти греко-католики: О. Білик, М. Байструк, В. Дорожинський, А. Жовківський,
В. Кузів, М. Лапко, В. Муневич, О. Олексишин, В.Старик, диякон В. Фролов та інші.
8 січня 1990 р. для відправи Служби Божої до церкви приїхав з Івано-Франківщини
отець Микола Сімкайло. На це Богослужіння зійшлася значна кількість віруючих, не байдужих до долі рідної Церкви, на чолі з дияконом Віктором Фроловим. Отець Михаїл виголосив
патріотичну промову про хресну дорогу відроджуваної УГКЦ. Священик М. Косило виконав
роль першопрохідця у справі відродження УГКЦ на Буковині. Він зустрічався з активістами
відроджуваних церков, працював для слави української церкви, і тільки раптова смерть не
дала йому втілити у життя його величні наміри. Рівно через місяць, 8 лютого 1990 р., до парафії вперше приїхав правлячий архієрей єпископ УГКЦ, колишній в’язень більшовицьких
тюрм і концтаборів, Павло Василик. Єпископ відправив Службу перед дверима Храму Господнього та виголосив промову, в якій привідкрив завісу історії церкви: арешти каральними
органами СРСР священиків і єпископів УГКЦ, ліквідацію Української греко-католицької
церкви, виселення до Сибіру та Азії активістів Церкви. Хоча виступ владики переривали
провокатори з вулиці, його промова справила велике враження на присутніх. З кожним разом
людей на Богослужіння приходило все більше. Вірні пригадували християнське минуле своїх
дідів і прадідів, прагнули бути гідними їхніх традицій. Для зміцнення діяльності парафіян до
Чернівців часто приїжджали отці з Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. У жовтні 1991 р. до Чернівців прибув Кардинал Мирослав Іван Любачівський.
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1. Відродження чернівецької святині
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Самозречено працювали майстри і художники Буковини, які використали енергію
і талант для краси храму Господнього. Серед них Петро Цуркан, Юрій Гушкевич, Іван
Балан, Іван Терен, Іван Снігур, Микола Лисаківський, Степан Дапіра та інші.
Працею народних майстрів підготовлено святкування чотирьохсотлітнього ювілею
Берестейської унії. На подвір’ї церкви освятили пам’ятний монумент, шрифти для якого виконав Іван Балан, рельєфні прикраси — Микола Лисаківський, золотив шрифти Іван Снігур,
проектував подвір’я, огорожу, ворота Степан Дапіра. Ікону «Успіння Матері Божої» для
фасаду святині написав Юрій Гушкевич. Багато людей, які віддавали святині свій талант
і працю, відійшло уже у вічність, і Церква завжди їх згадує у своїх молитвах.
17 квітня 2006 р. правлячий єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії владика Микола Сімкайло «з огляду на великий територіальний обсяг Коломийсько-Чернівецької єпархії і
для покращення адміністративної та душпастирської праці в єпархії декретом №27/ 2 проголосив
створення Буковинського вікаріату Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ з осідком у Чернівцях, а церкву Успіння Пресвятої Богородиці її соборним храмом» [98]. Першим отцем відродженої
греко-католицької церкви став Іван Качанюк, а буковинським деканом — Тарас Сеньків,
його наступником — отець Михаїл Косило. У 1995 р. завідательство парафією та деканатом
отець Косило передав отцю Василю Гасенцю. 3 квітня 1996 р. церкву очолив отець Валерій
Сиротюк. З тих пір пройшло двадцять років, під час яких церква Успіння Пресвятої Богородиці здійснила великий перелом у катехізації та національній свідомості буковинців, чим заслужила собі значний авторитет у краян та всіх українців, хто хоч раз побував тут.
2. Парафіяльно-національне служіння церкви в умовах глобалізації
Українська греко-католицька церква Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях завжди намагалася іти в ногу з життям і навіть випереджувати його. Після виходу з підпілля
УГКЦ згуртувала навколо себе активних священиків і парафіян, здобула неабиякий досвід
християнського служіння та виховання сучасної людини у її різних вікових категоріях.
На першому плані церкви зараз стоїть завдання катехизації людей, виховання нової
української особистості. Щоб мати національно свідоме суспільство, батьків і матерів, потрібно починати з основи, тобто з дітей.
З цією метою при церкві діє парафіяльна катехитична школа для дітей, які, вивчивши ази Христової віри, приступають до Сповіді та Святого Причастя. Це таїнство
відбувається на свято Пресвятої Євхаристії, до якого дітей заздалегідь підготовляють священики. Після навчання у цю святу днину з дітьми приходять до церкви їхні батьки, хрещені батьки та рідні. Дітей ведуть крізь галерею піднятих над їхніми головами вишитих
українських рушників як національних оберегів і підводять до перших лавок біля райських
воріт. Під час Служби Божої діти приступають до Святого Причастя, і ця сакральна мить
назавжди запам’ятовується дитині. Хлопчики і дівчатка вголос промовляють молитви «Отче
наш», «Вірую», співають пісню «Через поле України ішла Божа мати». Голоси дітей зливаються з голосами дорослих, які у цей час згадують свої дитячі роки, що пройшли у полоні
радянського лихоліття. Після закінчення Служби Божої діти виступають з концертом для
парафіян. Опісля всі разом або з родинами фотографуються зі священиком, щоб зберегти
пам’ять про цю величну подію у житті кожного християнина. Катехизація і Перше Причастя
є основою для християнського виховання молодої людини, на базі якого зростає надбудова
її духовного життя. Посіяне зерно обов’язково дає сходи.
Церква Успіння Пресвятої Богородиці прославилася організацією міжнародних вервиць, присвячених Божій Матері. В такі дні в Чернівцях гостювали десятки тисяч вірних
з різних куточків світу: Прибалтики, Білорусії, Німеччини, Польщі та майже всіх областей
України, багато священиків, колишніх підпільників УГКЦ. Відбувалися нічні чування,
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Храм вступив у четвертий, національний етап свого відродження, пов’язаний з проголошенням української державності. Активістів очікувала неймовірна праця і жертовність,
щоб відродити святиню з руїни. Упродовж перших трьох років для організації церковного
життя до Чернівців приїжджали загартовані у підпіллі священики.
Після Великодніх свят 18 квітня 1993 р. чернівецькі греко-католики започаткувалися
активні відбудовні роботи, а 31 жовтня 1993 р. у Коломиї відбулася інтронізація сповідника
віри Владики Павла Василика — єпископа ординарія Коломийсько-Чернівецької Єпархії,
що зіграло позитивну роль у розбудові чернівецької УГКЦ.
Зразу ж головою будівельного комітету обрали В. Дорожинського. Громада закупила
на перекриття даху нову бляху, будівельні матеріали для ремонту стін, дерево для столярних
робіт. Володимир Кузів із зятем Михайлом Лапком ремонтували двері, вікна, лавки, понищені після совєтської навали. Потрібні були драбини, дошки, столярний інструмент,
і усім цим займалася родина Лапків. Ніхто не відмовлявся від роботи і вважили за честь
допомогти святині. Люди знімали з колод дерева кору, монтували риштовання, привозили
вапно. Терміново потрібна була яма. Дмитро Костельний згадує, як йому зателефонував Михайло Байструк та просив помогти його заховати будівельний матеріал, бо починав накрапати дощ. Вапно було врятовано. М. Байструк мешкав найближче до церкви, тому кожну
вільну хвилину працював біля святині. Змонтувавши риштування, почали штукатурити
стіни. Цією ділянкою роботи займався доцент Чернівецького державного університету
Андрій Жовківський, вікна на церковних банях фарбував доцент ЧДУ Зиновій Слободян.
Будучи людиною поважного віку, він щоденно вилазив по драбині на найвищу висоту.
Майстри знімали з церкви стару покрівлю й перекривали новою, підмуровували знищені
дощами бані. На допомогу запросили будівельника-висотника Чайку. У ремонтних та облицювальних роботах активну участь брало також жіноцтво: Неля Скибінська, сестра Степана Микитила, родина Куриляків (сестри з чоловіками, батьком і матір’ю Вікторією),
Ярослава Мельничук, дружина голови Братства вояків ОУН, УПА Святослава Мельничука — перший книговод церкви, сестри Соболевські з чоловіками, працювали жінки
Ганна Подоляк, Ганна Костельна, Марія Чухрай та інші [34. с. 1–3]. Вони готували майстрам обіди, щоденно після закінчення робочого дня прибирали до Служби Божої приміщення церкви тощо.
Постало нагальне завдання повернути конфіскований Миколаївською православною церквою Московського патріархату унікальний іконостас, виготовлений італійськими
майстрами у тридцятих роках ХХ ст. На щастя, іконостас зберігся повністю. Старостат Миколаівської церкви після активних переговорів погодився повернути його церкві Успіння
Пресвятої Богородиці. У цьому вбачаємо промисел Божий, адже радянці могли його порубати на дрова, спалити, як чинили з іншими чудотворними іконами. Однак братство
Миколаївської церкви зажадало повернути їм позолоту, яку нібито затратили під час реставрації іконостасу, і з цим треба було погодитися, хоча грошей на позолоту не було зовсім.
Настоятель Михаїл Косило з двадцяткою звернулися по допомогу до священиків Церкви
Святої Варвари у Відні, звідки отримали позитивну відповідь. Вірні української діаспори
пожертвували кошти, за які придбали сусальне золото для Миколаївської церкви. У всіх
цих операціях брали участь та допомагали отримати позолоту доктори наук Чернівецького
національного університету Олег Панчук і Тарас Кияк. За вчасну та жертовну допомогу
Церковний комітет і настоятель Михаїл Косило надіслали подячного листа отцю Святої
Варвари у Відні доктору Дзеровичу та запевнили , що будуть молитися за них.
У руслі відродження церкви добрих слів заслуговує Ліга Українських Католицьких
Жінок (ЛУКЖ) з Ванкувера (Канада) під керівництвом її голови Ярослави Татарнюк, які
передали для святині світильники, матеріал на фелони, церковну і патріотичну літературу,
кошти для парового обігрівання та інших потреб.
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священика для зустрічі з Папою Римським Франциском, що відбулася 12–13 лютого 2016 р.
у Римі. У складі двадцяти восьми українських священнослужителів зі всіх континентів отець
Валерій, це, до речі, його друга зустріч з понтифіком, перша була з папою Іваном Павлом
II, слухав навчання Святішого Отця про особливості року милосердя. Немає такого гріха,
наголошував Папа, який би церква не пробачила грішнику. Священикам, перебуваючим
в конфесіоналі з грішником, треба уміти помогти йому перемогти страх і сором перед церквою, щоб позбутися душевного тягаря. Понтифік дозволив священикам прощати чотири
важких гріхи, які упродовж тисячоліть міг прощати тільки папа, що є досягненням сучасної
церкви. Повернувшись з Рима, отець Валерій доніс мирянам дух зустрічі, і те, про що
йшлося в розмові з Папою Франциском, а саме: про активізацію церковного життя українського народу, від якого залежатиме духовний процес осмислення українцями соборності
своїх душ, а від них розвиватися чи ні українській державності. Сьогодні на світовій арені
точиться велика боротьба за душі й серця українців та геополітичний простір нашої держави.
З кожним днем позиція України на світовій арені посилюється, вона стає вирішальнішою
і сміливішою, і, безперечно, в цьому значна заслуга молитов українських греко-католицьких жінок.
В Україні рух «Матерів у молитві» заснувався в 2000 р. з благословення Блаженнійшого Любомира у Архикатедральному соборі Святого Юра. Вперше такий рух виник в Англії
і розповсюдився у вісімдесяти країнах світу. При церкві «Успіння Пресвятої Богородиці» товариство почало функціонувати 7 червня 2009 р., на свято Зіслання Святого Духа, під орудою
Орисі Пукальської.
До товариства зголосилося близько ста чернівецьких християнок, які готові жертовно молитися за єдність умів і сердець українського народу, захист їх від усякого зла,
за прощення гріхів та довіру Богові українських дітей. Сучасні «Матері в молитві» продовжують традиції, започатковані товариством «Жінок мироносиць» ХIХ ст. Хоча ХХI ст.
насичене іншими традиціями і звичаями, однак форми і методи праці жінок залишаються
без змін. В їх основі лежить дар любові до Бога, України, рідного народу. Разом з отцемнаставником Ігорем Филипівим матері творять спільну молитву, під час якої єднаються
з жінками всієї України та світу, щоб спрямувати дітей і все людство на виконання Божих
заповідей. Матері української церкви моляться перед іконою «Надія Безнадійним» за
дар материнства, за всі радісні та прикрі хвилини плекання дітей. У рік пам’яті Андрея
Шептицького молилися словами митрополита на прославу християнських родин, щоб дав
їм таких матерів, які б вміли добре, по-християнськи виховувати своїх дітей, а для своїх
чоловіків були поміччю, потіхою та доброю радою. Матері безнастанно моляться до
Матері Божої та здійснюють паломництво до місць об’явлення Богородиці: Унівської
лаври, Зарваниці, Крехова, Глинян, Гошева, Страдча, Борислава та інших святих місць.
В молитвах за Україну буковинські жінки просять у Бога величного дару здоров’я для
українського народу, щедрот мудрості в єдності та любові, щоб згинули між людьми розбрат, ненависть і гнів. Бог вислуховує їхні молитви і відповідає взаємністю. І церква
має гарні приклади. Ось як про один з них розповідає мати в молитві Любов Марченко:
«Ця мить розділила моє життя навпіл, власне на два життя: до операції та після неї. У 2011 р.
у мене виявили онкологічне захворювання. Здавалося, що настав кінець всьому. Та коли опинилася в онколікарні, побачила хворих маленьких дітей, молодих людей, старших — паніка
пропала. Цікаво, що у кожного хворого був образок Ісуса Христа і Матері Всецариці. І я теж
поклалася на волю Божу. Під час операції і після неї за мене у церкві молилися. Я не знала про
це, але якийсь спокій оселився в мені. Наступного дня після операції я вже встала на ноги.
А коли виписали з лікарні, в першу п’ятницю я прийшла до церкви на молитву Матерів. Їхні
молитви і співучасть вивели мене з депресії, заставили переосмислити все своє життя. Тепер
я дякую Богові, що маю таку спільноту по вірі. Щоп’ятниці спішу до церкви на молитву
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моління, сповіді, причащання, конкурси християнської пісні, які перемежовувалися виступами отців.
Серед масових церковних заходів, як згадувалося, вирізняється святкування 400-річчя
Берестейської унії, ознаменоване освяченням на подвір’ї святині пам’ятного знаку у вигляді
двох схрещених долонь як символу єдності церков. Святкування відбулися 21 липня 1996
р. На свято прибули численні поважні гості: папський нунцій в Україні архієпископ Антоніо
Франко, митрополит і архієпископ Перемишльський Іван Мартинюк, екзарх КиєвоВишгородський Любомир Гузар, єпископ-ординарій Івано-Франківської єпархії Софрон
Дмитерко, єпископ Тернопільський Микола Саприга, а також духовенство з України, Боснії, Польщі, греко-католики з Південної Румунії під проводом генерального вікарія отця
Василя Поповича. Божественну літургію перед Іконою Матері Божої Чернівецької, яку
вперше було викладено на всенародне почитання, провів єпископ-ординарій Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Павло Василик у співслужінні з владиками східного та західного обрядів. Після Служби Божої відбувся хресний хід від площі Театральної до церкви
Успіння Пресвятої Богородиці на освячення хреста на знак святкування такого історичного
«ювілею», що надало святові національно-християнського звучання.
Церква проводить наукові конференції, присвячені ювілейним датам з подвижницького життя митрополитів Йосифа Сліпого, Андрея Шептицького. Можливості і ресурси для
проведення наукових заходів у церкві є, адже її парафіянами вважають себе близько сорока
кандидатів і докторів наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Неодноразово у нашій святині славили Бога й знамениті хори і музиканти — зі співаною Службою Божою Національний ансамбль Григорія Верьовки, Академічний симфонічний оркестр Чернівецької філармонії, камерний хор «Чернівці» під орудою керівників
та головних диригентів Йосипа Созанського, Надії Селезньової з благодійним концертом
В. А. Моцарта «Реквієм», пам’яті митрополита Андрея Шептицького та інші.
Традиційними стали при церкві фестивалі українських колядок, благодійні кошти
від яких передаються на допомогу хворим та малозабезпеченим сім’ям.
У стінах церкви відбулася виставка сакрального мистецтва різьбярських творів
Я. Пасічанського, шкатулка якого стала окрасою Ватиканського музею, переможців
конкурсу пам’ятного монумента «Пієта», присвяченої Героям Небесної сотні для міста
Чернівці.
Чернівецькі греко-католики одними з перших відгукуються на відзначення національних свят та маніфестацій пам’яті Тараса Шевченка, трагедії Голодомору, розстрілу українських патріотів у Бабиному Яру, ювілеїв Української Повстанської Армії тощо.
Модераторами всіх таких заходів виступають отець-вікарій Буковинський Валерій
Сиротюк, о. Володимир Боровий, о. Василь Гасинець та інші. Народний артист України
Андрій Кушніренко надзвичайно тепло відзивається про діяльність о. В. Сиротюка: «…серед
священиків він талановитий композитор, а серед композиторів сучасності — талановитий
священик», отець є лауреатом всеукраїнських фестивалів пісні, пісенних вернісажів 1998,
1999, 2004 та інших років.
Церква Успіння активно розповсюджує духовні видання за допомогою кіоску, де
працює Дарина Ковальська, всебічно використовує «Буковинський журнал», який видає
прихожанин Мирослав Лазарук. До речі, сотий номер видання побачив світ у 2016 р.
Духовні статті, які друкуються у журналі, церква рекомендує парафіянам для ознайомлення.
Під час презентації журналу у Києві отець В. Сиротюк з родиною був присутній на заході,
що свідчить про його глибоке розуміння духовних потреб.
Враховуючи досвід отця Валерія в катехизації людей, володінні Божим словом, умінні
донести його до душ і сердець вірян в ім’я Божої слави і добра, провід УГКЦ рекомендував
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Одна жінка подарувала мені молитовник до святого Тадея, який є покровителем у безнадійних
випадках. Я стояла на колінах перед іконою цього святого і благала про порятунок, і просила
дати мені надію. Через десять днів нам задзвонили і повідомили, що Ярослав перебуває у полоні
в Луганську.
Якось при розмові з отцем Валерієм я попросила молитися за Ярослава, на що він мені
сказав, що карточка з ім’ям Ярослава постійно знаходиться на престолі, але основна молитва — материнська: вона має вищу силу і навіть сильніша за Патріаршу молитву. Дякую йому
щиро за науку.
Час ішов, але сина не звільняли, і я вирішала їхати на схід, у Луганськ. Я не знаю, як би
я там його визволяла, однак була переконана, що потрібно щось робити. Перед від’їздом ми
з чоловіком прийшли до церкви на Службу Божу. Її відправляв отець Василь. Він знав про мої
наміри їхати за сином і в кінці Служби звернувся до всіх прихожан спільно помолитися за визволення Ярослава. І тільки згодом ми дізналися, що саме в цей час, коли ми молились усією церквою, відбувся обмін полоненими.
Зустрілася я з сином у Дніпропетровському госпіталі. Пізніше були операції, лікування,
і знову «матері в молитві» разом зі мною і без мене молилися за Ярослава, дякували за щасливе
повернення, просили здоров’я і доброї долі. Згадуючи усі ті дні, я зрозуміла, що молитва врятувала не тільки мого сина, молитва врятувала мене і всю нашу родину, вона дала нам віру, надію
і силу» [35].
У порятунку українських солдатів, без сумніву, велику роль відіграють відважні священики Української греко-католицької церкви, які стали пліч-о-пліч з народом під час трагічних подій на Майдані 2014 р. і своїм прикладом плекають героїзм молодих українців.
Вони молилися за перемогу добра над злом і були на передових позиціях у центрі Києва.
А коли тут і там від влучних пострілів московських яничарів мертвими падали люди, священики стояли поруч них, закривали загиблим очі, молилися за душі полеглих.
Серед священиків УГКЦ — отець Василь Гасинець. У своєму інтерв’ю про пережите
розповідає: «Провів там 48 ночей. З 1-го грудня 2013 р. по 24 лютого 2014 р. Практично кожна
подія відбувалася на моїх очах. Я бачив, як люди йшли від Інститутської до Грушевського, були
молодими міліціонерами й переляканими так, що в них тряслися руки й губи. Був панічний
страх. Бо до цього часу вони нічого подібного не знали, окрім якихось патрулювань й прибирань
генеральських територій. А люди, які йшли мітингувати, не мали зовсім ніякої агресії до цих міліціонерів. Проходили повз. Радше випадкові перехожі, жінки й дідусі, підходили, переконували.
Це було вже 20 лютого. Зранку, близько десятої, Василя Аксенина фактично поранили,
коли був вбитий Щербанюк. Сашу вбили, і я його шукав. І випадково натрапив на Василя, якого
вже несли до міської ради. Того ранку мені зателефонували знайомі і сказали, що вбили Олександра.
Був шум і гам навколо. Люди метушилися. Вже виносили дуже багато поранених та
вбитих. Я відкривав ті простирадла над вбитими в кожного, на кого трапляв. І випадково серед
поранених побачив Василя Аксенина. Він мене впізнав, я його теж. Супроводив до міськради.
Потім побіг шукати. Коли його побачив, він лежав ще з відкритими очима. Я йому закривав
очі. Саша мав два поранення, в живіт і серце. Друга куля була чисто випадковою. Того ранку
він йшов забирати поранених з іншими хлопцями. Вони прикривалися якимись бляшаними
щитами. Сашко, падаючи, перекрутився і друга куля влучила йому прямісінько в серце. На тому
місці міг бути кожен. Також побачив, як поранили медсестру з Кам’янця-Подільського. Вона
в один момент лише зойкнула, і ми побачили рану на її шиї. Її щастя, що куля не зачепила
аорту. <…>.
Минали дні. Одне завдання Майдану, — наголошував отець Василь,— вже виконано.
Злочинна та бандитська влада Віктора Януковича та його поплічників відсторонена. Проте
відповідальності за злочинство й бандитизм ніхто так і не поніс. Нові владники обіцяють
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і щиро молюся щодня до Всецариці. Отак і живу п’ятий рік з молитвою на устах і з Богом
у серці» [35].
Греко-католицькі Матері в молитві — це Матері-спартанки, які в роки загрози українській державності благословляють своїх синів на захист України від московського
агресора, щоб вертались із «щитом, а не на щиті». Безмірно ж трагічний материнський біль,
як у Божої Матері під хрестом, кого спіткало горе у результаті війни. Ось розповідь Галини
Григорєвої-Харчук про особисті переживання за рідним сином, який воював у зоні АТО,
про те, як їй помогла молитва. Цю розповідь публікуємо без зміни мови і стилю оригіналу:
«Коли в нашій країні сталася біда, син Ярослав сказав мені, що йде з друзями захищати державу.
Я, звичайно, надіялася, що все швидко минеться і потреби такої не буде. Хто ж міг подумати,
що розпічнеться війна і моя дитина буде воювати. Війни ще не було, але ситуація була складна,
і син пішов… правда, без друзів, бо у кожного була своя причина: хтось захворів, хтось не мав
кого і що захищати…. Я твердо переконана, що все, що відбувається у житті людини, не є сліпою випадковістю. На все, як то кажуть, є «воля Божа». Так ще задовго до всіх цих подій
я зайшла до церкви Успіння Пресвятої Богородиці — це була надвечірня п’ятниця, і я, як кожна
жінка, хотіла помолитися за своїх дітей, сім’ю. Там побачила жінок, які молилися. Серед них
моя однокурсниця. Я приступила до них і також молилася за недужих, за подорожніх, за навернення заблуканих із життєвих доріг. Серед «матерів у Молитві» я навчилася довіряти Богові
своїх дітей…
Я не знаю, чи вірю в різні передчуття, але вночі на душі у мене було дуже тривожно,
я зовсім не спала, я молилася. Закінчивши одну молитву, я відразу розпочинала іншу, я боялась
перестати молитися. Молилася я перед іконою Божої Матері і не знала, що в цей час мій син
попав під обстріл, і всі з його БТРу загинули, і тільки він один залишився живий. Цього всього
я не знала, але відчувала, що щось трапилось, і на ранок я була під військовою частиною.
Заступник командира частини, з яким я зустрілася, навіть був здивований моєму запитанню,
що сталося на сході і що з моїм сином. Він не міг зрозуміти, звідки я про все знаю, хоча я фактично нічого не знала, крім того, що з моїм сином біда. На моє запитання командир відповів
мені дослівно: «Можу вам сказати одне, що у списках загиблих Вашого сина немає, але де він,
я не знаю».
До вечора наша сім’я всіма правдами і неправдами шукала Ярослава, і накінець я почула
таке: «Був бій, є вбиті, є поранені, а Ярослав пропав безвісти». Але, як не диво, прийшов ранок,
і я не розуміла, навіщо світить сонце, чому я ще жива. Пам’ятаю, що родичі і друзі, ті, які навіть ніколи не ходили до церкви, всі почали радити: треба до церкви, недаремно, коли говорять:
як тривога, то тоді до Бога.
Так я, втомлена, обтяжена, засмучена, постала на порозі церкви разом з рідними.
У церкві нас зустрів отець Володимир, він уважно вислухав нас і сказав: «Треба молитися».
Ставши на коліна посеред церкви, молився разом з нами. У кожного своя молитва, головне, щоб
вона була щира. Всі щиро просили у Бога порятунку для нашого сина. Я пам’ятаю, що безліч
разів повторювала лише одне: «Ми нічого не можемо зробити, але Ти все можеш, Господи!»
Молилися всі довго, і мені не те щоб відразу стало легше, але полишати церкву я не хотіла, бо
тут я відчувала опору, я держалась за молитву до Бога.
Коли ми всі вийшли з церкви, але ще стояли на її подвір’ї, задзвонив телефон і товариш
сина повідомив те, що знайшов в інтернеті спочатку фото, а пізніше відео, де Ярослав живий
і його взяли в полон. Пізніше ми дізналися, що в БТР, у якому їхав Ярослав, влучив снаряд, одні
співслуживці загинули від снаряду, а інших розстріляли пізніше. Ярослав був контужений і поранений в ногу. Його залишили живим для обміну, хоча відразу хотіли розстріляти, але чомусь
передумали і взяли в полон.
То були важкі дні, хоча я знала, що син живий, і це головне. Я вдячна всім, хто тоді
разом з нами підносив молитви до Бога. Молилися і священики, і «матері в молитві», і прихожани.

90

Утім «Обнова» не тільки мандрує та відпочиває. Вона проводить міжнародні молодіжні конференції, присвячені діалогу християнської молоді, моральним проблемам сучасного світу, шляхам порозуміння на перетині молодіжних культур, проводять різні інтелектуальні ігри.
Щороку в день покровителя «Обнови» святого Архистратига Михаїла у церкві відбуваються посвята симпатиків товариства у його дійсні члени. На свято Миколая обновляни
проводять для дітей сиріт благодійні акції «Святий Миколай дітям Буковини» з різними
святковими програмами та подарунками. Вершиною духовної творчості духовної молоді
став фестиваль «Обнова-фест», який вважається одним з найкращих всеукраїнських молодіжних свят.
На засіданнях, які проводяться обновлянами кожного четверга, відбуваються тематичні бесіди та навчання духівника, вивчення іноземних мов, спільні молитви — вервиці,
перегляд і обговорення духовних фільмів, зустрічі з цікавими людьми різних поколінь та
багато інших заходів. Духівником чернівецької «Обнови» працює молодий священик Руслан
Боровий, син отця Володимира. Десять обновлян пройшли школу керівництва на посадах
провідників товариства. Це Ірина Микитюк, брати Тарас та Мар’ян Лазаруки, Владислав
Кобилянський, Юлія Борова, Ірина Заєць та інші, справжні патріоти України, готові взяти
на себе тягар відповідальності за доручену справу та долю української держави.
У вихованні сучасної духовної людини церква Успіння Пресвятої Богородиці покладає велику надію на пісню, яка щонеділі зачаровує присутніх у храмі. Слухаючи Службу
Божу у виконанні церковного хору «Осанна», віруючі відчувають благословенну гаму почуттів, незбагненного настрою, що бальзамом лягає на зранені душі. З цього приводу колись
написав Тарас Шевченко:
Ну що б, здавалося, слова
Слова та голос — більш нічого.
А серце б’ється — ожива,
Як їх почує!.. Знать, од бога
І голос той і ті слова.
Церковна пісня під час Служби божої єднає вірних у спільних почуттях, особливо
у важких моментах життя людини її переживань чи радості. Церковна пісенна творчість
свідчить про «загальний рівень української культури, яскравий показник його загального духовного розвитку» [66]. Парафіяни з піснею глибше усвідомлюють християнську місію Старого
і Нового Заповітів, сповнених барв істини та духовного життя Спасителя. І це правда, особливо з досвіду незабутньої паломницької подорожі на Святу землю. Під час виконання літургійних пісень людина переноситься до святих місць, якими ходив і навчав Ісус Христос,
глибше їх відчуває та інтегрується в пісенну символіку.
Божа пісня формує національно-християнську свідомість людини, водночас є символом літургії, знаком доби, яку довелося пережити катакомбній УГКЦ. Святі твори, такі,
як «Вірую», «Отче наш», пісні до Святого Причастя, похоронні чи поздоровчі, входять
у найінтимніші порухи людської душі, відстоюючи високі духовні, патріотичні та моральноетичні принципи. За радянських часів, коли греко-католиків було відлучено від рідної церкви, багато церковних пісень призабулося, втратилося. Та завжди знаходилися сміливці,
які колядували, співали воскресних пісень, передавали їх у спадок. З відродженням церкви
Успіння Пресвятої Богородиці постала нагальна потреба організації хору. В 1993 р. завдяки
зусиллям тодішнього настоятеля Михаїла Косила, церковного скарбника Віри Кузів, пана
Едуарда Дорожинського та багатьох інших вірян, такий хор постав під назвою «Осанна»
з надією відродити старі традиції «Українського міщанського хору» 1900 років. Пізніше при
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з усім розібратися. Але люди вже втомлені з обіцянок. Вони хочуть жити й працювати спокійно. Однак боротися не припинять» [119].
Пробувши на Майдані у найважчі тижні, отець Василь з початком агресії Росії проти
України виконував місію волонтера до українських солдатів, які обороняють українську
державність. Маючи можливість спостерігати за українськими воїнами у бою, зауважує, побачив таке, що втішає: «В основному маю справу з військовими. Вражає, що вони дуже щирі.
Це люди, які очистилися в найскладніших ситуаціях, у бойових діях. Там набагато менше
фальшу та підступу, ніж у звичайному цивільному житті. Мені приємно, що вони — справжні,
вони дозріли до громадянської позиції настільки, що готові своє життя віддати за Батьківщину, за народ. Вони розуміють, що за їхньою спиною — ненька-Україна. Я мав можливість
спостерігати, як вони з любов’ю і християнською пошаною ставляться до капеланів… На жаль,
зі ста лише 8-10 відсотків розуміють, для чого нам таке випробування. Бог тим щось хоче зробити, у такий спосіб, через Україну, хоче навернути Росію, аби цей народ по-справжньому до
Бога прихилити. Ось за всю дорогу на Луганщині та Донеччині можна побачити дуже мало церков. І в основному — це нові храми, які зведено десь у 2000-х роках. Власне тому, що народ був
у темряві, без Бога, почалася ця біда. До неї призвела глибока стадія безбожності. Інколи нарікають, що люди вийшли на Майдан, і це спричинило війну. Такі речі говорять тільки раби,
себто люди з рабською ментальністю… Гадаю, якби не було Майдану, трапилось би щось страшніше, аніж війна. Зараз нам потрібна Армія з моральною і духовною підтримкою народу» [125].
Василь Гасинець як волонтер більше сотні разів побував на сході, доставляючи
українським воякам усе, що потрібно: доброго харчування, оборонної зброї та одягу, він
є взірцем того, як потрібно любити Бога і Україну.
З матерями і церквою співпрацює молодіжне Товариство «Обнова», яке своє завдання у сучасному глобалізованому світі розуміє під гаслом «Обновитися в Христі», тобто
виробити і утвердити правильні християнсько-національні, моральні принципи життя.
Молодіжне товариство «Обнова» засноване 1998 р. Нині воно налічує понад 50 молодих людей, об’єднаних в студентські та академічні осередки. Це товариство має глибоке
християнсько-патріотичне коріння і сягає 1930 р., коли зародилося за ініціативи митрополита Андрея Шептицького. Назву запозичили з ідеї Митрополита Йосифа Сліпого, висловленої у книзі «Шляхом Обнови». Чернівецька «Обнова» є одним з найактивніших
греко-католицьких товариств молоді в Україні і входить до федерації, що об’єднує шість
споріднених товариств з різних міст України. В «Обнові» ведеться духовне та патріотичне
виховання молоді у формі проведення різних акцій, благодійних заходів, науково-практичних конференцій, етно-духовних фестивалів. Обновлянам притаманні мандрівки, туристичні походи в гори, активний відпочинок, як-от: спорт, співи, танці тощо, і все робиться
з молитвою до Бога, відвідування церкви та святих місць українського народу. Починаючи
з 2007 р. молодь відновила різдвяні вертепи, колядування. Буковинські та тернопільські обновляни також перебували з різдвяним вертепом на Східній Україні. Показували вертеп
в школах, будинках культури на парафіях, просто на вулиці.
Під час великоднього посту молодь поспішає на реколекції, які проводяться у різних
духовних центрах нашої країни: Язлівецькому монастирі Бучацького р-ну Тернопільської обл.,
с. Дора на Івано-Франківщині, Львові. У церкві щочетверга організовують заходи для молоді у Храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Юнаки та дівчата читають святі тексти про
страсті Христові, щоб ближче пережити терпіння Сина Божого. Влітку обновляни здійснюють 150-кілометрову триденну пішу прощу до Зарваниці, де відбулося чудотворне об’явлення Матері Божої.
Щороку на День Незалежності України молоді християни підкорюють вершини українських Карпат. Мало хто із сучасної молоді, окрім обновлян, може збагнути щастя від
таїнства молитви до Бога на вершинах Карпатських природних творінь.
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Йовик Володимира: «Народилася у с. Улашківці Чортківського р-ну на Тернопільщині.
Закінчила фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту. Нас було мало, ми
всі були різні й не вміли співати Службу Божу, але мали велике бажання навчитися і згуртуватися в одну громаду. Господь нас вислухав, і ми вже співаємо близько 25 років».
Кобевка Борис: «Я колишній вчитель, освіта вища (1960), ветеран-пенсіонер, співаю
у хорі „Осанна“ з 1998 р.»
Курущак (Савіцька) Ольга-Марія: «Магістр ЧНУ імені Юрія Федьковича за спеціальністю „Музичне мистецтво“ (2016). Співаю при церкві з 2009 р.»
Колодійчук Володимир: «Народився 1928 р. Співаю в хорі „Осанна“ з 1993 р. Пенсіонер,
ветеран праці, учасник війни. Освіта вища, технічна».
Клюс Яніна: «Народилася та мешкаю в Чернівцях у християнській родині. За освітою
викладач і хоровий диригент. Зараз працюю менеджером у компанії „Цептер“. У хорі „Осанна“
співаю з 23 серпня 2014 р.»
Лапко-Федик Ярослава: «Працюю вчителем музики у Чернівецькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті № 2. До церкви привела мене моя бабуся Віра Кузів у 1991 р., відтоді
співаю у церковному хорі „Осанна“, з 1993 р.»
Маковей Тетяна: «Відмінник освіти, музичний керівник дитячого садочка № 2. Співаю
у хорі з 1992 р.»
Мартинюк Микола: «Народився у с. Радча на Івано-Франківщині, Ветеран УПА.У церковному хорі з 1990 р.»
Мацьопа Роман: «Виріс я у християнській родині на Тернопільщині. Після закінчення
СШ навчався у Теребовлянському культурно-освітньому технікумі. У 1972 р. закінчив аспірантуру зі ступенем кандидата біологічних наук. В університеті працював до 6 квітня 2015 р.
У церковному хорі співаю з першого дня його заснування».
Нагуляк Анастасія: «Навчаюся в педагогічному коледжі. Співаю у церковному хорі з 2013 р.»
Панькова (Волькевич) Світлана: «За професією я бухгалтер.
У церковному хорі „Осанна“ співаю з 2012 р., граю на бандурі».
Павчук Орися: «Закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника. Викладач музики. Працюю музичним керівником у дитячому садочку. У хорі
„Осанна“ з 2013 р.»
Пую Георгій: «Пенсіонер. Співав у капелі „Дойна“ Кишинівської державної філармонії
та Буковинському ансамблі пісні і танцю. У хорі „Осанна“ співаю другий рік, з 2014 р.»
Цьомко Володимир: «1937 року народження, із с. Іванків Борщівського р-ну Тернопільської обл., з греко-католицькій сім’ї. Закінчив 9 кл. вечірньої школи. Грав на мандоліні і банджо.
До церкви мене покликав дяк. В. Савчин у 1960 р., а в 1961 р. церкву зачинили. Після відкриття
1989 р. співаю у церковному хорі. Ветеран праці та громадський діяч».
Чолкан Валентина: «Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури ЧНУ імені Юрія Федьковича. Співаю у хорі з 2008 р.»
Шинкура Марія: «У 1994 р. в останню неділю вересня я наважилася піднятися на хори
завдячуючи Миколі Васильовичу. Дякую Богу, Матінці Божій та всім святим за щастя відчувати радість життя за церковним календарем».
Шкурган Ярослав: «Народився в Івано-Франківській обл. у сім’ї греко-католиків.
За професією інженер-геолог. Двадцять років працював головним державним інспектором водних ресурсів Чернівецької обл. У церковнім хорі співаю з 1990 р.»
Щадловська Ольга: «Закінчила музичне училище ім. М. Драгоманова у м. Дрогобичі та
Юридичну національну академію ім. Ярослава Мудрого. Працюю прокурором військової прокуратури Чернівецького гарнізону. У хорі з вересня 2012 р.»
А ще при церкві на славу Божу співає дует «Писанка» — народні артисти Оксана Савчук та Іван Кавацюк. Присутні у церкві від цієї пари відчувають флюїди духовності УГКЦ,
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хорі додатково зорганізувався малий хор «Осанна» з тринадцяти осіб. Регентом хорів запросили Миколу Катеринчука, уродженця с. Слобода Новоселицького р-ну Чернівецької
обл., який закінчив диригентсько-хорове відділення Чернівецького музичного училища,
а у 1976 р. Кам’янець-Подільський педагогічний інститут ім. В. Затонського. Диригент доклав чимало зусиль для впорядкування, відновлення, а подекуди і написання нових обробок
літургійних творів для чотириголосого мішаного хору. «При соборі на той час не було розписаних партитур, крім тих, що власноручно записав дяк Василь Савчин, — розповідає регент
Микола. — Він не мав музичної освіти, але був музично обдарованим з народження. Завдяки
добрій пам’яті церковний дяк записав окремі хорові партії. Спершу хор виконував одно- та двоголосні наспіви, згодом Літургія доповнилася творами для чотириголосного мішаного хору». Зібрані твори регент Микола упорядкував та видав окремим виданням «Церковні пісні». Крім
того, в 2011 р. було упорядковано і видано Літургію Івана Золотоустого, куди увійшли
складні хорові твори композиторів Д. Бортнянського, А. Веделя, М. Глінки, М. Лисенка,
М. Вербицького, Д. Січинського, Г. Давидовського, О. Кошиця, М. Леонтовича та інших,
якими супроводжується Служба Божа під час святкових і недільних днів впродовж цілого
року. За численними відгуками слухачів, виконавська майстерність колективу постійно
зростає. Коли разом співають хор, священик, регент Микола Катеринчук, дяк Іван Сторожук, хочеться співати всім віруючим. Тоді у церкві утворююється єдиний багатоголосий
спів, що наснажує серця кожного чеснотами Віри, Надії, Любові, які очищають людину від
земних «марнот». Більшість співаків — це вірні різних професій та уподобань, вони скромно
розповідають про себе таке.
Бендас Володимир: «Народився на Прикарпатті у греко-католицькій родині. Військовий лікар у відставці. Працюю асистентом кафедри „Мікробіології та вірусологі“» Буковинського державного медичного університету. У хорі „Осанна“ співаю з 2005 р.»
Березовський Михайло: «На сьогодні викладач класу духових інструментів музичної
школи, керівник дитячого духового оркестру, учасник хору „Осанна“ з 1997 р.»
Боднар Петро: «Закінчив Чортківске педагогічне училище та музичний факультет
Івано-Франківського педагогічного інституту. Сорок років пропрацюював учителем музики
і співу у шкільних закладах. У хорі „Осанна“ з 1996 р.»
Брандес Олеся: «Працюю психологом у позашкільному навчальному закладі. До церкви
разом із сестрою Доротеєю привела мене бабуся та мама. Була членом „Обнови“. У хорі співаю
п’ять років».
Бучинська Ярослава: «Раніше працювала швеєю-мотористкою панчішного об’єднання.
У церкві співаю з жовтня 2006 р.»
Вартовник Любов: «Навчаюся в Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича, у хорі співаю з вересня 2014 р.»
Гой Ярослава: «Водночас працюю у церкві бухгалтером з 1995 р. У хорі співаю з 1989 р.»
Грещук Станіслав: «Працював заступником голови Обласного управління по пресі. У хорі
церковному співаю з 1998 р.»
Житар Ольга: «Зараз я на посаді контролера ОТК взуттєвої фабрики. У хорі співаю
з 2010 р.»
Зубчук Алла: «Вчитель-методист музичного мистецтва Чернівецької Гімназії № 3,
асистент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
Керую жіночим хором „Аніта“ ЧНУ імені Юрія Федьковича. Відмінник народної освіти. У хорі
співаю з 1997 р.»
Зушман Іван: «Народився у с. Шишківці Борщівського р-ну Тернопільської обл. у греко-католицькій сім’ї. Кандидат фізико-математичних наук, доцент. Співаю у хорі від самого заснування».
Зушман Богдан: « Брат Івана, також із с. Шишківці Борщівського р-ну Тернопільської
обл. Мешкаю у м. Чернівці з 1969 р. У церковному хорі з початку заснування».
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при храмі, зустрічають і відповідають на запитання парафіян, які шукають відповідей на
виклики сучасності: як замовити Службу за здоров’я, на вічну пам’ять померлих, охрестити
новонародженого, взяти шлюб, поховати усопшого, отримати сповідь та інші храмові потреби. Ці жінки чесно працюють у храмі, не покладаючи рук, і заслуговують називатися
людьми Божого Виноградника.
Із вище зазначених форм і методів діяльності храму з сучасною людиною потрібно
віддати належне незаперечній християнській істині з «Еклезіаста»: «Мудрість тіла, то
є смерть». Церква вчить вірян спрямовувати своє життя до вічності, щоб кожної хвилини
бути готовим прийняти з рук Господа Смерть. У 2014 року при церкві створилося «Апостольство доброї смерті», у складі якого християни по новому осмислюють своє ставлення
до смерті, заради життя, перестають її боятися та вчать цієї чесноти інших. При церкві
в «Апостольстві доброї смерті» налічується близько ста прихожан під орудою Володимири
Йовик, яка підтримує духовні контакти з відповідними товариствами Івано-Франківська
та Львова. Наприкінці березня 2016 р. силами Апостольства при церкві Успіння організовано Хресну дорогу для мирян. Чернець Порфирій прокоментував з Євангелія глибокозмістовні місця з життя Ісуса Христа, пов’язуючи їх з питаннями людської моралі та
сучасності А й справді, чи зможе сучасна людина поділитися з Богом частинкою свого
життя? Адже добре жити — це багато, спокійно померти — це все. Парафіяни молилися до
семи мечів болю страждальної Матері Божої, щоб вона була завжди з нами та при смерті
у кожного українця.
Для втілення у життя Божих заповідей Церква Успіння володіє значним науковим
потенціалом. Майже всі її прихожани, як уже згадувалося, з вищою освітою, викладачі
вищих навчальних закладів Буковини: лікарі, педагоги, артисти і музиканти, математики,
хіміки, бізнесмени, історики, філологи, працівники державних установ та інші категорії
практиків-професіоналів, гідних своїх далеких предків та здатних донести Слово Боже в українське середовище. Буковинський вікаріат у церковній діяльності тісно співпрацює з кафедрами філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича, Українського Католицького Університету Львова, Люблінського
католицького університету та інших вузів. Студенти на базі церкви щорічно проходять практику, проводять соціологічні опитування з віруючими, пропонують своє бачення національно-християнського виховання підростаючого покоління.
Роль церкви Успіння Пресвятої Богородиці у вихованні сучасної української людини
в умовах наступу глобалізації важко переоцінити. Різними засобами, найперше щирою молитвою, християнською піснею, громадянським патріотизмом, особистим священичим
прикладом, роботою з молоддю, церква впевнено повертає собі втрачені позиції часів митрополита Андрея Шептицького, торує шлях у майбутнє.
3. Духовні символи віри сьогодення
Завдячуючи парафіянам, церква Успіння Пресвятої Богородиці за двохсотлітній період служіння Богові та Україні сформувала власні духовні символи-пам’ятники, ікони,
мощі. Вони стали здобутком святині, і ними користуються вдячні нащадки. На жаль, частину з них зліквідували окупаційні режими за те, що не вписувалися у прокрустове ложе
антиукраїнської ідеології.
Серед них — «Пієта» як трагічний акт, відображений під час тринадцятої стації хресної дороги Ісуса Христа на Голгофі, коли мати Марія оплакує Свого сина, тримаючи на
руках скатоване тіло, зняте з хреста. Ця маловідома скульптура нагадує нам численні муки
українських матерів, на руках яких помирали тисячі синів і доньок українського народу,
особливо під час визвольних змагань ХХ ст., й сьогодні — на початку ХХI ст.
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адже своєю пісенною працею вони возвеличують Божий виноградник, у якому призначено
працювати кожному з нас. З Божого благословення репертуар «Писанки» відомий у широкому світі. Десятки років творчий дует працює в тандемі зі священиком і композитором
Валерієм Сиротюком. Завдячуючи своєму таланту, «Писанка» зробила вагомий внесок у збір
коштів на завершення будівництва Патріаршого собору УГКЦ у Києві. Один з перших концертів Оксана Савчук та Іван Кавацюк присвятили 20-літньому ювілею виходу нескореної
УГКЦ з підпілля. Їхні концерти є тріумфом української пісні, завжди несуть людям християнську наснагу до творчих сил. Дует презентував своє мистецтво в США, Канаді, Франції,
Фінляндії, Австрії, Німеччині, Італії, Ізраїлі та інших країнах світу. В доробку дуету десятки
музичних альбомів на християнську тематику: «Святвечір», «Моя родино християнська»,
«Христос воскрес», «Різдвяночка». «Писанка» завжди виходить на сцену з концертними програмами, присвяченими величним християнським святам, що стало літургійним продовженням свят засобами української пісні.
Творчий шлях «Писанка» почала з концерту, присвяченого Великодню, у Чернівцях
1996 р. Через два роки прийшов успіх. За виконання пісні композитора Валерія Сиротюка
«О всехвальна» дует отримав першу премію Всеукраїнського конкурсу 1998 р. Піснями отця
Валерія дует зустрічав 2001 р. Папу Римського Івана Павла ІІ у Львові. За виконання пісні
В. Сиротюка «Киріє Елейсон» (Господи, помилуй) митці отримали 2000 р. першу премію
та приз «Золота Ніка». У наступні роки дует виконував пісні отця Валерія: «Два ангели»,
«Два образи» та інші, за що отримали найвищу нагороду Української церкви медаль «Божої
матері». Народні артисти Оксана Савчук та Іван Кавацюк насправді є гідними продовжувачами духовної слави буковинців, вихованих святою вірою у лавах УГКЦ.
Велику роль при українських церквах з середньовічних часів відігравали церковні
братства, що виконували організаційну роботу в храмах. Зі століттями їхня праця трансформувалася у діяльність Старших братів при церкві, на долю яких покладаються організаційні функції: підготовка до престольних свят, Богослужінь, Святого Різдва, Нового Року,
Святого Йордану, Воскресіння Господнього, Святої Трійці, Храмового свята Успіння Пресвятої Богородиці та інших. Старший брат мусить дбати про «все» від наявності при церкві
Свяченої води, вогню в кадилі, підібраних кандидатів для тримання на Службі патриць,
дзвонити у дзвони (дзвонар Мирослав Бричка), зустрічати владику та гостей тощо. Старший
брат нарівні зі священиком відповідає за катехизацію віруючих. Досвід показує, що Старшим братом може бути не кожен, а глибоко віруючий, безкорисливий, наповнений християнським духом, самовідданий і працьовитий, практикуючий християнин. Такі люди були
і є при Церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях. Найперше це представники старшого покоління. Серед них були доброї пам’яті Олексій Бручковський — колишній учасник
національно-визвольних змагань, ройовий Буковинського куреня та Іноземного легіону
Франції. Воював на боці Франції з німецькими нацистами, політв’язень совєтських тюрм
і концтаборів. Також Іван Ільницький — в’язень радянських таборів. Втративши здоров’я,
передчасно помер, так і не побачивши плодів своєї духовної праці. Старшим братом служив
Василь Муневич, 1929 р. н. із с. Горошова Борщівського р-ну Тернопільської обл. Він працював дуже активно та виконав для церкви багато важливої та цінної роботи. Молодшими
за віком були старші брати: Василь Данко, Олександр Бурштинський, які працювали при
церкві з 2010 — до першої половини 2015 рр. Бездогагнно виконуючи обов’язки, брали участь
у підготовці до 190-річного ювілею Храму. Зараз тягар старшого брата виконує Мар’ян Шутяк
(нар. 1952 р. у с. Мшана Городоцького р-ну Львівської обл., освіта вища технічна). Впродовж
десяти років помагав при церкві старшому братові, і цей процес безкінечний.
Не менш важливу роль при церкві виконують чергові. Надія Моспан, Марія Жовківська, Едіка Московчук, бухгалтер Ярослава Гой, технічна працівниця Валентина Мельник, яка щоденно дбає про чистоту та порядок у святині. Вони десятиліттями працюють
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церков під час хресної дороги 6 квітня 2014 встановили хрест на місці, де стоятиме відроджена
«Пієта». Організація «Карітас Буковини» 3 травня оголосила конкурс на кращий проект,
у якому переміг киянин Микола Білик. Повернення «Пієти» до центру Чернівців сприяло
б поверненню місту духовності, милосердя та взаємної поваги, однак справа з місця не рухається.
Багато змін сталося від дня смерті мецената «Пієти» Лазаря Михайловича, але час
не торкнувся його могили. Він спочиває на території 63-го кварталу Руського цвинтаря.
Як і колись, на надгробку видніється барельєф Ісуса Христа, який відчиняє двері. На них
напис: «Тут спочивають останки Лазаря Михайловича, помер 1 січня 1840 р.» [70, с. 346].
Окрасою Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях є чудотворні ікони. Одна
з них — «Надія Безнадійним», яка займає чільне місце у святині. Що ікона пережила часи
атеїзму та вціліла від загрози знищення, у цьому є промисел Божий. Сьогодні своїм чудесно
поширеним середньовічним стилем павутинного розпису вона дивує прихожан та численних відвідувачів святині.
Існує версія, що «Надію Безнадійним» привезли з собою купці, паломники або подорожуючі десь на початку ХVIII ст. з Риму, Греції чи то Болгарії. А можливо, ікону написали українські малярі, якими багата рідна земля — українські ченці у монастирських келіях
чи стінах братської школи. Старший брат церкви Олексій Бручковський розповідав, що
біля цієї ікони були «вотуми» (сакральні фігурки з цінного металу), подаровані людьми за
виконання молитов. На іконі звисали дорогі червоні коралі. Однак із забороною церкви усі
вони пропали.
Всупереч втратам, сила її чудотворного образу безкінечна. Вірячи в ікону, люди отримують від неї ласки зцілення, особливо неплідні родини, що просять дару батьківства.
Прославляючи ікону, віруючі позбавляються «вериг неплідності та печаті безнадійності».
Приймаючи благу вість таїнства любові один до одного, вони з подякою прославляють
Святу Богородицю, на честь якої священиком складено акафист: «Як роєм бджіл медоносних
вулик повниться, так храм ікони Чудотворної множиться. Яко струмки весняні до ріки збігаються повноводної, так діти Твої до серця чернівецького приступають з вірою. Немає вже ні
Павлових, ні Аполосових, ні Кифиних, а всі в Христа Господа нашого хрещені, Тому під Покров
Твій прибігаємо Мати Божа Чернівецька, що право — віримо і православимо, щоб співати Господеві Алилуя, Алилуя, Алилуя!»
Не менш чудотворною у храмі є ікона Улашківської Божої Матері, яку парафіяни
врятували напередодні закриття храму. Придбали святиню до церкви під час відпустового
паломництва до василіанського монастиря Різдва Пресвятої Богородиці в с. Улашківці на
Чортківщині. Сьогодні цей монастир відомий у світі отриманням духовної єдності з папською Базилікою Святої Марії у Римі (Ліберіанська Базиліка). Оригінал існуючої ікони
був надзвичайно древнім. Розповідають, що в часи татарських набігів ікона рятувала людей
перед жорстокістю нападників. Ікону шанували, і перед нею молилися українські шляхтичі:
равська каштелянша Л. Залуська, кам’янецький земський суддя Д. Кроковський, канівський староста М. Потоцький. Напередодні Першої світової війни відбиток ікони розійшовся між народом у тисячах примірників. Віруючі вкладали ці відбитки в дорогі шати,
освячували та молилися перед ними. У часи радянських гонінь святиня зберігалася у грекокатолика Олексія Бручковського, перед нею молилися з вірою у легалізацію та відродження
УГКЦ. З настанням благословенного часу чернівецькі греко-католики увійшли з іконою до
церкви, і сьогодні вона зберігається поруч святині Ісусового серця. Про Улашківську Божу
матір збереглася старовинна пісня:
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Універсальну «Пієту», про яку йдеться, зафундував у 1827 р. український грекокатолик Лазар Михайлович на пам’ять поколінням чернівчан: заплакану Божу матір як символ міста та співчуття, милосердя, побожності й героїчності, коли мати оплакує сина
полеглого на полі бою. Розповідають, що конкретно зафундував він її в пам’ять пожежі,
яка відбулася у Чернівцях 1816 р. Ця скульптура, попри свій згаданий універсальний характер, була близькою для всіх національностей, які мешкали у спільному місті. Наприклад,
у римо-католицькому костелі Воздвиження Чесного Хреста скульптура зі схожими елементами, тільки меншого розміру, стоїть праворуч від головного вівтаря [70, с. 43].
Перед тим на площі стояв пам’ятник Яну Непоуку. Встановлення пам’ятника
«Пієти» на центральній площі міста засвідчує, що Чернівці вважалися релігійним і духовно
розвинутим містом. До центру міста сходилося 7 доріг, і навпроти кожної був свій знак.
«Пієта» була першим релігійним монументом у місті, й честь у його встановленні належить
українському греко-католику. Через 50 років, коли німецька національна ідея в місті почала
перемагати, німецькі урядовці вирішили перенести пам’ятник, щоб на цьому місті спорудити монумент, присвячений столітньому ювілею приєднання Буковини до Австрії (читай
загарбання. — Н. М., А. Я.). Проти такого задуму рішуче виступила греко-католицька громада міста. Вона написали петицію з протестом до магістрату, в якій висловили незгоду
з перенесенням пам’ятника та наголошували, що перенесення «Пієти» буде порушенням
прав рідні Лазаря Михайловича, яка пожертвувала кошти на будівництво святого монументу. До того ж щорічно біля неї греко-католики на Йордан святили воду, а римо-католики
у поминальні дні читали Святе Євангеліє. Протестуючі відзначали, що магістрат міста заради спокою, порозуміння та одностайності повинен відмовитися від наміру перенесення
пам’ятника Матері Божої. Громада просила не чинити протиправних дій без людей та родичів Лазаря Михайловича [1, арк. 2–3]. Твереза думка людей таки перемогла, адже Австрія,
хоч і була окупаційною імперією, вважалася просвіченою монархією, на відміну від наступних загарбників Румунії та СРСР.
До «Пієти» у святкові та ювілейні дні приходили люди. У 1874 р. біля пам’ятника
святкували сторіччя австрійської Буковини, а в ярмаркові дні навколо скульптури гомонів
базар. Чернівчани знайомилися, купували товари, продавали, і на їхню суєту споглядала
Божа Матір.
Попри рішення буковинського віче від 3 листопада 1918 р., до нашого краю вдерлися
румунські окупанти. Українська «Пієта» стала їм більмом в оці, й вони замість неї вирішили
поставити пам’ятник «унірі» — «возз’єднанню», що мав узаконити загарбницьку політику
Румунії. Пам’ятник відображав композицію — бронзового румунського піхотинця з гвинтівкою та прапором у руці, і його начебто вітала буковинка у національному одязі.
У 1922 р. «Пієту» перенесли подалі від центру на територію єзуїтського храму Серця
Ісусового. Там її до оформили, і вона стояла до приходу радянських окупантів, які за наказом «зверху» унікальну скульптуру розбили й вивезли за місто. Щоправда, те саме сталося
з пам’ятником румунським загарбникам, коли прийшов на нього час. Натомість на їхньому
місці поклали п’ятикутну зірку, згодом під час війни румуни поставили бюст А. Гітлера,
а з поверненням совєтів 7 жовтня 1951 встановили пам’ятник В. Леніну, з якого прагнули
зробити радянського ідола. Але дух свободи і перемін назавжди зніс з площі комуністичного
вождя.
З відродженням української державності українські греко-католики зажадали повернути «Пієту» на століттям устояне місце. Однак міська влада на пропозиції відмовчувалася або пояснювала, що такий пам’ятник не в дусі часу, не відповідає архітектурним змінам
центру міста, конфесійного духу Чернівців тощо.
З революційними подіями на Майдані 2014 р., загибеллю «Небесної сотні», зміною влади вірні Української греко-католицької, Римо-католицької та Вірмено-католицької

Надбанням Української греко-католицької церкви у Чернівцях є «Хресна дорога», яку
церква організовує для вірних упродовж місяця, напередодні свята воскресіння Господнього
і належить до традиційних, що збереглися упродовж катакомбного функціонування святині.
«Хресну дорогу» священики у ті часи проводили у лісах або квартирах, і той, хто був
учасником мученицької дороги Христа, назавжди її запам’ятав. Людина наснажувалася
Божим духом, і їй не страшні були переслідування, колгоспні гоніння, тягарі радянської
тоталітарної системи. Людина душею відчувала «Хресну дорогу» Христа та сміливо брала
частину Божого тягару на себе. З виходом з катакомбного життя УГКЦ відродила «Хресні
дороги», які може відвідувати кожний охочий.
Складається дорога з 14 страдницьких стацій-«зупинок», присвячених мучеництву
Ісуса під час, сучасними словами, його «етапу» на смерть, що відбулася на горі Голгофі.
Біля кожної стації парох читає відповідні молитви, присвячені мукам Христа у поєднанні
з трагізмом і тріумфом сучасної людини. Великим святом для віруючих УГКЦ був приїзд
на «Хресну дорогу» до Церкви Успення Пресвятої Богородиці світлої пам’яті владики
Коломийсько-Чернівецької єпархії Павла Василика. Довголітній політв’язень радянських
тюрм і концтаборів, він, як ніхто, відчував «Хресну дорогу Христа» і міг її прочитати так, щоб
могли відчути інші. «Ось впав Ісус Христос під тягарем Хреста, і ми падаємо нераз під тягарями своїх хрестів і піднімаємося, як піднімався Христос, — наголошував владика, — бо віримо в Його Воскресіння. Аж ось Вероніка витирає Стражденне обличчя і отримує в дар
святий відбиток — першу ікону Спасителя. А скільки таких Веронік — українських дівчат,
матерів і вдів, — карбував слова владика Павло, — поклали свої голови за Христову правду,
за народ, державність нації, були закатованими, розстріляними, замученими у Сибірах!
А скільки українських матерів, як Діва Марія, бачили смерть своїх синів, закатованих енкаведистами, залишених під селами, обгризених і розтягнених собаками, навіки не похованих».
«Хресні дороги» Павла Василика назавжди залишаться у людських серцях.
«Хресні дороги» у церкві постійно вдосконалюються й присвячуються окремо матерям, молоді, солдатам, лікарям та іншим категоріям людей. Наснажені вірою чернівецькі
греко-католики у страстні передвеликодні дні щорічно проводять міські «Хресні дороги»
спільно з Римо- та Вірмено-католицькою церквами. Великий дерев’яний хрест до кожної
стації несуть почергово чоловіки, жінки, молодь, люди за професійним покликанням:
лікарі, педагоги, студенти, військові, мистці, колишні політв’язні піднімають хрест біля
пам’ятника Буковинському куреню, і діти, наше майбутнє, заносять хрест до церкви, щоб
через рік у «Хресну дорогу» піти з новими силами. І так з року в рік.
«Хресні дороги» супроводжуються промовами отців та практикуючих християн. Про
віру, жертовність, людську мораль, патріотизм, героїзм, любов до ближнього. Істинно,
«Хресна дорога» УГКЦ таїть у собі безмежний заряд виховання, добра, зцілення, любові та
милосердя. Мешканці міста позитивно сприймають «Хресну дорогу» УГКЦ, приєднуються
до її ходи, моляться на зупинках і все більше вірять у силу Господа.
Великою честю для кожної церкви мати мощі святих, блаженних або безсеребреників, які прожили гідне християнина мученицьке життя, працювали у Божому винограднику
та вмирали як Божі слуги за віру Христову.

Українська Церква за часів Київської Русі проголосила святими: Ольгу, Володимира, Антонія, Теодосія Печерських, братів Бориса, Гліба та інших. Після Брестської
унії Вселенська церква визнала священомучеником архієпископа полоцького Йосафата
Кунцевича у 1861 р.
На початку ХХI ст. вселенське почитання отримали 13 пратулинських українських
мучеників, що загинули в обороні святої церкви на Холмщині від наступу москвинів.
Нарешті 27 червня 2001 р. Папа Римський Іван Павло II під час візиту в Україну беатифікував блаженними 26 українців греко-католиків. Серед них є два блаженних, мощі яких
спочивають у церкві Успіння Пресвятої Богородиці.
Це Слуги Божі єпископи Симеон Лукач та Іван Слезюк. Їх короткі життєписи варті
уваги і наслідування кожного практикуючого християнина української церкви. Так, єпископ Семеон Лукач народився 7 липня 1893 р. в с. Старуня Солотвинського п-ту Станиславівської обл. (нині Івано-Франківської) в селянській родині. У 1913 р. вступив до семінарії,
але навчання перервав у зв’язку з вибухом Першої світової війни. Після закінчення семінарії
у 1919 р. єпископ Григорій Хомишин у грудні 1920 р. висвятив С. Лукача на священика й призначив викладачем морального богослов’я у Станиславівській духовній семінарії, де працював до квітня 1945 р.
Існують твердження, що його того самого року, напередодні трагічних переслідувань, у церкві таємно висвятив владика Григорій Хомишин. 29 жовтня 1949 р. С. Лукача
заарештував НКВС і засудив на 10 років сибірських таборів. Після звільнення у лютому
1955 р. владика повернувся до Галичини де включився у підпільну діяльність УГКЦ. За нелегальні богослужіння у липні 1962 р. заарештований вдруге. У в’язниці важко захворів на
туберкульоз легень і помер 22 серпня 1964 р.
Блаженний Слуга Божий єпископ Іван Слезюк народився 14 січня 1896 р. у с. Живачів Городенківського повіту Станіславського воєводства в родині селян. Після закінчення
духовної семінарії у 1923 р. рукопокладений на священика. У квітні 1945 р. єпископом Григорієм Хомишиним на випадок його арешту висвячений на єпископа. Заарештований
НКВС 2 червня 1945 р. й засуджений Військовим трибуналом МВС Станіславської обл. до
10 років в’язниці з перебуванням у воркутинських коцтаборах.
На початку 1950 р. перебував у мордовських таборах строгого режиму. 15 листопада
1954 р., звільнившись з ув’язнення, повернувся додому, де почав активну підпільну діяльність
з відродженню УГКЦ. У 1962 р. засуджений вдруге до 5 років таборів суворого режиму.
30 листопада звільнився й повернувся до попередньої діяльності, за що часто переслідувався каральними органами. Останній раз викликали за два тижні до смерті. Помер 2 грудня
1973 р. в Івано-Франківську.
Ці блаженні загинули за віру Христову від рук московської атеїстичної влади. Їхні
мощі у церкві цементують віру і патріотизм українських греко-католиків. Дух мощей загиблих єпископів панує серед вірян під час Богослужінь, молитов у хвилини радості і смутку,
і докластися до них є великою святістю [88].
Як символи служіння Богові та Батьківщині є у святині ікони українських грекокатоликів, які терпіли за віру в ім’я Церкви й загинули від радянського атеїстичного режиму.
Як уже згадувалося, за мучеництво і подвижництво задля церкви і народу Папа римський
Іван Павло II беатифікував їх до лику блаженних під час візиту до України у червні 2001 р.
Пожертвами віруючих меценатів до церкви придбано живописні ікони християнських подвижників, життєписи, яких заставляють задуматися кожного віруючого про сенс людського
буття. У Церкві є вісім величавих образів. Серед них — єпископа Николая Чернецького, життєпис якого хоча й короткий, але славний. Народився слуга 14 рудня 1884 р. у селі Семаківці
Городенського повіту на Станиславівщині. У жовтні 1909 р. після закінчення духовної семінарії висвячений на священика. Потім захистив докторську дисертацію з догматики у Римі
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О леліє чиста! від снігу біліша
Красша над сонце, над зірки ясніша
Будь благословенна і возвеличена
В небі і на земли всіми ублажена
Дай Тебе любити, вірно Ти служити
А по смерті в царстві, враз з Тобою жити
[31, с. 114–115].
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рак кісток. Мощі Михайлини зберігаються у головному будинку сестер-служебниць у Римі.
Процес її беатифікації розпочався ще в 1983 р.
Наявність у Церкві ікон мучеників за віру Христову є окрасою святині та сприяє вихованню віруючих у дусі українського християнського патріотизму. Під час богослужіння
у Церкві відчуваємо присутність з нами наших святих, лики яких промовляють до нас:
«Християни, бережіть рідну віру, звичаї і традиції, тоді ніколи чужинець не піде на вас війною, шануйте Матір Божу заступницю і покровительку українського народу, в ім’я якого
страждали і гинули українські подвижники, борці за церкву і державу [88, с. 296–302].
4. Паломницьке життя парафії
Великого значення для сучасної людини набуває паломництво, під час якого люди
черпають знання про християнську віру. Завдячуючи туристичній фірмі «Янгол», організованій при Греко-католицькій церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях, багато
мешканців краю та інших областей України доторкнулися святих місць, де проповідував
Ісус Христос у провінціях Галілея, Самарія, Іудея нинішньої держави Ізраїль, зміцнили там
свої духовні, етичні, моральні почуття і християнське світобачення.
Завдяки технічному прогресу сучасний ізраїльський «Боїнг» з Києва до Тель-Авіва
переносить туристів за дві з половиною години. У рамках якісно організованого туристичного бізнесу на сучасного паломника чекають комфортабельні готелі, автобуси, відмінне
харчування, ліцензовані гіди і професійне обслуговування усього технічного персоналу.
Приземлившись на летовищі в Тель-Авіві, паломники дякують Господеві за щасливе
прибуття на Святу Землю і негайно починають знайомитися зі святими місцями. Вірні беруть курс до біблійної гори Тавор, розташованої у Галілеї. Її видно уже здалеку. Висотою
біля п’ятиста метрів вона не належить до жодного гірського пасма. Про цю гору згадується
у Старому Завіті, а згодом і Новому, хоча назва не вказується, де Ісус Христос разом з учнями
Петром, Яковом та Іваном піднялися на гору, і там відбулося чудесне Преображення Ісуса
Христа, про яке Євангелист Марко писав так: «А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова,
і Івана, та й веде їх осібно на гору високу самих. І Він преобразився перед ними. І стала одежа
його осяйна, дуже біла як сніг, якої білильник не зміг би вибілити на землі» [Мк. 9:2-3].
Колись тут у IV ст. на честь святої події християни побудували Церкву, але у наступних століттях її зруйнували хрестоносці. Сучасний вигляд церква отримала уже в 1924 р. на
пожертвування духовних місій. Храм має головний вівтар і два бокові престоли, присвячені
Мойсеєві та Іллі, гарно розмальована.
Як відомо з прадавніх часів, в Україні на свято Преображення освячують дари садів.
Будучи на Таворі, паломники освячують ізраїльські фініки та полуниці. Разом з отцем
Валерієм співають пісню «Преобразився на горі Тавор», споживають освячені фрукти.
Після перебування на святій горі віряни спускаються вниз до автобуса і прямують в готель, що у м. Тверій, на березі Галілейського моря. Наступного дня на них чекають визначні
святині у Назареті.
Місто Назарет розташоване у нижній частині Галілеї і вважається однією із святинь
християнського світу. Тут відбулося чудо Благовіщення Діви Марії, якій Ангел Гавриїл
сповістив: «Не бійся, Маріє, — бо в Бога благодать ти знайшла» й повідомив, що вона
народить сина і нарече його ім’ям Ісус.
Назарет з його базарами та гомінливими вулицями нагадує нам про далеке минуле,
що переплелося із сучасним Близьким Сходом. Найбільша Церква Благовіщення тут має
57 метрів висоти, і її видно із найвіддаленішої частини міста. Побудована вона міланським
архітектором Джованні Муціо у 1969 р. Цим шедевром архітектури покрито археологічні
розкопки монахів-францисканців (1955–1968), присвячені цій події. Церква складається
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та став професором духовної семінарії у Станиславові. 1919 р. вступив в новіціят отцівредептористів у Збоїськах біля Львова. У 1926 р. Папа Пій ХI призначив його Апостольським
візитататором для українців Волині й Полісся, а митрополит Андрей Шептицький призначив
апостольським екзархом Волині і Підляшшя під час радянської окупації західної частини
України. За активну діяльність у провадженні віри християнської влада засудила владику
Миколая до шести років каторги. Повернувшись з Сибіру з підірваним здоров’ям, слуга
Божий єпископ помер 2 квітня 1959 р. у Львові.
Наступна ікона — Слуги Божого владики Никити Будки, життєпис якого не меш
трагічний від попереднього єпископа. Народився 7 червня 1877 р. у с. Добромірка Збаразького повіту Тернопільського воєводства. Після закінчення теологічних студій у Відні та
Інсбруку отримав священиче свячення з рук митрополита Андрея Шептицького. 14 жовтня
1912 р. став єпископом й був призначеним владикою для українців католиків у Канаді.
З 1928 р. Генеральний вікарій Митрополичої капітули у Львові. За активну діяльність на
ниві зміцнення християнської віри заарештований радянською владою 11 квітня 1945 р.
Не витримавши важких умов сталінських концтаборів, загинув 1 жовтня 1949 р. у м. Караганді (Казахстан).
Поруч ікони Никити Будки є зображення єпископа-мученика Григорія Лакоти з Лемківщини. Григорій Лакота народився 31 січня 1883 р. у с. Голодівка на Лемківщині. Після
вивчення богослов’я у Львові висвячений на священика у Перемишлі. 1911 р. у Відні отримав
науковий ступінь доктора богослов’я. 1913 р. призначений професором Перемишльської
духовної семінарії та згодом став її ректором. 16 травня 1926 р., прийнявши архієрейське
свячення, призначений єпископом помічником у Перемишлі. 9 червня 1946 р. його заарештували й засудили до 10 років перебування у воркутинських концтаборах СРСР. Не витримавши поневірянь, загинув 12 листопада 1950 р. у таборі Абезь поблизу Воркути.
Ще одна ікона у церкві — це ікона мученика за віру єпископа Григорія Хомишина,
який відвідував церкву під час Першої світової війни. Народився праведник 25 березня
1867 р. у с. Гадинківці на Тернопільщині. Після закінчення духовної семінарії продовжував
вивчати теологію у Відні. 1902 р. призначений митрополитом Андреєм Шептицьким ректором духовної семінарії у Львові. 1904 р. інтронізований єпископом у соборі Святого Юра.
З окупацією Східної Галичини радянською владою 1939 р. арештований НКВС. Вдруге
арештований у квітні 1945 р. Загинув під час допитів у київській в’язниці 17 січня 1947 р.
Цього самого року в київській в’язниці втратив життя єпископ Йосафат Коциловський з Лемківщини. Народився владика 3 березня 1876 р. у с. Пакошівка. Теологічну освіту
отримав у Римі 1907 р. Після призначення віце-ректором і професором богослов’я у Станиславівській духовній семінарії, 23 вересня 1917 р. прийняв архиєрейські свячення в Перемишлі.
У вересні 1945 р. заарештований польською комуністичною владою й переданий в УРСР.
Загинув під час допитів.
Ікона єпископа Василя Величковського також належить до шанованих у Церкві.
Народився єпископ 1 червня 1903 р. у Станиславові. Закінчив духовну семінарію у Львові.
Прийнявши святу тайну священства, працював учителем і місіонером на Волині. У 1942 р.
став ігуменом монастиря у Тернополі. 1945 р. заарештований радянською владою. Воєнним
трибуналом засуджений до смертної кари, заміненої до десяти років ув’язнення. Після
відбуття кари повернувся до Львова, де вдруге був засуджений на три роки. Виїхав до
Канади, де й помер 30 червня 1973 р.
Серед восьми ікон українських мучеників-греко-католиків є також живописне зображення сестри Йосафати-Михайлини Гордашевської, яка була першою учасницею Згромадження Сестер Непорочної Діви Марії. Народилася мучениця 1869 р. у Львові. З вісімнадцяти
років присвятила своє життя монастирю сестер-василіянок, де стала першою наставницею
молодих сестер, виховуючи їх у дусі служіння Богові. Померла у муках, довго хворіючи на
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Не менш насичений — третій день паломницької подорожі. У групі, що складається
із сорока осіб, панує урочистий спокій, взаєморозуміння і святість. Зранку молитва, в обідню
пору і увечері — релігійні і патріотичні українські пісні.
Від’їзд до Кани Галілейської, у якій Ісус Христос здійснив своє перше чудо на весіллі.
Сьогодні це невеличке арабське поселення Кфар-Кана, де живуть мусульмани і християни.
Тут також побудовано немало Церков: греко-ортодоксальну, католицьку, мелкітську і недавно баптистську. З приводу чуда у Кані Галилейській Апостол Іоанн написав, що як не
стало на весіллі вина, то Мати Божа сповістила Сина. Але Він відповів, що не прийшов ще
його час. Тим не менше, велів наповнити шість чанів водою, поблагословив і сказав подавати
гостям. Так поклав Ісус Христос початок своїм чудам. «І виявив славу свою. І ввірували
в нього учні Його», — записав Святий Апостол. У Церкві Першого Чуда Ісуса Христа зберігаються копії місткостей, у яких благословилося вино.
Далі шлях проліг до Капернауму, який найчастіше згадується у Євангеліях. Тут Ісус
Христос здійснив багато чудес: зцілив тещу Апостола Петра, воскресив дочку Яіра, порадив
Петрові зловити у Галілейському морі рибу, в роті якої мав знайти шекель, щоб заплатити
податок, та інші. Недаремно Капернаум називають «містом Ісуса Христа».
Монахи-францисканці, які проводили тут розкопки, віднайшли залишки будинку
Святого Петра, синагогу, у якій проповідував Ісус Христос. На місці будинку Петра у IV ст.
побудували каплицю, у V ст. — восьмикутну Церкву, пізніше все це було зруйновано.
Новітню восьмикутну Церкву збудували вже у 1992 р. Тут о. Валерій у співслужінні з о. Володимиром з Івано- Франківська, теж учасником паломницької групи, відслужили Службу
Божу, сповідали і причащали людей. Під склепінням Церкви линув український духовний
спів. Поруч ще лунав спів монахів-францисканців.
Навколо цвітуть і наповнюють п’янкими пахощами троянди, лілії та інші невідомі
квіти, звисають довгі кетяги пальм. Люди знимкуються біля монумента Святому Петрові
з рибою і їдуть далі до гори Блаженства, або гори «Нагірної проповіді» Ісуса Христа, що
біля поселення Табхі. Відвідують мальовничу Церкву, побудовану італійським архітектором
Антоніо Берлуцці, яка зливається з навколишньою природою. Це притаманний йому стиль,
і його Церков багато на Святій Землі.
На цьому підвищенні Ісус Христос виголосив проповідь, яка починалася словом «Блаженні». Паломники розташувалися у круглій ротонді та слухали провідника отця Валерія.
Доступно, духовно і натхненно виходять з його уст слова невмирущої проповіді Христа: «Блаженні миротворці, блаженні гнані за правду, блаженні милостиві…» Наче місіонер, згадував
при цьому трагічну історію українського народу, когорти блаженних борців за волю України,
страдників за віру Христа, Блаженних мучеників за Українську греко-католицьку церкву кардинала і патріарха Йосифа Сліпого, Григорія Хомишина, Симеона Лукача, Івана Слезюка та
багатьох інших, якими так багата українська земля. Далі пропонував помовчати і подумати про
своє сокровенне. Зовсім близько синіє Галілейське море, і навколо панує райська благодать.
Цього самого дня здійснюється плавання по Галілейському морю, яким часто долав
відстані Ісус Христос. Сідають на невеличкий дерев’яний корабель, прилаштовують на
флагшток синьо-жовтий прапор і під звук національного гімну України піднімають його.
На березі зупиняються перехожі. Це ж на морі Ісуса Христа звучить гімн незборимої України!
На протилежному боці синіють Голанські висоти, политі кров’ю йорданських та ізраїльських
вояків під час шестиденної війни 1967 р.
Швидко збігає час. Причалюють до берега і заходять до ресторану, де пропонують
на підвечірок рибу Святого Петра. Таку рибу дві тисячі років тому ловили рибалки — апостоли Ісуса Христа.
По дорозі до містечка Магдала відвідують Церкву Марії Магдалини приналежну до
монастиря Російської православної церкви. Перед ворітьми тричі співають по-московськи:
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з двох рівнів. У нижньому розташована святиня Благовіщення, а верхня Церква використовується для служіння парафіянами Назарета та паломниками різних націй і народів.
Головною святинею храму вважається саме печера, над якою збудовано мідний
купол у формі лілії — символу Діви Марії. Верхню частину храму можна назвати перлиною мистецтва, оскільки тут розміщено різні мозаїки, присвячені Діві Марії. Це витвори
мистецтва різних народів, виконані й подаровані японцями, бразілійцями, іспанцями,
французами, поляками та іншими націями. Так, японська мозаїка відображає Діву
Марію як квітку. Уся її свята фігура оздоблена коштовними діамантами у формі квітів.
На вікнах красуються багатофігурні вітражі, а за вівтарем — велична мозаїка з ликом Божої
Матері.
У Церкві, як вже зазначалося, відбуваються почергові Богослужіння. Після служби
польських паломників до церкви заходять українські. Заходять з отцем Валерієм до Храму
і співають пісню «О, Маріє, Мати Божа, поможи нам», яку вивчили заздалегідь. Співають
гарно, і на них звертають увагу. Служба Божа звучить співучою українською мовою. Своїм
голосом ще піддає натхнення отець. Виходить незабутня мелодія. Після Літургії, як належить,
о. Валерій виголошує Слово Боже. Говорить про Матір Божу як покровительку українського
народу, козацького війська, Української Повстанської Армії та вшановування її культу українцями. Враження чудові. Паломники сходять у підземелля. Оглядають престол Пресвятої,
фотографуються на згадку.
Недалеко від храму Благовіщення — грецька Церква Святого Архангела Гавриїла,
побудована у ХVIII ст. над древнім джерелом. У біблійні часи це була єдина криниця на весь
Назарет, що налічував близько 400 мешканців. У підземеллі Церкви дзюрчить згадане джерело. В апокрифічному Євангелії від Якова говориться, що саме тут Архангел Михаїл зустрівся з Дівою Марією, звідки вона втекла додому, а там він сповістив Їй Благу Вість. Зовсім
недалеко стоїть ще одна невеличка Церква, побудована на місці будинку Святого Йосифа
Обручника. Там також цілують престол, оглядають змістовні ікони, вітражі, торкаються
хрестиками, подарованими отцем Валерієм, усіх святих місць Назарета. З цими дерев’яними
хрестиками паломники повернуться додому, і вони стануть для них найціннішими реліквіями з паломницької подорожі. Нарешті виходять на крикливі сонячні вулиці міста, багаті
кіосками з різною християнською атрибутикою.
У післяобідню пору на паломників чекає хрещення водами Святого Йордану, і автобус мчить до ріки. Отець роздає кожному для купання білі сорочки. Для людей на березі
Йордану давно уже побудовано роздягальні, сходи до річки, поручні — все це для зручності
паломників та туристів.
Йордан — невелика річка, як українські Збруч, Серет, Стрипа. У своєму «Паломнику»
древньоруський ігумен Данило так написав про Йордан: «Йордан ріка тече бистро, а береги
має з того боку Йордану вельми круті, а з цього боку плоскі. А вода його мутна й солодка і не
можуть її напитися доста ті, що п’ють цю святу воду, а ця вода здорова для тих, що п’ють її;
не болить нічого від неї». Такою самою бачимо ми цю річку і сьогодні.
Священик ще раз наголошує мету паломництва, проповідує євангельські істини,
пов’язані з хрещенням Ісуса Христа. Віруючі тричі заходять у води Святого Йордану, занурюються і отримують на душі осяйну благодать, яку не можливо описати.
Тут їм пропонують відеокасети з купання. Без вагань купують їх, адже на них закарбовано мить паломництва, водночас відчувається земний закон бізнесу.
Ще залишилося трохи часу, і вірні відвідують магазин, багатий на сільськогосподарську продукцію з місцевих кібуців, у якому панує порядок, тиша, якісне обслуговування. Спочатку їм пропонують скуштувати на смак багаті дари кам’янистих полів, а потім
вже можна купувати. Мимоволі подумалося, коли в Україні так станеться з нашим багатим
чорноземом?
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сировиною на підприємствах Мертвого моря, особливо процвітаючої індустрії під назвою
«Агава».
Заїхали на пляжний масив, роздягнулися і зайшли в дивну воду, а вона виштовхує
через надмірну кількість солей, тож не потонеш. На воді можна вільно лежати, як на надувній
подушці, ба й навіть читати газету. У мальовничому заході сонця наближався вечір, і група
приїхала на відпочинок до готелю у Вифлеємі, щоб наступного дня з новими силами піти на
зустріч з новонародженим Месією.
Знову настав ранок. Паломники швиденько ідуть на Поле пастухів, яким першим
Божий ангел сповістив про містерію народження Спасителя Світу. Хоча точного місця Поля
пастухів сьогодні годі шукати, однак традиція закріпила цю назву за рівниною, що за три
кілометри від Вифлеєму. У Церкві, побудованій згаданим вище архітектором Антоніо Берлуцці, мальовничі фрески переконливо висвітлюють подію народження Ісуса Христа і прихід
убогих пастирів. Поряд з цією церквою — невеличкий грот, у якому ночували пастухи та ховалися від негоди. У нішах під склом відтворено персонажів Святої Події на кшталт української вертепу. Душі українців не витримують, і вони разом колядують «Во Вифлеємі нині
новина», «Нова радість стала» та інші коляди.
Звідси перейшли до Молочної церкви та гроти під нею. Оглянули чудову скульптуру
ручної різьби «Втеча до Єгипту». За переданням, коли Божа Мати тут годувала Ісуса, то
кілька краплин молока з її грудей впали на камінь, і він побілів. Ця білизна залишається до
сьогодні. Білий порошок зішкрібають зі стін печери і рекомендують як ліки для неплідних
сімей. Реклама подає адреси здійснення чуда народження дітей і просить у разі повторення
такого подати відомості про себе. Група рухається далі і продовжує колядувати: «Бог предвічний народився», «Бог ся рождає», «Сумний Святий Вечір в 47-ім році». Згадують дитинство і колядки на Україні, якими так не обдарований жоден народ у світі. Про Матір Божу,
Ісуса, Вифлеєм, який тоді здавався таким далеким і недосяжним. Тепер всі у Вифлеємі, а ще
будуть у Єрусалимі.
Поступово наближаються до завітної цілі, найголовнішої святині християнства —
Церкви Різдва Христового, яку побудував імператор Костянтин у 326 р. Упродовж історії
храм безкінечно руйнували, особливо у 529 р. під час повстання самаритян проти Візантії.
Імператор Юстиніан зразу ж відбудував святиню, але згодом хрестоносці ще більше збурили
її. Сюди навіть часто заходили язичники з верблюдами, щоб пограбувати святиню. Тоді, щоб
перегородити їм шлях, вхід до храму замурували, залишили лише вузький прохід, перед яким
треба низько схиляти голову, щоб увійти до середини.
Увійшовши так до храму, побачили могутній архітектурний ансамбль, побудований
у формі базиліки з п’ятьма нефами, розділеними грубезними гранітними колонами. Встановлені вони ще в VI ст. взамін тих, що звела мати імператора Костянтина Олена. У деяких
місцях на підлозі Церкви експонуються первинні візантійські мозаїки з IV ст. Над колонами
неповторної краси фрески. Ця будівля нині розділена між трьома конфесіями: грекамиортодоксами, католиками-францисканцями та вірменами-ортодоксами.
Основою Церкви є невелика печера розміром 12,3 на 3,1 метра, освітлена 48 лампадами. Саме тут народився Ісус Христос. Сюди до нього першими прибігли пастушки і прийшли три халдейські мудреці за Вифлеємською Зорею. Ця срібна зірка у печері як символ
вказує на місце народження Месії. На зорі викарбовано напис латиною: «Тут Діва Марія
народила Ісуса Христа».
У Церкві сотні людей стоять у черзі, щоб поклонитися Святій Зорі. Йде і група. Трохи
тісно від великої кількості народу, але це не заважає відчувати величність цього місця. Монахи
стежать за порядком. Ось Вона все ближче і ближче, Велична Зоря. Паломники падають на
коліна, цілують Благу Вість, у якої кожний щось просить для себе.
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«Хрістос Воскрєсє», і групі гостинно відчиняють браму. Поставили свічі, заспівали ще раз
воскресну пісню. У саду назбирали цитрусових, пожертвували по два долари, скупалися
в радонових джерелах монастиря і вирушили на відпочинок до готелю. В автобусі знову молилися за успішно прожитий день і з нетерпінням чекали наступних вражень.
Швидко поснідавши, зранку через Іудейську пустелю група прямує до найстарішого
на землі міста — Єрихону. По дорозі повертає до монастиря Святого Герасима, також Російської православної церкви. За переданням, Божа Мати з дитятком і Йосифом, утікаючи
від Ірода до Єгипту, зупинилася тут на ніч у невеличкій печері, яка нині розташована під
церквою. Зустрічають паломників урочистим передзвоном монастирських дзвонів, пригощають монастирським супом, дозволяють екскурсію по монастирю. Це чудовий монастир, який
зберігає візантійські традиції.
Група швидко вертається в автобус і рухається вперед. Немилосердно шкварить сонце
пустелі. Знову зупиняються, тепер уже біля гори спокус Ісуса Христа. На цьому місці диявол
пропонував Христові стрибнути в безодню, і якщо він Бог, його врятують ангели. Поруч
з арабського магазину гукають араби: «Україна добра» і запрошують щось придбати у них.
Зберігаючи ввічливість, наші паломники заходять, але ненадовго, і рухаються далі. До речі,
у групи було два невеликих синьо-жовтих прапорці, за якими паломників упізнавали інші
народи. Їх постійно носили ізраїльський гід Самуїл і отець Валерій.
Заїхали у саму глибину пустелі, крутим серпантином сміливо спустилися вниз.
На низу провалля — розбитий автомобіль, обабіч шляху кістяки віслюків. Вийшли і пішли
крутою гірською стежкою вперед, зупинилися перед величною панорамою Іудейської пустелі. Унизу в пащі розколотих скал видніється монастир. На вершинах гір — мініатюрні
хрести. Це все територія монастиря. Паломники туди не йдуть.
Отець Валерій пропонує послухати мову пустелі. Направду над її горами і прірвами
наче хтось сплакує. Відгукується десь далека луна. Група повертається назад, принагідно згадують, що десь тут відбулася подія, зафіксована у притчі про доброго самарянина, який врятував у дорозі недужого.
До Єрихону зовсім недалеко. Зупинка біля фінікового дерева, на яке виліз був малорослий Закхей, щоб побачити Христа. Зараз ця деревина — за огорожею монастиря Російської православної церкви. На його фоні сфотографувалися і поїхали далі. У розпорядженні
паломників ще половина дня, тож беруть напрям до берегів Мертвого моря. Високоякісна
магістраль тягнеться уздовж пасма рудих від спекотного сонця гір та Кумранських
печер, у яких 1947 р. знайдено цінні біблійні згортки.
У Кумрані жили невеликі єврейські общини фарисеїв і садукеїв, за визначенням більшості істориків — ессеї, які називали себе «синами світла». Члени цієї общини готувалися
до неминучої війни, кінця світу, за яким мав наступити Новий Завіт. Вони переписували на
пергаменті фрагменти з Біблії, статути, закони общини, псалми, вислови пророків, трактати,
плани перебудови суспільства тощо. У печерах біля Мертвого моря було знайдено близько
800 рукописів, які проливають світло на різні моменти історії. Деякі богослови вважають,
що Іван Хреститель міг бути членом тієї общини, яка чекала на Месію. Без сумніву, що згортки Мертвого моря з біблійними текстами було написано саме тут. Група залишає на узбіччі
Кумранські печери і лине до моря, щоб залишити там свою втому.
Про море у Біблії говориться як про Солоне море. На його берегах стояло місто Содом
і Гоморра. Мешканці його потонули у моральній розпусті й були знищені Богом за виключенням праведника Лота. Море розташоване на 413 м нижче за рівень поверхні землі, внаслідок чого тут найвищий на землі атмосферний тиск, а повітря гаряче і насичене киснем
більше, ніж будь-де у світі. Атмосферний шар землі фільтрує ультрафіолетові сонячні промені,
і це дає змогу людині довше перебувати на відкритому сонці. Тут багато мінералів, які стають
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шість конфесій: греко-православна, католицька, вірменська, коптська, ефіопська і сирійська.
Церковними крутими сходами помалу піднялися на Голгофу, побачи перед собою на
хресті Святу фігуру Ісуса Христа, обабіч Божу Матір і Апостола Іоанна. Десь збоку чути глухі
удари молота, яким важко забивається метал у тверде середовище, — це такі дзвони. Вони
вже встигли закарбуватися у свідомості й серцях паломників. Біля підніжжя Хреста — глибоко тріснутий камінь, що зберігся від часів смерті Ісуса. Цілують підніжжя і спускаються
до Гробу Господнього, де у Великодню Суботу загорається Святий Вогонь, про який вже багато написано і доведено наукою його Божественне походження. Про чудесне світло з Гробу
Господнього писав у своєму «Паломнику» наш ігумен Данило. Як патріот української землі
на Гробі Господнім він поставив світло не тільки за себе, свої гріхи, а й за весь український
народ.
Зайшла і група до Гробу Господнього, поцілували плиту, якою було прикрито Господній Гріб. Посередині Гробу на постаменті під склом є частина каменю, який Ангел відвалив від Гробу. Поцілували і його. До Гробу Господнього заходили двічі, також доторкалися
до великої миротворчої плити, на якій лежав Ісус Христос у Гробі.
Потім у невеликій бічній Церкві відправили Великодню Службу Божу за здоров’я
рідних, близьких і знайомих. Віталися великоднім: «Христос Воскрес» — «Воістину Воскрес» — «Воскресає Україна». Паломницьку подорож майже завершено. Ще побували біля
Стіни Плачу єврейського народу, на горі Сіон, відвідали усипальницю Божої Матері, кімнату
Тайної Вечері, місто Хайфа, як світовий центр багаїстів, порт Яффа у Тель-Авіві та багато
інших культурних центрів і комплексів. Однак Дзвони Гробу Господнього як надбання душі
кожного назавжди залишаться у пам’яті паломників [78].
Окрім паломництва на Святу землю, вірні церкви щорічно здійснюють піше паломництво до національної святні Божої Матері Зарваницької, що відродилася після радянських
руйнацій. Майже тисячу років Зарваницька Богоматір вважається Царицею Поділля після
монгольської навали на Русь-Україну. Про скупі свідчення, як ченцеві, що врятувався від
монгольської погоні, з’явилася уві сні ікона Божої Матері, співається в однойменній пісні:
Від Києва-міста, від злої орди,
Монах ізранений прибився сюди…
За радянських часів святе джерело власті зацементували, святиню сплюндрували,
однак люди, попри заборони і негоду, йшли до Зарваницької Богоматері. З відродженням
української державності та Української греко-католицької церкви святе місце нині інтенсивно відвідують паломники зі всієї України. Збільшується їх потік і від церкви Успіння
Пресвятої Богродиці в Чернівцях, який щорічно очолює отець-паломник Володимир Боровий. На особистому рахунку отця вже понад 15 піших паломництв до Зарваниці. На цьому
шляху, завдожки 150 км, він подолав уже 2250 км.
У паломництві з отцем за ці роки отримали християнський гарт понад три тисячі віруючих. Багато з них відвідали святе місце по декілька разів, бо хто відвідав Зарваницю хоч
раз, прагне відвідати її ще раз. І цей християнський процес нарощується. Якщо у першому
паломництві брало участь біля десятка людей, то зараз у кожній групі їх уже за тридцять.
У пішій колоні йдуть паломники різних професій: робітники, учителі, науковці, медики,
музиканти, співаки та інші подвижники.
Вірні завжди вирушають в дорогу на світанку, помолившись з отцем біля Успенської
церкви. Священик нагадує: паломництво — це не якийсь там «зелений туризм», а наполеглива праця душі, серця і розуму, інакше подолати 150-кілометровий маршрут пішки у надзвичайну літню спеку неможливо. Отець спонукає учасників взяти в руки вервиці,так
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Тепер на групу чекає Святий Град Єрусалим. Дві тисячі років для християн Єрусалим
є Святим містом, містом Христових страстей та Воскресіння. За всю п’ятитисячну історію
не було і дня, щоб Єрусалим пустував. На його долю випало багато потрясінь, руїн і слави,
порівняно з іншими містами планети.
Святі місця християнства у Єрусалимі розташовані у старому місті, оточеному чотирикілометровою стіною, яка залишається незмінною з XVI ст. До нього паломники увійшли
тією дорогою, якою в’їжджав Ісус Христос на осляті, а люд зустрічав Його з вигуками
«Осанна». У середині Старого міста розташовано християнський, мусульманський, вірменський і єврейський квартали.
Тут слід згадати, що 25 квітня ізраїльтяни святкували День Пам’яті, а наступного
дня — Незалежності. Об 11-й годині напередодні по всій країні завили траурні сирени.
Зупинилися на мить підприємства, прохожі, автомобілі. Група також віддала честь ізраїльським героям і відвідала гробницю старозавітних пророків Ахея, Міхея та Захарії. Запалили
у печері свічки, помолилися за полеглих борців за волю України, які пліч-о-пліч боролися
з євреями проти нацистського і комуністичного режимів.
Вийшли з підземелля і пішли до Церкви «Pater Noster», або «Отче Наш». Цей храм
приналежний до монастиря кармеліток і побудований у кінці ХIХ ст. на місці Церкви, зведеної раніше Оленою, матір’ю римського імператора Костянтина у IV ст. Церква стоїть на
місці, де Ісус Христос навчав апостолів «Отченашу». Ця молитва на різних мовах висічена
уздовж внутрішніх коридорів монастиря. Знайшли і наш «Отче Наш» на рідній українській
мові поруч знаменитих мов: арамейської, англійської, старослов’янської. Зупинилися і читють. Отець Валерій наголошує значення «Отченашу» у житті кожної людини, особливо
українців. Українську людину «Отче Наш» рятував у важкі часи визвольної боротьби і совєтської неволі. Досвід підтверджує, що молитва «залізо ламає».
Трохи нижче — Гефсиманський сад, у якому ростуть найстаріші у світі оливкові дерева. Точний вік їх учені не визначили («гефсиман» з арамейської перекладається як «оливкова чавильня»). У цьому саду Ісус Христос молився перед муками, сказавши перед тим
апостолам: «Чувайте». Поруч з Гефсиманським садом — Церква Агонії, або мук Христових.
Її внутрішній вигляд заставляє співпереживати з останніми терпіннями Спасителя. У храмі
напівтемно. Фрески передають апогей душевних мук Ісуса перед розп’яттям, коли він просив
Господа, щоб відвернув від Нього «цю Чашу». У Церкві стоїть також той Камінь, над яким
схилявся у молитві Спаситель Світу. Паломники цілують Камінь, прикладають до нього свої
хрестики.
Тепер підійшли до Страсного шляху Ісуса на Віа Долороза, яким Він ніс свій важкий
хрест на Голгофу. Дорога веде від Преторії, місця судилища Ісуса, до Голгофи. На цій Хресній дорозі, що складається з 14 стацій отець вимагає виконання найважчої чесноти — відмежуватися від світу і йти за Христом. «Ідімо з молитвами аж до Голгофи, не зважаючи ні на
що», — просить він і першим бере хрест на плечі. Зупинялися біля кожної стації, молилися
і співали страсні пісні. Ісусів хрест по черзі беруться нести інші, а навколо бурлить своїм
життям світ — продають, сваряться, сміються, п’ють соки, дивуються з паломників люди.
Пройшли дев’ять стацій і останні п’ять — усередині Церкви Гробу Господнього.
Для більшості християн цей храм є найбільшою святинею, бо тут, на місці Голгофи,
був розп’ятий і покладений у гріб Ісус Христос. Історія засвідчує, що влада Римської імперії
триста років боролася з ідеологією християнства і за цей час намагалася повністю стерти
з лиця землі пам’ятні місця, пов’язані з Христом. Голгофу повністю знищили, а на місці
розп’яття побудували храм богині Венери. Лише у 335 р. матір імператора Костянтина побудувала Церкву. Вперше її зруйнували перси у 614 р. Після відбудови Церкву розвалив АльХаким у 1009 р., але імператор Костянтин Мономах відновив її. Сучасного вигляду надали
їй хрестоносці у 1149 р. Відтоді храм декілька разів реставрували. Сьогодні святиню поділяють
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Язлівецький монастир заснований польськими монахинями. Колись він виконував роль духовного центру Речі Посполитої. Таким він залишається і сьогодні, хоча
в українсько-польських взаєминах сталися разючі зміни. Народи позбулися віковічної
взаємної ненависті, що підточувала їх снагу перед північним сусідом. Сучасний монастир
у Язлівці закладений Блаженною матір’ю Марцеліною Даровською (1827–1911), засновницею згромадження сестер Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Язлівець колись був
жвавим містечком, де розвивалася торгівля економіка та культура. У роки національновизвольної боротьби тут побували полки Богдана Хмельницького. Про ці та інші славні
сторінки Язлівецького монастиря можна дізнатися з невеличкого музею, створеного монахинями, та епітафій крипторію, де спочивають блаженні черниці. Про славу і велич Язлівця
свідчать також збережені фортечні мури, які роз’їдає вітер історії. У монастирі поступово проводять ремонт, підведено санвузли, підготовлено кімнати для відпочинку. Вранці паломників
знову нагодували, вручили на дорогу бутерброди, побажали щасливо дійти до мети. На завершення спільне фото — і група рушила далі.
До Зарваниці залишився ще на день ходьби. Дорога дається важко, але люди не зважають, моляться, співають і рухаються вперед. Пройшовши п’ятнадцять кілометрів, зупинилися у селі Ліщинці, де провели Службу Божу. Поки ще не відчинили церкву, отець
Володимир роззувається і ходить босоніж по траві навколо Церкви. Група робить те саме.
Натомлені ноги з благодаттю сприймають ранішню прохолоду.
Священик починає розмову про значення для християнина сповіді та Святого причастя, пропонує сповідатися, і паломники це роблять. Жінки із сусідніх хат також біжать до
сповіді. Отець і їх сповідає. Потім прийшов сільський священик, розпочалася Служба Божа,
під час якої причащалися.
У церкві побачили дві цікаві реліквії — це ленти, приналежні патріотичним товариствам з передвоєнних часів. Дивно, як їх зберегли патріоти, не боячись репресій радянських
каральних органів. Церковне братство пригостило гостей морозивом, яке паломники смакували, розглядаючи довкілля. Святиня розміщена на мальовничому возвишенні, з якого
видніються хвойні ліси та родючі поля, де випасається свійська худоба.
З християнськими піснями йшли дорогами сіл Осівці, Бобудинці, Киданів. Немилосердно, наче в пустелі, гріє сонце. Хтось із селян виносять для паломників повне відро холодної води. Жадібно п’ють, а дехто навіть ллє собі за шию. З іншого подвір’я запрошують
на обід, де пригощають молодим борщем з пампушками, салатом, холодним компотом.
Щиро подякували господарям за гостину, заспівали їм многая літа, закинули на спину наплічники і вирушили далі.
Неймовірно печуть натерті до крові ноги, хоч до Зарваниці залишилося ще двадцять
кілометрів. Хотілося б лягти на гарячу землю і лежати до ранку. Однак спереду отець Володимир, і він не дає розслабитися. Як пастир в дорозі, мовчки причікує на приопалих, розмовляє з ними по телефону.
Аж ось подолали останній пагорб біля с. Сапова. Вечоріє. Перші цвіркуни на полях
виводять свою цілющу мелодію. В останніх променях сонця заблистіли куполи соборів святої
Зарваниці. Залишилося ще чотири кілометри, а блиск Зарваниці додає сил. Заспівали голосно
пісню про Зарваницьку Божу Матір. Повторили її чотири рази і з нею увійшли у володіння
Цариці Поділля. Спочатку — до Старого храму, до копії ікони Зарваницькї Божої Матері.
Отець Володимир довго молиться, моляться і паломники, дякуючи Богу за пройдену дорогу.
На ніч поселили в готелі. Зранку група відвідала морозяну купіль. Вода як рукою знімає дорожню втому. Далі у головному храмі Зарваниці слухали Службу Божу, прочани сповідалися, причащалися. Невтомний отець також сповідав, брав участь у Службі та Водосвятті.
Нарешті пройшли стаціями Хресної дороги у лісі. До групи приєдналася велика кількість паломників з інших міст і сіл. Разом дійшли до символічної Голгофи — місця розп’яття
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звані паломницькі християнські мечі й розпочати розважання про життя Божої Матері, Ісуса
Христа, святих. Йдучи, довго моляться «Отче наш» та «Богородице Діво» і непомітно долають
перші двадцять кілометрів дороги. Після чого з полегшенням отримують дозвіл на відпочинок, підкріпляються сніданком, піднімються і енергійно рухаються вперед, адже до Заліщик
ще тридцять кілометрів.
Йдучи, моляться три акафісти: до «Матері Божої Зарваницької, «Ісуса Христа» та
«Святого Духа». Заспів до кожного куплета акафіста чітко і гучно зачитує паломник Андрій.
Усі підхоплюють за отцем Володимиром: «Алилуя, Алилуя, Алилуя». Після читають слова
акафіста. Вони глибоко змістовні та філософські, очищають від земної скверни й сприймаються у паломницькому середовищі з вірою і натхненням.
При цьому паломники не відчувають втоми, хоча вона поруч, а на ногах вже понатирали мозолі. Ось і дорога Чернівці–Заліщики, до яких залишилося не менше п’ятнадцяти кілометрів. Коротко відпочили і з Марійськими піснями подолали останні кілометри.
Біля Дністра спраглими устами припали до джерела. Набрали у пляшки води і, хоч дуже
важко, — піднялися.
Над Заліщиками вже вечоріло. За попередньою домовленістю отця Володимира паломників прийняли до готелю на нічліг. Минає коротка літня ніч, а досвіта знову в дорозі.
На околиці міста у новозбудованому храмі отець Володимир править Службу Божу.
Ця Церква чудово розмальована золотими і синьо-жовтими барвами. На царських
воротах красується Володимирів золотий тризуб, ліворуч від нього — синьо-жовтий прапор.
Істинно українська Святиня. Учасники імпровізованого паломницького хору співають, надаючи Службі Божій врочистості. Після закінчення Служби актив церковної двадцятки організував для паломників каву та подарував кожному вервечки. Щиро подякувавши, група
прямує до села Устечко над Дністром. Цей день легший за попередній. Минули с. Торське,
що у глибокому каньйоні. У важкій дорозі допомагає вервиця, яку веде отець Володимир.
Далі знову три акафісти, марійські пісні: «Через поле України ішла Божа мати», «Радіємо
нині з чудес», «Прославимо маму» та інші. Паломники йдуть мальовничими заповідними
місцями Дністровського каньйону. Навкруги ліси, родючі поля та квітучі луги. У порівняні
з минулим днем, рухаються помаліше.
Надвечір’ям зупинилися на нічліг в с. Устечко. Селяни радісно вітають і приймають
т. зв. для них зеленого туризму: пішого, автомобільного, або річкового по Дністру. Рановранці відправили Службу Божу у горішній капличці над селом. Отець Володимир голосно
виспівує церковну мелодію. Навколо у гущавині йому вторить птаство, люди вигонять на
пасовиська худобу. Здається, що навколо рай, і паломники плекають у серцях царство Боже.
Помолившись, вирушили, беручи напрям до древнього Язлівецького монастиря
у с. Язлівець Бучацького району. Довго вихоли з придністровських лісів. Співали акафісти,
молилися до Пречистої Діви Марії. Усім важко, але з молитвою долали кілометри і навіть
під час відпочинку не дармували годин. Отець Володимир справно виконує свій обов’язок
і хоче загартувати паломників, як перших християн. Дістає з рюкзака твори італійського ченця
Фернандо Ферраро, читає їх вголос і коментує. Усі слухають, відкриваючи для себе християнську мудрість людини, що присвятила себе служінню Богові.
До Язлівця йшли дорогою, що простяглася т. зв. Диким полем, де під час Першої світової війни відбувалися кровопролитні бої. Уздовж дороги височіють стрілецькі могили. Розповідають, що вночі одиноким мандрівникам вбачаються тіні людей, але це швидше тим,
хто здатний до містики. У монастирі групу привітно зустріла ігуменя Тетяна. Вона барвистою
українською мовою пропонує вечерю. На паломників чекали вже накритий у прохолодному
приміщенні стіл, що справляв приємне враження. З апетитом повечерявши, а їли борщ, картоплю-пюре, ковбаску, різні салати, заспівавши многая літа працівницям та пожертвувавши
для монастиря кошти, вийшли, щоб відпочити та познайомитися зі святинею.

ВИСНОВКИ

Отже, за двохсотрічний період свого існування церква Українська греко-католицька
церква на Буковині зробила великий поступ у розвитку українського греко-католицизму
у краї, стала центром поширення національно-християнських ідей, церковного єднання та
патріотичного виховання. Силами греко-католицьких священиків розпочалася катехизація
краян і патріотичне виховання народу. Зародження і зміцнення структур УГКЦ Буковинського деканату відбувалося майже ціле ХIХ ст. і налічувало на початку ХХ ст. 20 тис. віруючих
греко-католиків, об’єднаних у 17 парафій. Становлення греко-католицької церкви на Буковині у ХІХ ст. відбувалося у складних геополітичних умовах розвитку. Давалася взнаки відсутність місцевих священицьких кадрів, які могли б організовувати християнське життя
парафій. Греко-католицьких священиків на Буковину забезпечувала в основному Львівська
консисторія УГКЦ. Праця священиків нашого краю, у порівняні з іншими регіонами
України, вважалася однією з найважчих, тому один рік у них прирівнювався до двох. Як правило, такий підхід породжував плинність священиків. Та, попри це, на Буковині працювала
велика когорта священиків-патріотів: Теодор Лаврецький, Теодор Максимович, Келестин
Костецький, Костянтин Балицький, Микола Устиянович з сином — художником Корнилом,
Теофіл Шухевич, Ігнатій Вовчук, Амвросій Шанковський, Спиридон Литвинович та багато
інших, які принесли з собою на Буковину ідеї Маркіяна Шашкевича.
Проголошене українською мовою, Слово Боже дало поштовх до національно-громадських рухів, здійснило великий перелом у духовному вихованні краян, його політичній ідентифікації, стало вирішальним у визвольній боротьбі буковинців за державність нації у першій
чверті ХХ ст.
Велике значення для краян мала візитація на Буковину Андрея Шептицького, що
своїм відвідуванням приніс користь кожній парафії. Перебуванням на Буковині владика
пройшов триступеневий шлях: відвідав Чернівці та край, повів буковинців паломницькими
шляхами до Рима, зголосив два звернення до милих гуцулів і краян, яке розійшлося у тисячах
примірників Буковиною, стало одним з найкращих богословських творів та спричинило духовний розвиток краю на ціле століття. У поширенні духовних ідей митрополита Андрея визначну роль зіграло жіноче товариство «Мироносиці» як вихователі майбутніх матерів
і батьків української нації. «Мироносицям» при українській греко-католицькій церкві по
праву належить почесне місце серед буковинських патріотичних товариств, що боролися за
виховання християнських чеснот, національної гідності та патріотизму серед краян. На думку
авторів, товариство «Мироносиці» варто було б відродити.
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та поховання Ісуса Христа. Усі слухали проповідь отця про значення Хресної дороги, паломництва до святих місць, Сповіді, Причастя.
Отець Володимир нагадує присутнім, що до Зарваницької Божої Матері прийшли буковинські паломники. На групу звертають увагу. Після Водосвяття начерпали Святої води
для себе, рідних та знайомих, купили сувеніри, склали пожертви на будівництво світлиці
Матері Божої, яка уже в стані завершення. Споглядали, що з кожним роком Зарваницький
марійський центр зростає.
Над Зарваницею якраво світить сонце, синіє небо. У душах паломників панує мир
і спокій. Поверталися додому з бажанням наступного року прийти сюди знову. Справді, кожному, хто хоч раз здійснив паломництво до Зарваницької Божої Матері, святий Дух Істини
відкриває «тайни небеснії, радість предивную, поміркованість мудрую» [26, с. 13; 29, с. 8; 33,
с. 61].
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За три чверті ХХ ст. Українська греко-католицька церква на Буковині зазнала найнещадніших гонінь. Під час Першої світової війни її переслідувала влада російського царизму:
церкви зачиняли, грабували, спалювали, священиків та їхні сім’ї депортували на Сибір. Ставлення румунської влади до української церкви було також не кращим. Якщо австрійська влада
давала змогу греко-католикам у Чернівцях будувати нову церкву, румуни ж навпаки забороняли. Румунська влада асимілювала крайові структури УГКЦ у південній Буковині. Радянська
ж влада як політична система своїми репресіями та переслідуваннями загнала церкву в підпілля.
Наступ на церкву Успіння Пресвятої Богородиці розпочався від львівського «псевдособору» і посилився з 1952 р., коли радянська влада конфіскувала приналежну святині ділянку
землі і сад, площею 3349 квадратних метрів, 1961 р. зачинила церкву в Чернівцях та заборонила парафії УГКЦ на місцях.
Однак ці та інші заходи влади не зупиняли життя віруючих. Вони писали скарги, заяви
та прохання у вищі інстанції, протестували проти закриття церков доти, доки не розвалилася
російська «імперія зла» і постала українська незалежна держава.
Загартована у ХХ ст. Українська греко-католицька церква здобула фундаментальну
духовну спадщщину, зміцнену кров’ю і стражданнями відданих християн, досвідом боротьби
за утвердження національних ідей. Роль УГКЦ у вихованні сучасної української людини
важко переоцінити. Різними засобами, найперше щирою молитвою, християнською піснею,
громадянським патріотизмом, особистим прикладом священиків, роботою з молоддю, УГКЦ
впевнено повертає собі втрачені позиції часів митрополита Андрея Шептицького, відроджує
призабуті християнські традиції, поєднуючи їх з глобалізаційними процесами сучасності.

Теодор Лаврецькиий,
священик УГКЦ.
Прибув на парафію 1814 р.
Невідомий художник.
Зі збірки Чернівецького
обласного художнього
музею

Церква Успіння Пресвятої
Богородиці. Початок ХХ ст.

Юліан Сембратович, парох
церкви Успіння Пресвятої
Богородиці в Чернівцях
(1882–1884)
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Митрополит Михайло
Левицький (1774–1858).
Кардинал-українець. Освятив
антимінс для церкви Успіння
Пресвятої Богородиці

Священик – поет Микола Устиянович.
Працював на парафії у Сучаві
Буковинського деканату

Отець-завідатель Церкви
Успіння Пресвятої Богородиці
у Чернівцях Келестин
Костецький

Корнило Устиянович – художник.
Син священика УГКЦ Миколи
Устияновича із Сучави. Розписав
сотні церков, іконостасів, ікон
та художніх полотен

Юліан Сас-Куїловський. Єпископ
Станиславівський 1891–1898 рр.
Неприхильно відносився до українських
греко-католиків у Чернівцях. Підтримував
політику москвофілів і поляків
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Йосиф Сембратович – митрополит Галицький,
архієпископ Львівський, єпископ Кам’янецький.
Відвідував Чернівці, попри протест румунів.
Зберігав традиції і привілеї греко-католицької
церкви. Виступав проти пияцтва, однак через
інтриги польських дідичів і євреїв 1882 р.
звільнений
з митрополії,
переведений
до Рима

Отець Келестин
Костецький
в облачені
з нагородами
Андрій-Николай Левандовський,
голова братства Святого Тадея,
засновник ряду українських
міщанських товариств

Рукопис вказівок
отця К. Балицького
«Які суть обов’язки пароха».
З архіву К. Балицького
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Десятиліття української бурси у Чернівцяхх (1896–1926). У третьому ряду
зліва четвертий Володимир де Корнич-Ясеницький, активний будівничий установи

Священик УГКЦ Костянтин
Балицький у роки служіння
у Церкві Успіння Пресвятої
Богородиці у Чернівцях

Міщанський хор при церкві Успіння Пресвятої Богородиці.
Не ідентифікований. Початок ХХ ст. Зі збірки І. Снігура

Цвях, яким
прибивали до
Хреста Спасителя.
Ідентичний
з добою Ісусових
страстей. Нагорода
УГКЦ отцю
К. Балицькому
за подвижництво
у священстві

Візитна карточка о. К. Балицького

Праворуч: Павло Шухевич
(син о. Т. Шухевича, тестя
о. К. Балицького) —
прокурор Буковини до
і на початку Першої світової
війни. У центрі: дружина
Павла Ірина Величковська —
художниця, яка намалювала
портрет о. К. Балицького,
ікони Божої Матері та
подарувала кілька своїх
робіт церкві Успіння
Пресвятої Богородиці

Павло Шухевич з дружиною-художницею
Іриною Величковською. Чернівці
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Портрет отця К. Балицького.
Художник Ірина Величковська

Ікона «Матір Божа
під яблуневою гілкою».
Художник Ірина Величковська

Антон Лукашевич, грекокатолик, надвірний радник,
представник уряду ЗУНР
в державних установах Австрії.
Похований з дружиною Вандою Лукашевич
на цвинтарі у Чернівцях по вул. Кишинівська, 1
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Прохання вірних Церкви
Успіння Пресвятої Богородиці
до Львівської консисторії
направити отцем до Чернівців
Миколу Устияновича

«Прошеніе» священика Юліана
Сембратовича до митрополичої
консисторії направити його на
парохію до церкви Успіння
Пресвятої Богродиці у Чернівцях
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«Табель свойств» Юліана Сембратовича

Титульні сторінки матеріалів Шематизимів УГКЦ зі статистикою
віруючих Буковинського деканату 1832, 1893 рр.

Рукопис першої сторінки спогадів Келестина Костецького
про життя і діяльність Української греко-католицької у Чернівцях
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Вулиця Руська з церквою Успіння Пресвятої Богородиці
(австрійський період). Поштова листівка. З колекції Михайла Березовського

Вулиця Руська з церквою Успіння Пресвятої Богородиці
(австрійський період). На фасаді церкви біля дверей таблиця, присвячена
Маркіянові Шашкевичу. Поштова листівка. З колекції Михайла Березовського

Початок вулиці Руської з церквою Успіння Пресвятої Богородиці вдалині
(австрійський період). Поштова листівка. З колекції Михайла Березовського
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Вітання з Чернівців. Вулиця Руська з церквою Успіння Пресвятої Богородиці
(австрійський період). На фасаді церкви біля дверей таблиця, присвячена
Маркіянові Шашкевичу. Поштова листівка. З колекції Михайла Березовського
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Вид на церкву Успіння Пресвятої Богородиці
з вул. Руської (румунський період). Поштова листівка

«Вітання з Чернівців». Іконостас церкви Успіння Пресвятої
Богородиці (австрійський період). Поштова листівка.
З колекції Михайла Березовського

Вид на церкву Успіння Пресвятої Богородиці з вул. Руської
(радянський період)

Матеріали
Всеукраїнської
наукової конференції, присвяченої
150-річчю з дня
народження митрополита Андрея
Шептицького.
26 травня 2015 р.
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Андрей Шептицький.
Митрополит Галицький,
Архієпископ Львівський,
Єпископ Кам’янцяПодільського, доктор
Святого Богословія,
права і філософії.
Відвідував Буковину
1891, 1895, 1897
і 1900 рр.

Буклет-програма Всеукраїнської наукової
конференції 26 травня 2015 р. Чернівці

Митрополит Андрей з групою буковинських і галицьких паломників
до Рима. 1900 р. Дохід від розповсюдження пам’ятної картки призначався
на будівництво греко-католицької церкви у Чернівцях. Зі збірки І. Снігура

Афіша Всеукраїнської наукової конференції,
присвяченої 150-річчю з дня народження
Митрополита Андрея Шептицького.
Зал органної музики 26 травня 2015 р.

Афіша Благодійного
концерту Чернівецької обласної
філармонії, присвяченого 150-річчю
з дня народження Митрополита
Андрея Шептицького. Церква Успіння
Пресвятої Богородиці у Чернівцях
26 травня 2015 р.

Григорій Хомишин. Єпископ
Станиславівський, доктор Святого
Богословія. Відвідував Церкву Успіння
Пресвятої Богородиці у 1915 р. Загинув
у радянській в’язниці 17 січня 1947 р.
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Отець-вікарій Михаїл Сімович зі священиками та греко-католицьким
активом церкви Успіння Пресвятої Богородиці. 1935 р.

Черниці УГКЦ при церкві Успіння Пресвятої Богородиці
з дітьми-учасниками першого причастя
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Дівчата при церкві Успіння Пресвятої Богородиці
з репродукціями ікони «Пречистої Діви Марії»

Атестаційна комісія для народних шкіл Б. Справа перший: прелат Церкви Успіння
Пресвятої Богородиці отець М. Сімович. Інші зліва направо: інсп. Никорович,
інсп. А. Клим, дир. Л. Галицький, Омелян Попович, дир. Івасюк, стоять:
проф. Ісопенко, проф. В. Сімович, інсп. М. Спинул, проф. Ганкевічева,
інсп. Купчено, уч. Петращук, уч. Гарас
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Пам’ятна світлина під час 90-літнього ювілею В. де К. Ясеницького 18 липня 1934 р.
Зліва направо у першому ряду стоять: Володмир Гузар,невідомий, син Корнича Роман,
сидить на поручні стільця дружина Романа Марія; далі сидять: Володмир де КорничЯсеницький, в нього на руках
син Романа, поруч дружина
(дочка Генріха Пардіні),
дружина о. Миколи Сімовича,
о. Микола Сімович: другий ряд:
художник Євсебій іпецький,
невідомий,старший чоловік
(худий) Т. Іваницький —
редакор газети «Час»;
вище стоїть актор Іван Дутка,
о. Іван Джулинський, голова
товариства «Український
Народний Дім» Бриндзан,
поклав руку на спинку стільця
А. Завада, справа крайній стоїть
С. Проць

Подружжя Роман Ясеницький і Марія Сімович
та отець Михайло Сімович з дружиною
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З’їзд родини Шухевичів 21 серпня 1928 р. у с. Тишківці. Серед інших на з’їзді був
присутній о. К. Балицький (в останньому ряду зліва п’ятий) з дружиною (у третьому
ряду справа шоста). Світлив майбутній головнокомандувач УПА Роман Шухевич
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Ікона святого Євангелиста Луки.
Художник Андрій Ковальський.
Греко-католицька церква у с. Качика
Сучавського повіту в Румунії

Ікона «Розп’яття Ісуса». Художник
Андрій Ковальський прихожанин церкви.
Церква у с. Качика в Румунії

Ікона «Надія Безнадійним» — до 1961 р.

Художник Андрій Ковальський з греко-католицькими священиками,
ймовірно з гірської частини Буковини

Володимир Залозецький,
громадський і політичний діяч Буковини,
автор перебудови церкви та збереження
її архітектури у 30-х роках ХХ ст.

Володимир де КорничЯсеницькиий — судовий
радник у Чернівцях,
активний громадсько —
політиичний діяч,
прихожанин-грекокатолик. Доклав зусиль
у будівництві української
бурси (гуртожитку) для
незаможних учнів у місті
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Cтепан Смаль-Стоцький,
греко-католик, національнопросвітний діяч Буковини
та України

Степан Смаль-Стоцький. Під час
Першої світової війни активно боровся
за волю України

Омелян Попович, просвітний
і громадсько-політичний діяч
Буковини, президент краю
під час ЗУНР. Співпрацював
з УГКЦ з питань виховання
підростаючого покоління

Проект перебудови церкви Успіння Пресвятої Богородиці,
який зазнав критики і не був втілений у життя у 30-х рр. ХХ ст.

Грамота церкви Успіння Пресвятої Богородиці проф. Равлюку
за допомогу у придбанні дзвона. 1936 р. З колекції Івана Снігура

Світлина на пам’ять маївки у церкві Успіння Пресвятої Богородиці.
У центрі отець Димитрій Кость. 40-ві роки ХХ ст.

Дитяче товариство Святої Варвари
при церкві Успіння Пресвятої Богородиці.
З колекції Орисі Білик

Молитва дитини після святого Причастя
у церкві Успіння Пресвятої Богородиці,
30-ті роки ХХ ст. З колекції Орисі Білик

Молодь після маївки біля пробоства церкви. У центрі отець Димитрій Кость.
Зліва від нього отець Манів, справа — активіст Петро Хлібович
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Богослужіння під Церквою Успіння Пресвятої Богородиці під час відпусту
15 липня 1943 р. З колекції Орисі Білик

Дитяче товариство святої Варвари. 30-ті роки ХХ ст.
З колекції Орисі Білик

Греко- і римо-католицькі священики. У першому ряду зліва направо: польські
ксьондзи: перший – Краєвський, третій – Енджієвський. З колекції Орисі Білик

Дитяче товариство святої Варвари, 30-ті роки ХХ ст.
З колекції Орисі Білик
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Молодіжний хор під керівництвом черниць-василіянок
при церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях
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Остап Луцький, ад’ютант
сотника Василя Вишиваного,
зять Степана Смаль-Стоцького,
товариш Ольги Кобилянської,
громадсько-політичний діяч.
Загинув 1941 р. у радянському
концтаборі
Молодь при бічному вході
церкви Успіння Пресвятої
Богородиці. 30-ті роки ХХ ст.
З колекції Орисі Білик
Антін Завада. Власник магазину
електротехнічного обладнання
у Чернівцях. Здійснив безплатну
електрифікацію церкви.
Зі збірки Івана Снігура

Василь Сімович, греко-католик,
рідний брат генерального вікарія
УГКЦ у Чернівцях Миколи
Сімовича, визначний український
мовознавець, філолог і культурний
діяч, дійсний член НТШ, учень
Смаль-Стоцького. Після закінчення
Чернівецького університету викладав
у вчительській семінарі. Був співредактором видання РУП у Чернівцях.
Видав «Кобзар» Тараса Шевченка
коментарями та поясненнями

Ірина Вільде (Дарія Полотнюк-Макогон). Народилася 5 травня 1907 р. у родині
українських греко-католиків. Лауреат Шевченківської премії. Згадує про
церкву Успіння у повісті «Повнолітні діти». Померла 30 жовтня 1982 р. у Львові

Шлюбна пара
при церкві
Успіння
Пресвятої
Богородиці.
30-ті роки ХХ ст.
З колекції Орисі
Білик

Весілля Марії та Дениса Квітковських.
Третій зліва греко-католицький священик. 1938 р.

Вихід з церкви шлюбної пари.
30-ті роки ХХ ст.
З колекції Орисі Білик

Святкування весілля Марії та Дениса Квітковських
у домі греко-католиків Веселовських
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Шлюбна фотографія художника
Андрія Ковальського і Стефанії
Гошовської, прихожан церкви. 1926 р.

Шлюбна пара у церкві Успіння
Пресвятої Богородиці. 30-ті роки ХХ ст.
З колекції Орисі Білик

Образок на пам’ятку
рукоположення
отця Дамяна
Могилицького.
3 квітня 1938 р.
З колекції
Орисі Білик
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Образок, який дарував парафіянам під час
Служби Божої отець Євген Юрик,
арештований радянською владою.
З колекції Орисі Білик

«Пресвята Родина».
Образок на пам’ять
50-літнього ювілею
священства отця
генерального вікарія
Михайла Сімовича
в Чернівцях.
27 грудня 1942 р.
З колекції
Орисі Білик
Образок на пам’ятку рукоположення
отця Петра Кулишіра. 7 серпня 1938 р.
З колекції Орисі Білик

Образок на спомин першої Служби Божої
отця Володимира Слабого у церкві
Успіння Пресвятої Богородиці.
Листопад 1926 р. З колекції Орисі Білик

Будинок Остапа Луцького,
вул. Фрунзе ,1
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Будинок В. де Корнича-Ясеницького, активіста
громадсько-політичного життя та УГКЦ (вигляд з двору)

Будинок бурси ім. Юрія Федьковича,
який допомагав будувати Володимир де Корнич-Ясеницький

Будинок отця М. Сімовича по вул. Федьковича.
На його будівництво позичав отцеві гроші єпископ Григорій Хомишин

Дарчий напис
січового стрільця
О. Суховерського
на зворотному
боці світлини,
надісланої з фронту
К. Балицькому.
Чернівці.
18 травня 1916 р.
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Віче українізованих частин російської армії у Чернівцях
1 травня 1917 р., на якому був присутній отець К. Балицький
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Старшини полку Українських січових стрільців перед старшинською їдальнею на
Великдень. с. Соснів. 1916 р. Світлину надіслано у Чернівці отцю Костянтину Балицькому
хор. УСС О. Суховерським. Зліва направо: чет. О. Коберський, чет. В. Кучабський,
лік. чет. В. Білозор, хор. В. Соловчук, хор. Маренін, хор. І. Тучапський, хор. Н. Іваничук,
сан. хор. Р. Гаванський, хор. С. Галєчо, чет. В. Коссак, хор. Ковалик, сот. О. Лисняк,
пхор. О. Теодорович, чет. В. Панчак, пполк. А. Варивода, сот. Р. Дудинський,
пор. М. Галущинський, чет. А. Добрянський, чет. І. Каратницький, хор. Чичкевич,
чет. Іванець, ппор. А. Мельник, хор. О. Суховерський, пор. Семенюк, пхор. Л. Лепкий,
пор. З. Носковський, пхор. О. Теліщак, сот. В. Дідушок, хор. П. Пасіка, чет. І. Цяпка,
чет. П. Дідушок, пор. Яремович

Зворотний бік світлини з автографом о. К. Балицького
«здвиг 1 мая 1917 р.», надісланої тестеві о. Т. Шухевичу
у с. Молодятин Коломийського повіту

Зустріч чернівчан з імператором Австро-Угорщини Каролем І.
3 серпня 1917 р. Серед присутніх отець УГКЦ Келестин Костецький.
З колекції «Anthropologiaurbana. Homoczernoviciensis».Чернівці: Друк Арт, 2008

Фотолистівка УСС, надіслана о. К. Балицькому. Серед вояків отаман УСС
Степан Шухевич, композитор УСС Гайворонський із Заліщиків. Інші не опізнані.
На звороті напис: «Вишкіл УСС 1917»
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Вояки австро-угорської армії і чернівчани біля пам’ятника «Пієта».
Чернівці. 3 серпня 1917 р. З колекції «Anthropologiaurbana. Homoczernoviciensis».
Чернівці: Друк Арт, 2008

Поштова листівка УСС, надіслана
о. К. Балицькому. Привіт з відвідин могили
Карпенка-Карого. У центрі сотник УСС
Дмитро Вітовський, біля нього ад’ютант
Василя Вишиваного Остап Луцький та інші

Дмитро Дорошенко,
український історик, комісар
Тимчасового уряду для
Буковини. Відвідував чернівецьку
УГКЦ. Перевіз кошти, зібрані
буковинськими грекокатоликами для будівництва
церкви у Києві. 1917 р.
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Ольга Кобилянська на відпочинку у священика Костянтина Балицького.
Зліва направо: О. Кобилянська, донька о. К. Балицького Володимира, син Ярослав,
дружина Емілія (Шухевич), донька Марія, наймолодша донька Любомира
і о. К. Балицький. с. Молодятин Коломийського повіту. 1929 р.

Церква Успіння Пресвятої Богородиці.
З лівого боку під час Літургії завжди
молилася Ольга Кобилянська

Ольга Кобилянська на відпочинку у священика Костянтина Балицького.
Зліва направо: письменниця, дружина К. Балицького — Емілія,
отець К. Балицький. с. Молодятин Коломийського повіту. 1929 р.

Письменниця Ольга Кобилянська за письмовим столом.
Рідкісна світлина

Буклет драми Чернівецького
академічного обласного
українського музичнодраматичного театру імені
Ольги Кобилянської
«Юліан Цезаревич»
за мотивами повісті
О. Кобилянської
«Апостол черні». 2015 р.

Володимир Гузар, греко-католик. Утримував
явочну квартиру ОУН в аптеці біля церкви
Успіння Пресвятої Богородиці. Закатований
енкаведистами 1945 р. Похований на цвинтарі
у Чернівцях по вул. Кишинівська, 1
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Дарія Гузар-Чемеринська, член ОУН.
Розстріляна німецьким гестапо у Києві 1942 р.

Обкладинка повісті
Ольги Кобилянської
«Апостол черні»

Пробоство у с. Молодятин,
де гостювала Ольга Кобилянська
у 1929, 1932 рр. у священика
К. Балицького.
Художник Ірина Величковська
Пам’ятна дошка про перебування Ольги Кобилянської
на пробостві священика К. Балицького у с. Молодятин

Ростислав Гузар, член ОУН.
Загинув у радянському
концтаборі 1945 р.

Ольга Гузар, греко-католичка, член ОУН,
активіст громадсько-політичного життя краю.
Розстріляна радянською владою 1945 р. у Чернівцях
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Українське академічне козацьке товариство «Чорноморе» при Чернівецькому
університеті. 1930–1931. До товариства входила греко-католицька молодь. Справа
вгорі в окулярах Богдан Сірецький, член ОУН, розстріляний німецьким гестапо 1941 р.
у Миколаєві. Мати — активна діячка товариства «Мироносиці»

Священик УГКЦ Павло Василик
(зліва) під час перебування
у радянських концтаборах
Греко-католицька церква в смт Путила.
Знищена радянською владою у 60-х рр. ХХ ст.
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Священики Української
греко-католицької церкви
після виходу з підпілля у Москві
з вимогою легалізації УГКЦ,
Зліва направо: о. Ігор Возняк,
владика Софрон Дмитерко,
вл. Филимон Курчеба, майбутній
єпископ КоломийськоЧернівецької єпархії Павло
Василик та інші. Москва,
Красна площа. 1989 р. З архіву
Інституту Історії Церкви УКУ

Миколай-Євген Юрик, настоятель церкви Успіння Пресвятої Богородиці у 1944 — поч. 1945 рр. Арештований НКВС.
Учасник Львівського «псевдособору» 1946 р. Потім єпископ
Львівський і Тернопільський, митрополит московської
православної церкви
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Венделін Яворка, ректор академії
«Руссікум» в Римі для кадрів Східної
Європи. Очолював місію католицької
церкви у Харбіні (Китай). З 1945 р.
настоятель УГКЦ в Чернівцях.
Ув’язнений на 10 років концтаборів.
Помер у м. Жиліна на північному заході
сучасної Словаччини

Заява церковної ради Церкви
Успіння Пресвятої Богородиці
м. Чернівці з проханням
повернути їм конфісковану
землю

Заява членів двадцятки УГКЦ смт Глибока
з проханням дозволити молитися у церкві

Активісти відродження церкви церковний
староста Василь Муневич і дяк Іван Калачник,
політв’язень

Зліва направо: Олексій Бручковський,
служив у Буковинському курені та
Іноземному легіоні Франції, в’язень
радянських тюрем, перший старший
брат при церкві Успіння Пресвятої
Богородиці після її відродження.
Біля нього чотовий Буковинського
куреня Іван Сербин з Франції

Українські голодуючі у Москві з вимогами легалізації УГКЦ. Зліва третя, представниця
від церкви Успіння Пресвятої Богородиці з Чернівців Петрунелія Скибінська. 1991 р.
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Пам’ятник героям
Буковинського куреня
(1918–1941–1944).
У його лавах загинуло
багато греко-католиків

Отець Михаїл Косило,
перший декан Чернівецький
та парох Церкви Успіння
Пресвятої Богородиці після
її відродження
Розповідь про о. Михаїла Косила
на звороті пам’ятної картки

Зустріч єпископа П. Василика і командира Буковинського куреня П. Войновського
з ветеранами визвольної боротьби 24 серпня 1994 р. біля пам’ятника воїнам куреня

Марія Драган, греко-католичка,
член ОУН з 1942 р., зв’язкова
«Черемха», в’язень більшовицьких
тюрем і концтаборів

Марія Осадчук, греко-католичка,
станична ОУН «Одарка», в’язень
більшовицьких тюрем і концтаборів,
учасниця Норильського повстання
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Ольга Маценко-Олексишина, грекокатоличка, зв’язкова збройного підпілля
ОУН, політв’язень радянських тюрем
і концтаборів, учасниця Норильського
повстання 1953 р. Нагороджена орденом
княгині Ольги 3-го ступеня

Дмитро Костельний, активний учасник
відродження УГКЦ в Чернівцях,
симпатик збройного підпілля ОУН.
Депортований совєтським режимом.
Голова міського товариства політв’язнів
і репресованих

Михайло Липовий, греко-католик,
стрілець куреня УПА «Сірі вовки»,
учасник Затуринського бою з німецьким
окупантами 1944 р., в’язень
більшовицьких тюрем і концтаборів,
учасник Норильського повстання

Лонгин Продан, греко-католик,
вояк УПА боївки Костя
Майданського «Щипавка»

Іван Лев, греко-католик,
вояк УПА, політв’язень СРСР
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Марія Чухрій, греко-католичка,
вояк УПА куреня «Рена»,
політв’язень радянських тюрем
і концтаборів

Святослав Мельничук, греко-католик,
воїн УПА, політвязень СРСР,
член збройного підпілля ОУН,
голова братства Братства ОУН-УПА
Чернівецької обл.

Ілля Лесишин, греко-католик,
член ОУН з 1944 р.
Активіст відродження України

Корнелій Мельничук,
греко-католик, член ОУН «Семен»,
стрілець Буковинського куреня,
політв’язень

Віра Кузів, політв’язень СРСР,
активіст відбудови церкви

Володимир Кузів, греко-католик,
активний учасник відродження
УГКЦ в Чернівцях, член збройного
підпілля ОУН, в’язень більшовицьких
тюрем і концтаборів

Ярослава Стефанишин, грекокатоличка, член ОУН з 1942 р.,
зв’язкова «Стрипа», учасник бойових
дій УПА, в’язень більшовицьких
тюрем і концтаборів

Дарія Слівінська, греко-католичка,
заарештована з групою студентської
молоді Чернівецького університету
1949 р. В’язень більшовицьких
тюрем і концтаборів
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Орест Кухта, греко-католик, член
ОУН. Зааарештований з групою
студентської молоді Чернівецького
університету 1945 р. В’язень
більшовицьких тюрем і концтаборів
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Аделя Керська, греко-католичка,
член ОУН, референт пропаганди
«Ляля», в’язень більшовицьких
тюрем і концтаборів
Політв’язні греко-католики у Воркуті.
У першому ряді другий зліва Іван Ільницький, 1955 р.

Іван Ільницький, активіст
відродження церкви, в’язень
більшовицьких тюрм і концтаборів.
В однострої товариства «Чорноморе»

Варвара Салевич, греко-католичка,
розвідниця УПА, в’язень
більшовицьких тюрем і концтаборів

Марія Устяник, греко-католичка,
член ОУН з 1942 р. «Роса», в’язень
більшовицьких тюрем і концтаборів

Іван Ланівський, греко-католик, стрілець УПА
буковинської боївки Костя Майданського,
в’язень більшовицьких тюрем і концтаборів

Сільвія Козак, греко-католичка.
Разом з матір’ю розділила поневіряння
на совєтських лісоповалах Сибіру
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Лідія Долинюк, греко-католичка,
член підпілля ОУН з 1947 р.,
активіст виховання молоді

Ірина Войцехівська, греко-католичка,
учасниця визвольної боротьби
ОУН-УПА, в’язень більшовицьких
тюрем і концтаборів. Голова
Чернівецького обласного товариства
політв’язнів та репресованих.
Виступає під час освячення
пам’ятного хреста на цвинтарі
у Чернівцях по вул. Кишинівська,1.
1992 р.

Василина Мороз-Дейнеко,
греко-католичка, член ОУН з 1942 р.
«Конвалія», в’язень більшовицьких
тюрем і концтаборів, учасниця
Норильського повстання

Варвара Ярець, греко-католичка,
член ОУН з 1942 р. «Вітер»,
в’язень більшовицьких тюрем
і концтаборів

Ганна Подоляк, греко-католичка.Разом з членами своєї
родини учасниця визвольного руху ОУН-УПА, в’язні
нацистських і совєтських концтаборів

Перше Богослужіння чернівецьких греко-католиків
перед зачиненими дверима храму Успення пресвятої Богородиці. 1991 р.
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Траурна процесія українських греко-католицьких і православних вірних
на панахиду, присвячену памяті Ольги Кобилянської. Попереду диякон
Віктор Фролов. Цвинтар у Чернівцях по вул. Кишинівській, 1. 23 березня 1990 р.

Спільна панахида греко-католиків і православних на гробівці Ольги Кобилянської.
З прапором Іван Колотило (православний). 21 березня 1990 р.
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Богослужіння греко-католиків перед зачиненими дверима церкви
Успіння Пресвятої Богородиці. Отець Микола Сімкайло
та диякон Віктор Фролов. 1990 р.

Отець Михаїл Косило з церковним активом
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Отець Михаїл Косило зустрічає в Успенському храмі
главу УГКЦ кардинала Мирослава Івана Любачівського. 1991 р.
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Перше Богослужіння у церкві Пресвятої Богородиці після відчинення владою дверей.
За прихожанами видніються сплюндровані стіни святині. На передньому плані —
активістка відродження церкви Петрунелія Скибінська. 6 жовтня 1991 р.

Перші Богослужіння у церкві Успіння Пресвятої Богородиці відправляли
отець Михаїл Косило та диякон Дмитро Михась. 1991 р.

Виступ кардинала
Мирослава Івана
Любачівського
під час відвідин церкви.
6 жовтня 1991 р.
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Отець Михаїл Косило з молодими священиками
править Службу Божу

Храмовий праздник очолює ісповідник віри владика Павло Василик

Спільне Богослужіння кардинала Мирослава Івана Любачівського
з єпископом Павлом Василиком під час відвідин церкви.
6 жовтня 1991 р.

Мирослава Мельничук,
скарбник церкви,
активістка відродження
святині

Повернення іконостасу
з Миколаївської церкви
до храму Успіння Пресвятої
Богородиці 23.01.1995
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Ярослава Татарнюк,
голова Ліги Українських
Католицьких Жінок Ванкувера
(Канада). Надавала вагому
допомогу церкві під час
її відродження.

Подяка настоятеля
прокатедрального собору Успіння
Пресвятої Богородиці Михаїла
Косила та церковного комітету
церкві Святої Варвари у Відні
(доктор Дзерович) за допомогу
на покриття вимог православної
церкви Святого Миколая
у Чернівцях. 1 грудня 1994 р.
Акт про повернення частини майна з православної церкви
Святого Миколая храмові Успіння Пресвятої Богородиці
в Чернівцях, конфіскованого під час ліквідації святині 1960 р.

Напис на звороті пам’ятної картки «Ікони Матері Божої Чернівецької»,
присвячений дню перенесення іконостасу до церкви 23.01.1995
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Святкування 400-ліття
Берестейського
поєднання

Афіша, присвячена
святкуванню 400-літнього
ювілею Берестейської унії
церквою Успіння
Пресвятої Богородиці.
Художник Іван Балан
Пам’ятний хрест, воздвижений на честь святого торжества
з нагоди 400-ліття Берестейської унії

Пам’ятний знак, присвячений
«міжнародній Прощі вервиці
за єдність церкви 12–13 жовтня 2002 р.».
Художник Іван Балан

За багатолітню працю по легалізації УГКЦ нагороду з рук владики
Павла Василика прийняла вірна Петрунелія Скибінська. 21 липня 1996 р.
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Грамота голови помісної УГКЦ
Мирослава Івана Любачівського.
Валерію Сиротюку про право
носіння мітри, нагрудного хреста
і набедреника. 20 липня 1999 р.
Відзначення 400-ліття Берестейської унії. Нагороди церкви за вірність
УГКЦ вручають єпископ Павло Василик і отець-вікарій Валерій Сиротюк.
З квітами старший брат Василь Муневич. 21 липня 1996 р.

Подячна грамота Буковинського вікаріату вірній
Ірині Войцехівській за мирянську працю з нагоди 20 річниці
легалізації та виходу УГКЦ з підпілля. 23 травня 2010 р.
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Ювілейна грамота церкви Успіння Пресвятої
Богородиці високо достойним вірянам
з нагоди 2000-го ювілею християнської віри.
Автор проекту о. В. Сиротюк, художник І. Балан

Благословення Святішим отцем Іваном Павлом II Папою Римським
отця-вікарія Валерія Сиротюка на творчі здобутки. Ватикан. 2003 р.

Духовні відвідини Чернівців владики Миколи Сімкайла
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Візитація Митрополита УГКЦ
Любомира Гузара до Чернівців.
Покладання квітів до пам’ятника
героям Буковинського куреня

Екуменічна відправа під час Помаранчевої революції
в Україні. У центрі отець-вікарій Валерій Сиротюк

«Пієта». Пам’ятник Божої
матері, зведений Лазарем
Михайловичем 1827 р. на
центральні площі Чернівців.
У 1922 р. перенесений
румунськими окупантами.
З приходом радянської влади
зліквідований
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Світлина церкви Успіння
Пресвятої Богородиці.
З правого боку церковний
мур і брама, зліквідовані
на поч. 60-х рр. ХХ ст.

Церква Успіння Пресвятої
Богородиці у Чернівцях. Підпільне
фото, яке поширювалося серед
греко-католицьких прихожан.
1969 р.

Памятник «Пієта» після перенесення
румунською владою з ринкової
площі міста, біля польського
костела Серця Ісусового

Проект відновленого пам’ятника
«Пієта» на честь оборонців
східних кордонів України.
Автор Микола Білик (м. Київ). 2013 р.

Листівка із зображенням церкви
Успіння Пресвятої Богородиці, видана
ювілейним комітетом міста на честь
590-річчя на честь заснування Чернівців

Плита о. Миколи Веселовського
на пам’ятнику священика Церкви
Успіння Пресвятої Богородиці
у Чернівцях Теодора Максимовича
(на плиті напис 22.02. 1883 –
3.05.1916. Земля тобі пером).
Цвинтар у Чернівцях
по вул. Кишинівська, 1
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Пам’ятник на могилі священика Церкви
Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях
Теодора Максимовича. Помер 17 жовтня
1881 р. на 83 р. життя. Цвинтар
у Чернівцях по вул. Кишинівська, 1

Могила К. Балицького у с. Молодятин.
Світлив А. Яремчук. Грудень 2015 р.
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Могильний пам’ятник отцеві
Келестину Костецькому з епітафією:
Апостольський Протонотармітрат,
поч. Крилошанин, декан і парох
Чернівецкиий відзначений папским
хрестом, pro Ecclesiaet Pontifice комт.
хрестом Фр. Йосифа пр. 20/V1843 –
1/III 1919. Марія-Теофілія Костецька
жена гр. к. пароха 2/VIII 1845 –
13/III 1915. Просит о молитву.
Цвинтар у Чернівцях
по вул. Кишинівська, 1

Могила о. Теофіла Шухевича
на цвинтарі у с. Молодятин.
Світлив А. Яремчук.
Грудень 2015 р.

Гробниця Кадайських,
де поховано священика-совітника УГКЦ
Олександра Кадайського з дружиною.
Народився 6 вересня 1836 р. –
помер 27 лютого 1916 р.
Цвинтар у Чернівцях
по вул. Кишинівська, 1

Могильний пам’ятник Юліана Сембратовича.
На плиті напис: Почесний крилошанин
греко-католицької митрополичої
консисторії у Львові, парох
Чернівецький, декан Буковинський.
Помер 4 березня 1884р на 61 р. життя.
Цвинтар по вул. Кишинівська, 1

191

190

Могильний пам’ятник лікаря
Володимира Залозецького. Його син —
активний громадсько-політичний діяч.
Перебудовував церкву Успіння
Пресвятої Богородиці в 30-х рр. ХХ ст.
Нар. 1 березня 1842 – помер 5 червня 1898 р.
Цвинтар у Чернівцях по вул. Кишинівська, 1

Памятник над гробницею
Вешньовських, у якій поховано
українця лейтенанта австрійської
армії Миколу Вешньовського у 1914 р.
Під час його похорону виступив
з патріотичною промовою отець
К. Балицький. Цвинтар у Чернівцях
по вул. Кишинівська, 1

Могильний пам’ятник на гробі священика УГКЦ Ю Мелимуку. Народився
22 червня 1895 р. – помер 7 лютого 1962 р. Цвинтар у Чернівцях по вул. Кишинівська, 1

Гробниця Кобилянських,
де поховано О. Ю. Кобилянську
(27 листопада 1863 – 21 березня 1942 р.).
Цвинтар у Чернівцях по вул. Кишинівська, 1

Гробниця Лукашевичів. Поховані Антін
Рицар де Лук-Лукашевич, папський шамбелян,
посол. сенатор. власник дібр. 18.2.1872 –
23.5.1936. та його дружина Ванда де ЛукЛукашевич. 22.4.1866 – 23.6.1932. (була
активісткою товариства «Мирносиці» при
церкві Успіння Пресвятохї Богородиці
у Чернівцях). Цвинтар у Чернівцях
по вул. Кишинівська, 1

Каплиця УГКЦ,
побудована на кошти родини
Самборських. Знищена
радянською владою,
відреставрована у наш час.
Цвинтар у Чернівцях
по вул. Кишинівська, 1
Церковний староста церкви
Василь Моневич

Церковний староста церкви
Василь Данко

Церковний староста церкви
Олександр Бурштинський

193
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Церковний староста церкви
Мар’ян Шутяк

Багатолітній церковний скарбник
пані Ярослава Гой

Мирослав Бричка –
дзвонар церкви

195

194

Книжковий кіоск при церкві Успіння
Пресвятої Богородиці у Чернівцях

Надія Моспан
під час чергування у церкві

Криниця біля церкви,
з якої святять воду на Йордан

Марія Жовківська
на посту у святині

Чергова по церкві Едіка Московчук
розмовляє з відвідувачем

196

197

Виставка творчих робіт народного
художника України Я. Пасічанського
в Соборі Успіння Присвятої
Богородиці

Афіша виставки народного
художника України Я. Пасічанського
у Соборі Успіння Пресвятої Богородиці

Розп’яття. Різьба Я. Пасічанського

Скринька Я. Пасічанського,
виготовлена для Папи
Івана Павла ІІ

Народний художник України Я. Пасічанський
і отець-вікарій В. Сиротюк

198

199

Виступ отця Володимира Борового з нагоди відкриття фото-виставки Нестора
Мизака та Івана Балана «Підпільна графіка ОУН, УПА». Чернівці, 11 вересня 2015 р.
«Киріє Елейсон»
(Господи помилуй).
Буклет-запрошення
на авторський
концерт о. Валерія
Сиротюка. 2006 р.
Афіша благодійного
концерту народних
артистів України
Оксани Савчук
та Івана Кавацюка,
дует «Писанка»,
з метою збору коштів
на будівництво
Патріаршого собору
у Києві

Греко-католики вітали у Чернівцях доктора Дмитра Блажейовського
з виставкою вишитих ікон (у центрі). Зліва старший брат церкви Мар’ян Шутяк

Дует «Писанка»

Підготовка телевізійної телепередачі для України.
Церква Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях

Відзначення 120-ї річниці
від дня народження Патріарха
Йосифа Сліпого у Чернівцях.
У перших рядах грекокатолицькі священики:
о.-вікарій Валерій Сиротюк,
о. Володимир Боровий,
о. Іван Гопко, о. Дмитро
Винник, о.-декан Василь
Гасинець, о. Роман Заморський.
Чернівці, драматичний театр
імені Ольги Кобилянської.
27 травня 2012 р.

120-та річниця
від дня народження
Патріарха Йосифа Сліпого.
Виступають зліва направо:
о.-декан Василь Гасинець,
о.-вікарій Валерій Сиротюк.
Чернівці. Драматичний театр
імені Ольги Кобилянської.
27 травня 2012 р.
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Екуменічний захід УГКЦ і православної церкви. На сцені
отець-вікарій Валерій Сиротюк і буковинський митрополит Данило

Всечесні отці-митрати:
декан Чернівецький о. Василь Гасинець,
декан Вижницький Василь Стефанко
отець-вікарій Валерій Сиротюк

Отець Володимир Боровий — магістр
теології, директор парафіяльного центру
передподружньої підготовки, довголітній
викладач дитячої катехитичної школи

Отець Василь Гасинець —
декан Чернівецький та волонтер,
просить благословення
Його Блаженства Патріарха Святослава

Світлої Пам’яті о. Дмитро Винник.
Загинув трагічно 11 серпня 2014 р.

Отець Роман Заморський,
лікарський капелан від
Успенського Собору УГКЦ
в Чернівцях

203
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Його Блаженство Патріарх УГКЦ Святослав з отцями-деканами

Отець Руслан Боровий

204
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Іконостас Церкви, виготовлений італійськими майстрами.
За радянських часів стояв у церкві святого Миколая в Чернівцях

206
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Бічні двері іконостасу
Церкви Успіння Пресвятої Богородиці

Царські ворота
Церкви Успіння Пресвятої Богородиці

208
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Намісна ікона Божої Матері з маленьким Ісусом

Намісна ікона Христа – Царя

210
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Ікона з іконостасу церкви

Фрагменти іконостасу церкви
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Напрестольний кивот з іконою Ісуса Христа.
Художник Андрій Ковальський

Престіл церкви Успіння Пресвятої Богородиці

214

215

Ікона Божої Матері з відкритим серцем
та символом Лілією

Ікона Христа Спасителя
з відкритим серцем

217

216

Чудотворна ікона Чернівецької Божої Матері
«Надія Безнадійним»

Чудотворна ікона Улашківської Божої Матері

Чудотворна ікона Чернівецької Божої Матері
«Надія Безнадійним»

218

219

Мощі блаженного Івана Лукача, в’язня радянських тюрем і концтаборів.
Різьба по дереву Петра Цуркана

Мощі священномученика Івана Слезюка, в’язня радянських тюрем і концтаборів.
Різьба по дереву Петра Цуркана

220

221

Ікона священомученика Івана Слезюка,
в’язня радянських тюрем і концтаборів

Ікона мученика Василя Величковського,
в’язня радянських тюрем і концтаборів

Ікона борця за церкву Григорія Лакоти,
в’язня радянських тюрем і концтаборів

Блаженна Йосафата Гордашевська

222

223

Ікона Блаженного Йосафата
Коциловського, в’язня радянських
тюрем і концтаборів

Ікона мученика Миколая Чернецького,
в’язня радянських тюрем і концтаборів

Ікона блаженного Івана Лукача,
в’язня радянських тюрем і концтаборів

Ікона блаженного Григорія Хомишина,
в’язня радянських тюрем і концтаборів

224
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Церковні вітражі

Церковні вітражі
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Церковні купольні розписи.
Художник Іван Добрянський

Розп’яття Ісуса Христа.
Відреставрований художником Яковом Гніздовським

228
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Церковні хоругви, вишиті за зразками
священика Дмитра Блажейовського

Церковна хоругва, вишита за зразками
священика Дмитра Блажейовського

231
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Отець Валерій Сиротюк під час Служби Божої

Причастя дітей

Майбутній «покликаний» засвоює «Життя святих»

Хресні батьки з «першопричасниками». 2016 р.
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Парафіяльна недільна школа

Катехит пані добродійка Оксана Сиротюк

Заняття парафіяльної школи

Перша сповідь випускника
катехитичного класу.
Сповідає о. В. Сиротюк.
2012 р.
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Фото на спогад про першу сповідь

Катехізований клас дітей.
Катехит о. Володимир Боровий. 2012 р.

Перше Святе Причастя
з рук о. В. Сиротюка. 2012

237

236

Отець Руслан Боровий з родиною.
Парох с. Давидени, духовний
наставник товариства «Обнова»

Шлюб «обновлят»
Мар’яна і Ярини
Лазаруків,
4 жовтня 2008 р.
Перша Сповідь

Політик Арсеній Яценюк
під час освячення великодніх пасок, біля церкви

Парафіяльні обличчя

Хоругва Товариства «Обнова»

«Обнова» на Майдані
Незалежності у Києві
під час Революції гідності

239
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Студенти товариства
«Обнова» вносять у місто
копію ікони Вишгородської
Матері Божої.
Січень 2016 р.

Парафіяни церкви
у марійському центрі Зарваниця

Прийом у лави
нових обновлят
Наукова конференція товариства «Обнова»
у Чернівцях,19 жовтня 2000 р.

Піші паломники
до Зарваниці

Біля обсерваторії
на Говерлі

Зустріч
на польській землі

241

240

На Божих
вершинах Карпат

Товариство «Обнова»

«Обнова» на сцені виконує пісню,
присвячену «Прощі Вервиці» у Чернівцях. 2002 р.

242

Фестиваль «Обнова-фест» у Чернівцях, 19 червня 2016 р.

Виступ «обновленського» Вертепу
на телебаченні, 8 січня 2009 р.

Обновлянський Святий Миколай
з чемною дівчинкою

243

«Обнова» під час фестивалю, 7 червня 2008 р.

Регент хору Микола Катеринчук

Дяк церкви Іван Сторожук
245
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Світлина згадку з отцями Валерієм Сиротюком
та регентом Миколою Катеринчуком

Хор «Осанна»
на фоні церковного іконостасу

Хор церкви Успіння Пресвятої Богородиці
під час ювілейного вечора, присвяченого Йосифові Бургові

Виконання української Літургії хором імені Г. Верьовки
у церкві Успіння пресвятої Богородиці. 30 вересня 2012 р.
247

246

Хор «Осанна» виступає на вечорі, присвяченому 100-річчю
від дня народження Ярослава Стецька. Керівник Микола Катеринчук

Хор «Осанна».
У центрі о. В. Сиротюк і регент М. Катеринчук

Спільна світлина хору імені Г. Вірьовки
з хором церкви Успіння Пресвятої Богородиці. 30 вересня 2012 р.

Хор колядників

248

Хор «Осанна»

Іван Зушман, член хору

Хор «Осанна» на сцені під час святкування
2000-річчя Різдва Христового

249

Хор «Осанна»

Матері під час молитви

251
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Спільнота «Матері в молитві»
у церкві Успіння Пресвятої Богородиці

Старші сестриці церкви. Зліва направо: Орися Білик (померла 2015 р.),
Едіка Московчук, Надія Моспан

Церковне товариство «Матері в молитві»

Ярослав Григор’єв, доброволець АТО,
врятований від загибелі
силою материнських молитов

Галина Григор’єва,
мати сина — добровольця
АТО. Учасниця спільноти
«Матері в молитві»,
які силою молитви
врятували сина Ярослава
від загибелі на полі бою

253

252

Отець Валерій з інвентарною дружиною

Декан Чернівецький та волонтер отець Василь Гасинець
перед виїздом на Схід. На руках син Антоній

Отець Валерій Сиротюк та декан Чернівецький,
волонтер отець Василь Гасинець

254

Пам’ятник на могилі священика Михаїла Косила
у с. Дора на Івано-Франківщині
Верховний архієпископ УГКЦ Блаженнійший Святослав
зі священиками біля могили отця Михаїла Косила

255

«Матері в молитві» молилися
на могилі священика УГКЦ Михаїла Косила. с. Дора

Встановлення хреста на місці колишньої «Пієти», де заплановано
закласти пам’ятник «Небесній сотні» і воїнам, полеглим на Сході України

256

257

Ірина Воцехівська — голова обласного товариства репресованих — виступає
біля пам’ятного хреста жертвам репресій

Хресна дорога УГКЦ у Чернівцях

Парафіяни перед дверима
церкви Гробу Господнього

О. Снігуряк з Благодатним
вогнем біля Гробу Господнього
на Святій землі

259

258

Паломники церкви Успіння Пресвятої Богородиці з Чернівців
на березі р. Йордан (Свята земля, Ізраїль)

Відновлення подружньої обітниці.
Канна Галилейська, Ізраїль. 2007 р.

Табха. Парафіяльні обличчя
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Парафіяльні обличчя
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Парафіяльні обличчя

Парафіяльні обличчя

Мирослав Лазарук — поет, письменник,
довголітній редактор «Буковинського журналу»
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Парафіяльні обличчя
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Парафіяльні обличчя
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Парафіяльні обличчя

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А
Пом’яник українських греко-католицьких священиків
Буковинського деканату (Садгора)

272

1. о. Турянський де Капанович Михайло, н. 1810 р. рук. 1835 р., завідатель місцевий /від
1835 р. до 1838 р./, пар. /Інст. 1838 до 1853/, п. 3/4 1853/.
2. о. Монастирський де Рицар Петро, н. 1821р., рук. 1853, зав. місц. /від 1853 до 1854/.
3. о. Глібовицький Климентій, н. 1814, рук. 1842, пар. /Інст. 1854 до 1852/.
4. о. Волянський Антін, н. 1824, рук. 1850, зав. місц. /від 1857 до 1858/.
5. о. Бонковський Людвик, н. 1827, рук. 1852, пар. /Інст. 1858–1868/.
6. о. Окуневськийй Атаназій, н. 1838, рук.1863, пар. /1870 до 1876/. На прохання А. Окуневського митрополит дозволив йому залишити священство і поступити на медичний факультет
Віденського університету. Після його закінчення 1881 р. працював лікарем у Кімполунзі. Дочка
Софія була першим лікарем-жінкою. Родина Окуенвських вважалася найпрогресивнішю у Західній Україні. Дружила з Ольгою Кобилянською.
7. о. Добрянський Роман, н. 1843, рук. 1870, сотр. прив. /від 1870 до 1872/.
8. о. Кушик Еміліан, н. 1842, рук. 1870, сотр. прив. /від 1873 до 18 …?

З Вогнем Божої любові УГКЦ торує шлях у майбутнє

9. о. Кісілевський Теофіль, н. 1845, рук. 1873, сотр. прив. / від 1873 до 1876/, зав. місц. /від
1876 до 1879/.
10. о. Григорович Савин, н. 1842, рук. 1870, пар. /Інст.1/11 1879 до 1884/.
11. о. Глібовицький Іван, н. 1852, рук. 1884, зав. місц. / коротко в 1884/.
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Скорочення:
н. — народився;
рук. — рукопокладений;
пар. — парафія;
прив. — приватний;
інст. — інстальований;
зав. — завідатель;
місц. — місцевий;
п. — помер.
Стиль і мову оригіналу збережено.

12. о. Озаркевич Теофіль, н. 1830, рук. 1854, зав. місц. / від 1884 до 1888/.
( у Львівській національній бібліотеці зберігаються рукописні матеріали з нотами церковних пісень, на форзаці яких власною рукою Теофіла Озаркевича записано, що матеріали «З скиту»
(ймовірно Манявського) також вказано, що Т. Озаркевич працював душпастирним капеланом
у 1854 р. в церкві Кіцманя на Буковині). З монографії Юрія Ясиновського «Українські та білоруські нотолійні Ірмолої 16–17 століть».
13. о. Шухевич Теофіль, н. 1850, рук. 1874, пар. / Інст.1888 до 1897/.
14. о. Лисинецький Володимир, н. 1867, рук. 1894, зав. місц. / від 1897 до 1901/ пар. / Інст
26/2 1901 до 8/10 1907/.

Сотрудники I категорії
31. о. Вислободський Йосип, н. 1805, рук. 1830, /1835 до 1836/.
32. о. Левицький Йосип, н. 1807/08, рук. 1836, / 1837до 1839/.
33. о. де Бережницький Антін, н. 1805, рук. 1839/1840 до 1843/.
34. о. Слізінський Василь, н. 1808, рук. 1839, /1844 до 1845/.
35. о. д-р Литвинович Спірідон, н. 1810, рук. 1835, / від. 1842 до 1848/, катехит з ліцею.
36. о. Федоровський Карло, н. 1821, рук. 1845, / від 1845 до 1848/.
37. о. Щуровський Лев, 1817, рук. 1847, / від 1/11 1847 до 31/8 1849/.

14. о. Городецький Пантелеймон, н. 1871, рук. 1902, зав. місц. / від 11/10 1908 до 1909/.
38. о. Лукашевич Іван, н. 1824, рук, 1849, /від 1849 до 1852/.
15. о. Стрипко Михайло, н. 1868, рук. 1901, зав. місц. /від 12/10 1907 до 1908/. п. 27/10 1908.
39. о. Козьоровський Константин, н. 1823, рук. 1852. / від 1852 до 1856/ п. 18/10 1856/.
16. о. Лабач Іван, н. 1876, рук. 1904, пар. /Інст. 15/10 1909 до 18/10 1911/.
40. о. Заклинсий Олексій, н.1820 / рук. 1853, сотр. I кат. / від. 1853 до 1861/.
17. о. Тесля Євстахій, н. 1882 рук.1906, зав. місц. /від 19/10 1911 до 18/3 1912/.
41. о. Озаркевич Теофіль, н. 1830, рук. 1854, / від 1856 до 1857/.
18. о. Жибчин Яків, н. 1889, рук. 1912, зав. місц. /від 22/3 до 1/10 1912/.
42. о. Лісевич Теодор, н. 1829, рук. 1856, проф. гімн. / від1858 до 1859/.
19. о. Вовчук Ігнатій, н. 1878, рук. 1903, зав. місц. /від 1/10 1912 до 15/2 1914/.
43. о. Каратницькийй Ізидор, н./1829, рук. 1855, сотр. I кат./ від 1861 до 1868/.

Під час Першої Світової війни військовий куратор при австрійській армії у м. Відень.
Закінчив Духовну академію в м. Болонья, Італія. Мав дві дочки, Дарію і Іванну. Дарія керувала
церковним хором і вчителювала. Іванна — активний член ОУН, УПА «Ася», загинула смертю хоробрих за волю України. Помер 30/1 1967 р., похований за вівтарем церкви Покрови Пресвятої
Богородиці с. Тучапи.

Чернівці
Престольне місто Буковини, парафія утворена 1813 р.
21. о. Лежогубський Степан, н. 1787, рук. 1812, зав. місц. / від 1810 до 1814.

44. о. Бурачинський Йосип, н. 1838, рук. 1862, проф. гімн. /від 1862 до 1864/. Навчався
в Чернівцях, Львові, у Віденському університеті студіював теологію, українську літературу, класичну філологію. З 1862 року викладав класичну філологію у Чернівецькій гімназії. Мав 4 сини та
2 доньки: Осип —видатний український галицький правник, громадський та політичний діяч,
посол до Буковинського сейму, державний секретар судівництва ЗУНР; Андрій — доктор медицини, військовий лікар-дерматолог, полковник, шеф санітарної служби УГА, член Українського
лікарського товариства, культурно-громадський діяч; Марія — культурно-громадська діячка, збирач гуцульського фольклору, укладач словника гуцульських слів, одна з перших членів Товариства
Руських женщин.
45. о. Турчманович Іван, н. 1840, рук. 1862 , сот. I кат. /1869 до 1874/. Гімназійний катехит
духовний опікун «Братнього союзу» таємного товариства гімназистів народовського спрямування
в Чернівцях у 1870-х роках.

22. о. Лаврецький Теодор, н. 13/11 1833.

46. о. Шармаркевич Михайло, н. 1847, рук. 1871, проф. гімн. /1873 до 1877/.

23. о. Максимович Теодор, н. 1799, рук. 1824, пар. / Інст.1834 до 1881, п. 17/10 1881.

47. о. Стрийський Іван, н. 1844, рук. 1869, сотр. I кат. /від 1874 до 1877/.

24. о. Шанковський Амврозій, н. 1832, рук. 1857, зав. місц. /від 1881 до 1882/ професор
і кат. гімназії. Був єдиним українцем, який отримав високе муніципальне відзначення, став грекокатолицьким священиком, директором гімназії, письменником. Присланий з Галичини на підтримку позицій русофілів.
25. о. Сембратович Юліян, н. 1823, рук. 1847, парох /Інст. 1882 до 1884. п. 4/12 1884.
26. о. Огоновський Микола, 1850, рук. 1874, зав. місц. / коротко в 1884/ сотр. сист. I кат.
27. о. Костецький Келестин, н. 1843, рук. 1867, пар. /Інст. при кінці. 1884 до 1919/ п. 1/3 919.
28. о. Білинський Леонтій Симеон, н. 1888, рук. 1911, зав. місц./ від. 1/3 до 16/11 1919,
і потім знову /від 1/4 1920 — раніше сотр. сист. I кат.
29. о. Колята Антін, н. 1882, рук. 1907, зав. місц. / від 16/11 1919 до 31/3 1920/.
30. о. Юрик Микола-Євген, н. 1910, рук. 1937, від літа 1944 до початку 1945 р. працював
у церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях. Сотрудник першої категорії. Арештований
1945 р. у Львові енкаведистами. Учасник львівського «псевдособору» 1946 р. Єпископ, митрополит
Львівський і Тернопільський Московського патріархату.

48. о. Кушик Еміліян, н. 1842, рук.1870, сотр. I кат. /від 1874 до 1884/.
49. о. де Шанковський Амврозій, н. 1832, рук. 1857, проф. гімн. I /від 1874 до 1900/ зав.
місц. /від 1881 до 1882/ п. 1906 як пенсіонер.
50. о. Огоновський Микола, н. 1850, рук. 1874, сотр. I кат. в. гімн. I учит. Сем. / від 1877
до 1892/, зав. місц. / коротко в 1884/. Гром. діяч і письм., брат Омеляна. Ред.-видавець літ.-наук.
журналів «Родимый Листокъ» (1879–1882) у Чернівцях; виступи (в «Галицкомъ Сіоні), переклади
з нім.
51. о. Сіменович Микола Альфред, н. 1856, рук. 1883, сотр. I кат. /від 1884 до 1886/.
52. о. Каратинський Володимир, н. 1862, рук.1886, / від 1886 до 1890/.
53. о. Литвинович Михайло, н. 1866, рук. 1889, /від 1890 до 1891/.
54. о. Порайко Іван н. 1855, рук. 1881, сотр. I кат. нар. шкіл. гімн. I учит. сем. /від 1892 до
кінця 1893/.
55. о. Левинський Атаназій, н. 1861, рук. 1886, сотр. I кат. гімн. / від 1891– 1923/.
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20. о. Гранківський Юліан, н. 1887, рук. 1913, зав. місц. /від 15/2 1913 до 1915/ у Садгорі.
З 1/1 1918 р. служив с.Карапчів. З 12/11 1918 р. працював на різних парафіях Станиславівщини.

56. о. Добрянський Адріян, н. 1867, рук 1892, сотр. I кат. / від 1893 до кінця 1897 р./ Був
гімназійним катехитом у Бучачі, співзасновником місцевої «Української Бурси».
57. о. Кисілевський Орест, н. 1867, рук. 1893. I кат. від 1895 до 31/1 1897/.
58. о. Сімович Михайло, 1869, рук. 1892, сотр. I кат. сем. // від 1897 до 30/9 1909/ і знову
/від 1911–1923/. Церковний і педагогічний діяч Буковини, родом з с. Гадинківців (Галичина),
греко-католицький священик і катехит середніх шкіл у Чернівцях; 1930–1940 і 1941–1943 генеральний вікарій для греко-католиків Буковини і Мармарощини; по радянській окупації Буковини — у Блажі (Семигород). Помер 1953 р.
59. о. Добротвор Дмитро, н. 1870, рук. 1895. /від 19/1898 до 15/ 9 1902/.
60. о. Двуліт Теодор, н. 1873. рук. 1898, сотр. I кат. / від 1/10 1901 до 7/3 1904/. Був одним
з перших поселенців у Канаді, де відправляв богослужіння та заснував «Братство тверезості».
61. о. Левицький Ярослав, н. 1876/78, рук. 1901, /від 1/10 1902 до 15/2 1904.
62. о. Руцький Іван, н. 1871/77, рук. 1901, сотр. 1 кат. / від 8/3 1904 до 15/2 1909/ кат. гімн.
/1923– ?
63. о. Бучко Антін, н. 1876, рук. 1902 /коротко 1905/.
64. о. Бойчук Ігнатій, 1878, рук. 1903, сотр. I кат. /від 1905 до 15/11 1907/, другий раз /від
15/2 1909 до 1/11 1910/ і третій раз /від1 5/2 1914 до 15/7 1915/.
65. о. Городецький Пантелеймон, н. 1871. рук. 1902 /від15 /11 1907 до 1/11 1908/.
66. о. Балицький Константин, н. 1880, рук. 1907, сотр. I кат. / від 1/11 1908 до 1/11 1918/.

68. о. Крохмалюк Теодозій, н. 1872, рук. 1904. /від 1/11 до 1/11 1910/.
69. о. Любович Микола, н. 1884, рук. 1911, /від 16/6 до 31/8 1911/ і знову / від 11/10 до 5/
10 1915/.
70. о. Білинський Леонтій Симеон, н. 1888, рук. 1911, сотр. I кат. / від 1/ 10/1911 до 11/6
1918/ і знову /від 1/12 1919 до 31/3 1920/.
71. о. Гранківський Юліан, н. 1887, рук. 1913, /від 8/3 1913 до 15/2 1914/.
72. о. Барнич Володимир Петро, н. 1888, рук. 1913, /від 16/10 1915– ?
73. о. Стрийський Микола, н. 1887, рук. 1913 /від 1/3-1918 - 1921./
74. о. Ощипко Василь, н. 1890, рук. 1918 /від 1/11 1918 – 1924.
75. о. Костецький Корнило Володимир, н. 1873, рук. 1900 /від 1/3 1919–
76. о. Злепко Ярослав, н. 1872, рук. /1918–1924/.
77. о. Яворка Венделін. Ректор академії «Руссікум» в Римі для кадрів Східної Європи.
Очолював місію католицькї церкви у Харбіні (Китай). З 1945 р. місію УГКЦ в Чернівцях.Увязнений на 10 років концтаборів . Помер у м. Жіліна на території сучасної Словаччини.
Джерело: Список греко-католицьких священиків Буковини // Музей історії міста Коломиї.
Без облікового номера. — 6 с.

Кождий парох довжний під тяжким гріхом перед Богом й людьми сповняти совісно свої
душпастирські обов’язки.
Ті суть:
А.) Проповіданє Божого слова.
З хвилею коли парох обійме свій уряд є строго зобов’заним проповідати Боже слово.
Се опирається на природнім законі, бо є зобов’язанєм посади заключається з вірними договір,
яким обов’язуєсь парох сповняти совісно свій уряд у якому перше місце займає голошенє Божого
слова. Сеж опираєся і на Божім законі, бож Спаситель виразно приказав Апостолам проповідати
Євангеліє всім і вчити всіх. Сеж наказує й церковне право, соборами, заєдними єпіскопськими
пастирськими посланнями. Проповідувати довжний кождий парох щонеділі й свята, а в часі великого посту чи филипівки, як не щодень, та по крайній мірі з пару разів на тиждень. Хтоби без
важної причини занедбував це через пару неділь, допускаєся тяжкого гріха, після Замойського синоду стягає кару 20 крон а в разі ненаправи суспензію. Не належит парохам втручатися в проповідуванє без важної причини як також не сміють брати ся проповідати люди, що не мають на се
виразного дозволу Єпископа.
Б.) Катехизація.
Кождий парох обов’язаний совісно переводити катехіацію з молодіж’ю ба й з старшими,
що неділі і свята в церкві. Се вельми важкий обов’язок. Занедбанє його потягає страшні наслідки
які відбиваються віддак пороками, злими обичаями, безвірством. Проте залишення сего обов’язку
є тяжкою провиною перед Богом і церквою й також кривдою і несумлінністю для вірних. Завпроте
довжний кожний парох звернути бачну увагу на катехизовання дітей тай старших. Колиж сам не
в силі, або перешкоджений, повинен подбати за спосібного заступника. Старанєм його повинно
бути, щоб на Катехизацію сходилися по змозі всі а як найшов би ся хто, що не приходивби,
тоді в часі пасхальної сповіди чи коли задумує случаєм вінчатися, повинен парох докладати усякого старання і способу, щоб невіру обучити в конечних правдах віри.
В.) Школа.
Поза церквою повинен парох з усею старанністю дбати про школу. Наколи має справді
бути д-у-ш-п-а-с-т-и-р-е-м то саме школа дає єму поле до діланя. У нинішний особливо час не
сміє ся занедбувати школи. Вщіпляти моральні засади, вчити правд віри, облагородняти законом
Божим душі се конечний і святий обов’язок пароха. Наколиж та будучність прозирає нині важким
маревом невірства се лише плоди недбальства душппастирів.
Г.) Богослуженя.
На основі свого уряду є парох обов’язаний сам відправляти публичне богослужіння для
своєї громмади. Відправляти довжний;
а.) Кожної неділлі і свята як праздничні дні дотичної громади. Наколи перешкоджений
повинен постаратися о заступництво. При відправі тих служеб не сміє брати стипендій. Єсли вивінуваний слабими доходаами, що отражаються виключно на стипендіях, тоді може відправляти
в намірено жертвуючого з тим , що службу за нарід відправить на тижни.
б.) обв’язком пароха є правити Служби задушеві в тих днях що визначені традиицією.
Більше як одну Службу Божу не сміє правити в однім дни, хиба в конечних потребах за дозволом
Єпископа.
Д.) Строєнє св. Тайн.
Парох є зобов’язаний строїти парохіянам всі св. тайни до яких яко пресвітер є спосібним.
Та не всі вяжуть єго виключно самого до того степеня, щоб парохіяни ж у других духовних тих же
получати. Лише св. Крещенє, пасхалльна сповідь і причастіє і. св. Тайна Єлейпомазання зобов’язуюють виключно пароха, проче могут уділяти і чужі за повідомленням пароха.
а.) Хоронити по законам померлих парохіян;
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67. о. Жуйский Микола, н. 1883, рук. 1909, сотр. I кат. /від 1909 до 1912/.

ДОДАТОК Б
Рекомендації отця Костянтина Балицького:
«Які суть обов’язки пароха»
(Мову та стиль оригіналу збережено)

б.) Справувати всі благословення і освячеення які в требнику наведені і в парохії лучав.) Оголошувати праздничні дні, пости, ювілеї як і всі запорядки дані Єпископом пастирським листом.
З.) Канцелярійне діловодство.
Кождий парох обов’язаний:
а.) провадити метрикальні книги, крещених, вінчаних, похованих, які довжно сумлінноточно перепроваджувати ся, бо служать яко публичні акти.
б.) Крім сего з боку церкви належить вести передшлюбний протокол, книги оповідий,
Книга відправлених Служб Божих фундацийних, Книга дійствій і живих душ.
в.) Видавати свідоцтва, потвердження, урядові звіти, та переховувати усі парохіальні акти.
г.) Завідувати сумлінно і беречи церковного движимого і недвижимого майна.
І.) Мешканє:
Меж сими обов’язками є, щоб мешканє пароха находилося в области парохії котрій має
перебувати заєдно і чинно. Всяке видалюванє ся на довше має бути за дозволом церковної влади.
Усіх будинків належить беречи як власности, а дім провадити в дусі щиро християнським.
К.) Правило.
Священик без молитви — вояк без оружжя! Проте важним є обов’язком відчитуванє правила. Добровільне занедбуванє, чи байдуженє є після Львівського Синоду тяжким гріхом і потягає
як такого пароха кари, як позбавлення якоїсь части доходів і позбавлення доходу в разі ненаправи.
Л.) Пожитє.
Обов’язкомм пароха є тямити все і скрізь хто і чим він є, для кого служить в першій мірі,
щоб свого великого святого уряду не ганьбити не відсувати на послідній план, не міняти за миску
сочевиці, занедбувати а той цуратися йдучи у найми чужим богам. Життя домашнє як і поза домом
довжно бути наскрізь християнське. Пожиття з сотрудником чи людьми, щоб не було фарисейства
повне рафінаду, визиску але повне любови, щире на кожнім кроці примірне — будуюче. Коли
ж інакше діє як перестає бути душпастирем і паде не лише сам але до упадку веде і всіх собі повірених. З душпастера стає душегубом».
Джерело: Архівні матеріали отця Костянтина Балицького, м. Коломия (рукописи не
описані).

ДОДАТОК В
Клопотання парафіян м. Чернівці про призначення о. Миколи Устияновича
із Сучави парохом церкви Успіння Пресвятої Богородиці.
Ваше Превосходительство!
Високопреосвященний Архієрею, Архипастирю наш возлюблений.
Господу Богу подобалося доткнутися нас Пальцем Своєї справедливості і взяти з посеред
нас нашого добродія і пароха покійного крилошанина Теодора Максимовича, которий був істинним нашим отцем і вірним діятилем в винограднику Христовім. За божою поміччю удалось єму
на Буковині, де тільки перешкод, розширити віру нашу святую католическую так, що сама наша
черновецка парохія числит нині 6000 душ католичеких, а мимо того жалуют за ним не тілько його
парохіяне але і всі жителі Черновец, без розличія віросповідання, за ним жалує цілая Буковина,
чого незбитим доводом служить тоє обстоятельство, що даже сойм буковинській почтив його
пам’ять публічно. Такую незатерту пам’ять міг лишить по собі тілько чоловік, которий тілом
і душею був отданий службі Богу і благу Ближних, якого віросповідання они би не були. Ваше
превосходительство не вменять нам проте в зло, що ми хотяй не висохли єще сльози по утраті нашего всєми любленого пастиря с тривогою смотрим в будучность, що дальше буде? Віра наша святая пустила в нас глибокій корінь, но при нинішніх обстоятельствах буря за сильна, щоби ми могли
опертися «сильним світа сего»: ми боїмося щоби не був «мні жняй, а мні собираяй». Тому не дивно,
що нині всі очі звернені на одного тобто мужа, котрого цілая Буковина, без розличія віросповідання і стану почитає не менше як отця Теодора, бо то муж в которого лици перебиваєся лагідність
серце переповнене добротою, ум наукою, око слезою сочувствія котрий сотворений тілько для
блага ближніх. А єсть тим мужем наш многоуважаємий Отець Николай Устиянович, парох сучавскій; он один потрафить у нас віру нашу святую не тільки утвердити, але єще дальше на славу Божу
ширити. За той причини молим і благаєм Ваше преосвященство, як прийде коли до заміщення
черновіцкой єпархії, дати нам всіми любленого отця, одного з перших тружениковв нашої матери
Руси Отця Николая Устияновича, тим більше що і покійний О. Теодор прійшов до нас з Сучави.
В надію, що Ваше Превосходительство вислухають нашой умильной справедливой просьби и подадуть нам в тім тяжкім для нас часі руку помочи, щоби Слава Божа, як передтим могла
и на дальше ширитися, поручаємося мольбам Вашим і и остаєм вірними синами святой. гр. кт.
Церкви.
В Чернівцях, 18/30 октября 1881
Парохіяни руской Церкви в Чернівцях;
Емануїл Сигерич, властитель фабрики хімічной;
Игнатій Онишкевич, священик єпархії Перемишльськой, професор університета;
Д-р Кл. Ганкевич; Максиміліан Михаляк ц. к. ад’юнкт судовий; Северин Чеплинковський;
Алексій Тарновіцкій учитель; Калитовский ц. к. суд. ад’юнкт; професор Окуневський; Д-р Волян;
Тит Іванович Добрянський.
Джерело: Державний архів Івано-Франківської області ф. 504. Станіславівська консисторія, Оп.1, спр. 250. Станіславівська консисторія. Переписа з окремими священикам з питань отримання посад у Чернівцях. — 42 арк.
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ються;

Мало нас є, хто міг би остояти чарові світла, співові й теплому сутінкові цеї церковці, яка
заступає дорогу поспішному прохожому, готова його приняти.
Колись була вона в старих, малих Чернівцях великою церквою.
Вона друга з черги мурована церква в Чернівцях. І відколи найстарша мурована церква,
католицька парохіяльна церква, втратила на пожарі свій бароковий, банний шолом, а пізніше
через перебудовання й свій верхній вигляд, втратила вона вона й решту свойого настроєвого змісту
через пестре, надто буйне малювання, — гр.-кат. парохіальна церква є найстаршою мурованою
церквою, яка задержала доси ще свою форму.
Попри цю церкву повстали кілька молодших посестер: катедра, вірм. кат. парохіяльна церква св. Параскеви, резіденційна каплиця, єзуїтська церква, — але вона найстарша між ними.
Колись також велична! В її честь потягнено вулицю від ряду будок, — площі тоді ще не
було, тим менше ринку, і ратуш ще не стояв на нім! — Без огляду на спротив мешканців вулиці
краєвої палати, які почували себе загроженими цею конкуренцією бо-ж вони не хотіли зречися
в напрямі Горечої й Остриці, вулицю прямісінько почерез поля й й сади, на отворені уста чепурної
церкви. А скрізь зелень, пробігала вона, сліпа вулиця, а на якої дні сяла в новій побожній чепурності, ампірова фасада нашої церковці, що перекликувалася своїм ніжним дзвіночком понад усі
дерева й кущі з байдикуючими на торговиці, які були тоді — ми пишемо в «добрі старі часи», ще
такі бідні на гріхи! І в честь «руської» церкви названо нову вулицю «руською».
Жива прямолінійна поспішність руської вулиці вдаряла в ампірову фасаду, завертала потім
стежкою на ліво, яка обходила в великий огород, щоби влитися в круту у продовжену вулицю краєвої палати. Руська вулиця й руська церква (так називав її нарід мимо того, що вона була завсігди
українською), належали одна до другої не лишень по імени, але й по свій суті. Ампір, це прямолінійність. Переведення прямовислого й поземного.Носіння й тягар. Поспіх і відпочинок. Реакція
на велике виніження, на пестрі окраси, реакція на розхожування.
Руська вулиця була чимсь надзвичайно новим через своє модерне стремління до ціли-всі
старі черновецькі вулиці то звужувалися, то поширювалися до вподоби, змінювали напрям й тяглися як старомодні косаті люде на них, що мали багато часу! — Так було й з старим будівельним
стилем: з чубатим стилем! Одначе франузька ревоюція зродила модерну людину, і з богатьма головами покотилось, богато кос, богато упереджень. Нове пробило собі шлях в ритовинах і меблях,
в фасадах, будовах, у — вулицях.
В тому часі, коли руська вулиця мала вийти на «руську» церкву, вступла модерна людина
вже до другої генерації, й стала тим самим «зрілою провінції». Так стоїть, наша церковця й її вуличка, обидві опять пережиті новими стилями й новим темпом, як памятники добрих старих часів,
які тоді наново міняли своє обличчя.
Яким чином прийшов ампіровий стиль до української церкви? Чи був він французьким
увозом цінностей з заходу чи має він який небудь зв’язок з українством на сході? «Ампір», це міщанський стиль. Викристалізований з горожанської революції в Франції. Форма для міщанського
цісарства «empereur» — а Наполєона. Але це була тільки його первісна вітчина, ампір має другу
прибрану вітчину, важнішу для Европи ніж перша: Росію й Україну! Самовладниця Катерина, пізніше Павло й Олександр ушляхотнили цей протифевдальниий міщанський стиль-Петроград,
Царське Село й Москва завдячують йому премного. Як прийшло до цього? Не місце тут досліджувати, чи це тому сталося, що Росія була пересякнута міщанськими ліберальними ідеями, чи це
могло статися тому, що цісарство Наполеона стоячи на ідеї міщанської свободи, опиралося заразом

також на східнім деспотизмові, який закорінений був як і єгипетське мистецтво також в основі
ампіру.
Що фаворити цариці Кирило Розумовський принесли цей стиль на Україну й побудували
тут палати (Батурин, Чернігів, Кваренці, Володимирівський університет у Києві і т.д.) що в цім
стилю будувли над Дніпром і Дністром найкращі дворянські будинки та найбільш удалі селянські
церкви, це признаєсть кождий, хто візьме до рук карту політики, господарського впливу і — любови. Будьмо горді на цю церковцю, що в своїй скромности вповідає нам про великі струї із заходу
на схід та зі сходу на захід — оповідає на скруті руської вулиці, котра справді колись вела до Росії
і з Росії.
Ми «нові річевіки». Ми любимо і без історичного обтяження й без романтики ампір. Ампір
(гл. образок) є клясичний уклад. Чиста, весла, пишна, скромна, стремуча до ціли, порядна й рідкої
ніжності. Вона сама найкраща фасада, яку я в Чернівцях знаю.
Церкву побільшають. Її тіло росте вже від місяців. Але щоби потерпіла фасада, це любе
старознайоме обличчя яке ще й сьогодні блистить аж на ринок — хоч уже не через зелень — цего
ніхто з нас не допустить щоби це обличчя безпідставно перекривлено й розтягнено до розмірів її
карикатури (гл. образок).
Шляхотні будівельні форми виховують людей до шляхотності. Ми не маємо багатьох таких
вихователів, обороняймо ту дрібку проти безглуздої рівнодушності. Нехай побільшають церкву,
одначе фасада мусить остати. Те що продається як проект (гл. образ) на видівках, є накопичення
вже без смаку, яким можуть любуватися хиба більше неуки, як ті що жертвують на те.
Шляхотна стара, історично цінна домівка нашої віри дитинних літ, цей граничний камінь
нашого суспільного розвитку мається замінити варварською многозвучністю, гидкою, верескливою убожністю фантазії! Стара фасада мусить остати. Мистцеві артистові треба передати будову!
Найлучший з них найбільше надається до цего. Наша ампірова церковця, хай показує і дальше
поспішному прохожому дорогу, котра шляхотніша й має дальшу мету, ніж звичайна дорога буденщини.
Джерело: Залозецький В. Церковця по вулиці Руській / В. Залозецький // Час. — 1929. —
29 берез.
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ДОДАТОК Д
Володимир Залозецький про Церкву Успіння Пресвятої Богородиці
У запропонованому додатку з газети «Час» від 29 береезня 1929 р. йдеться про перебудову
Церкви Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях у звязку з її малими формами. У полеміці, яка
розгорталася, В. Залозецький відстоював позицію збереження старої форми фасаду церкви, побудованої в стилі «ампір», характеризує джерела його походження та значення для виховання українського народу, гостро критикує авторів, які хотіли повністю перебудувати церкву. Текст
подаємо зі збереженням мови і стилю оригіналу.

282

ДОДАТОК Ж
Заява Церковної громади Успіння Пресвятої Богородиці до радянської влади
про повернення їй конфіскованої землі
Уповноваженому у справах
російської православної церкви
при Раді Міністрів УРСР, м. Київ.
Церковної ради Успенської церкви
у м. Чернівці, вул. Руська, 30
ЗАЯВА
При Успенській церкві у м. Чернівці знаходиться земельна площа 3349 кв. м. До 1950 р.
церква користувалася більшою площею землі, але рішенням Міської ради № 291 від 22 березня
1950 р. площу розміром близько 0,07 га передано Чернівецькому Виконкомбінату, а рішенням тієї
ж Міської ради від 23 травня 1951 р. №762 площу розміром 1500 кв. м. передано дитячому садочку.
Залишена площа 3349 м. кв. на нинішній день знаходиться під контролем церковної ради,
яка виплачує всі необхідні державні податки, й прибуток з неї використовує на утримання церкви.
На цій же території знаходиться і сад. 11 листопада цього року церковна рада отримала листа від
директора швейної фабрики в м. Чернвці від 4-го серпня цього року за номером 511, яким повідомляє, що згадана територія передається фабриці під будівництво дитячого садочка. У згаданому
листі, копія якого додається, не вказано, коли прийнято рішення міськради і за яким номером,
а також є неточність у тім, що рішення прийнято за нашою згодою, у той же час як церковну раду
ніхто не питав і ми нічого не знаємо про рішення міськради.
Українська церква у Чернівцях займає особливе місце серед інших міських церков, так як
була уніатською церквою, що обєдналася з православною церквою у 1946 р. Незважаючи на обєднання, що відбулося, частина колишніх прихожан відійшла до римо-католицької церкви і до цих
пір намагається шкодити нашому церковному життю, застосовуючи для цього різні аргументи,
щоб навернути до костьола решту наших прихожан. Між іншим згадана вище передача іншим
організаціям була використана у якості аргумента на шкоду нашій церкві. Наші недоброзичливці
розповсюджуюь чутки, що як би ми не возз’єдналися з православ’ям, то від нас не забрали б землю.
Остання передача землі без остатку нам найменшої частини землі для городу дає козирі на користь
наших ворогів. У зв’язку з викладеним, товаришу Уповноважений, церковна рада просить Вас
вплинути на міську раду щодо перегляду ними свого рішення, змісту і наміру якого ми не знаємо,
і щоб залишити у віданні церкви згаданої вище ділянки землі. Звертаємося безпосередньо до Вас,
так як уповноважений по Чернівецькій обл. знаходився 10 вересня у від’їзді, а фабрика вже хоче
приступити до будівництва.
Чернівці, 12 серпня 1953 р.
Члени церковної ради:
Левкович, Скрентович, Дуб
Джерело: Державний архів Чернівецької області. Фонд Р-621, оп. 2, спр. 62, арк. 65.
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ДОДАТОК Е
Похорон Ольги Кобилянської
Ольга Кобилянська за віросповіданням була греко-католичкою і прихожанкою Церкви
Успення Пресвятої Богородиці у Чернівях. Письменниця померла «21 березня 1942 р. о пів на
другу годину дня на сімдесят дев’ятому році життя. «Всі її бажання, заповідані в тестаменті щодо
її особи, як слід були виконані. Одягнено покійну в правдиве лляне білля, в оксамитову блузку
і старовинну шовкову спідницю (ще від її матері). Голова була оповита в шовкову з мережива хустину, далі укрито тіло квітами і одним лавровим вінком. Домовина була прикрашена вінками
і один з них був останнім привітом з її улюблених гір, зв’язаний із смеречини і шишок», — читаємо
далі у спогадах про похорон.
Траурний катафалк, запряжений чотирма вороними кіньми, кожен із вмонованою у збрую
чорною китицею, що височіла над головою, 23-м березня 1942 р. відвозив О. Кобилянську з її домівки на Одобеску, до місця вічного спочинку. Крім передбачених у той час похоронною процедурою специфічно, відповідно до траурно події, одягнутих чоловіків, як описувала О. Тимінська,
«українькі жінки середього віку, чотири по один бік каравана, який труну віз, чотири по другому
боці, утворили їй почесну варту аж до могили».
Планували, що траурна процесія буде рухатися найошатнішою вулицею міста (в 1940 р.
перейменованою на честь О. Кобилянської) до Центральної площі, а звідти — Руською вулицею
до греко-католиицької церкви, і на цвинтар, але сигуранца заборонила такий маршрут. По теперішній вулиці О. Кобилянської дійшли до нинішньої Вірменської, а потім, спинившись короткочасно навпроти Народного дому, — до церкви Успення Пресвятої Богородиці, довголітньою
прихожанкою котрої О. Кобилянська була.
Місцева преса відмовилася вмістити на своїх сторінках повідомлення про смерть, а в посмертному оголошенні, видрукованому на окремах невеликих аркушах, цензура у словосплученні
«українська письменниця» слово «українська» викреслила. Були затримані на пошті телеграми,
що сповіщали про день похорону. То ж коли буковинці прошалися з О. Кобилянською, в’їзд до
міста окупанти заборонили, через що багато шанувальників таланту видатної української письменниці так і не змогли провести її в останню путь. Заборонила також сигуранца промови під час
її похорону, але прощальне слово таки провучало. Виголосила його давня знайома письменниці
вчителька Ольга Равлюк. Невеликий хор, а потім більшість учасників траурної процесії, співали
над могилою пісні, які любила О. Кобилянська і які заповідала, аби пролунали над місцем її останнього спочинку на землі — «Гуляли, гуляли» та «Чуєш, брате мій». Багатьом з присутніх на похороні назабаром довелось побувати в сигуранці. Найбільше прикрощів зрозуміло, зазнала
О. Равлюк. А спочиває письменниця у сімейному склепі на міському цвинтарі, квартал № 72.
Джерело: Візнюк В. Буковинські адреси Ольги Кобилянської / Володимир Візнюк. — Чернівці : Книги ХХI, 2006. — С. 264–265.

ДОДАТОК З
Заява членів церковної ради церкви святої Покрови селища Глибока
про дозвіл молитися у греко-католицькій церкві
Уповноваженму Ради Міністрів
в Справах Православної Церкви
при Чернівецькому облвиконкомі
від Церковної ради Покровської
бувшої греко-католицької церкви
с. Глибока

Джерело: ДАЧО, Ф. 623. оп. 2, спр. 42, арк. 6.

БУКОВИНА ВІТАЄ ПАТРІАРХА
«Блаженіший патріарше землі української»
Вітай в столиці зеленої Буковини, вітай серед вірних української греко- католицької церкви, які не раз десятиліття жорстоких переслідувань зберегли в серці відданість прадідівській вірі.
Вітай перед мурами цього величного колись, а обдертого нині з своєї краси храму Успіння Пресвятої Богородиці, нашого найдорожчого спадку, який же майже два століття є надійним оплотом
українського обряду і українського духу в Чернівцях. Вітай в нашому краю не як місіонер, котрий
мусить нести світло правдивої віри темному і несвідомому народу, а як справжній господар, що
тішиться рясним врожаєм на зораній його попередниками ниві…»
Такими словами вітала блаженнішого патріарха Мирослава Івана Любачівського на подвірї
своєї церкви чернівецька греко-католицька громада. Як і було оголошено, глава УГКЦ в супроводі
великої делегації прибув до Чернівців надвечір 3 жовтня для зустрічі з духовенством і віруючими
Буковини, переговорів з владою та ознайомлення з нашим краєм. Утім вже нині бачимо, що значення візиту патріарха Мирослава Івана в Чернівці переросло рамки звичайної візитації одного
з найвіддаленіших деканатів його церкви.
Перебування кардинала Любачівського на Буковині дало, без сумніву, потужний поштовх
до мирного розв’язання міжконфесійних суперечностей і конфліктів не лише в нашому краї. Нас,
православних і греко-католиків, багато більше що єднає, ніж роз’єднує, і ми мусимо сісти за стіл
переговорів, щоб поладнати всі наші проблеми — ці слова патріарха стали мотивом зустрічей
з громадськістю міста 4 жовтня в міській Раді та в університеті. Тут відбувся зацікавлений діалог
між депутатами, журналістами й науковцями з одного боку та найвищих ієрархів греко-католицької церкви з іншого. Його учасики належно оцінили подиву гідну ерудицію та широту поглядів
отця-канцлера Івана Дацька, на якого ліг основний тягар відповідей на числені запитання, високий професіоналізм журналістів Соні Глутковської та Романа Іванчука — керівників Пресового
Бюро УГКЦ — котрі організували та провели згадані пресконфееренції.
У своїй промові до Чернівецької міської Ради блаженіший патріарх серед іншого сказав:
«За Божим благословенням вчора ступив я на благословенну Буковинську землю як Глава і Отець
Української Греко-католицької Церкви і дякую Богові за цю благодать. Сьогодні я спрямував мої
кроки до цієї міської Ради, щоб зложити офіційні відвідини властям цієї історичної столиці
Української Буковини. Рівно це є з подібним зворушенням, яке я переживав і в інших містах України — Києві, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, і радію, зокрема, що можу привітати вас
сьогодні в уже оголошеній незалежній Українській Державі. Міська рада Чернівців — спадкоємець
великої історії і минулого цього славного в цілому місту. Хоч упродовж віків було тут чимало окупантів, місту вони давали різні назви, але ці наші мальовничі Чернівці завдяки незнищимості українського народу зберегли свій український християнський дух. Тому приходжу до вас з моїм
архиєрейським привітом, як до української влади Чернівців.
Чернівці і українські пробудителі Буковини завжди держали живий зв’язок зі Львовом і зі
всією Греко-Католицькою Церквою України. Тут завжди визначалася присутність цієї Церкви,
яка завжди була, є і буде Церквою українського народу. Ця наша церква мала свій власний храм
Успіння Пресвятої Богродиці, установи приміщення на вулиці 21 і 30, на вулиці Волгоградській, 56, Шевченка, 57, свою церкву в Садгорі та іконостас, який знаходився у нашій церкві
і який нам належиться, знаходиться в православній церкві св. Миколая. Тут у Черніцях діяв
окремий греко-калицький вікаріат, який, дасть Бог, на основі історичної тяглості оформимо
в окрему одиницю — Чернівецьку Єпархіію.
Немає сумніву, що в цьому місті проживали й інші народності і конфесії, тому ми бажаємо
ще раз повторити, що Українстька Греко- Католицька Церква бажає мирного співжиття взаємного
порозуміння між усіма народами і віросповіданнями і очікує такого самого трактуваня зі сторони
усіх. Це особливо важливе сьогодні у вільній самостійній Україні, щоб різні конфесії вміли мирно
і в любові співжити між собою для будови кращого завтра нашого народу. Бо хоч існують серед

285

284

ЗАЯВА
У листопаді 1946 року наша Глибоцька греко-католицька церква возз’єдналася з Православною церквою Патріаршого напряму і 1947 р. дня 22 березня одержала від Уповноваженого в
справах Православної Церкви тов. Касаткіна справки о регістрації общини, церковної ради і ревізійної комісії. Тепер від священика о. Волкославского, пароха с. Глибока, ми довідалися, що
наша церква, як не зареєстрована в Облвиконкомі, має бути зачинена.
В березні місяці цього року ми були в облвиконкомі для вияснення цеї справи, но вас не
застали, і тепер за посередництвом його посланця ще раз звертаємося до Вас і просимо вияснити
цю справу і позоставити нам для дальшого користування нашу церкву.
Просимо не відмовити нашої просьби.
члени Церковної Ради Покровської
греко-католицької церкви с. Глибока.
Батавський В. 2. Заяц Ю. Г. 3. Повчик
С. И. 4. Колевич А. И. 5. Повчик С. И.

ДОДАТОК К
Репортаж про візит на Буковину патріарха Любачівського
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ДОДАТОК Л
Інтерв’ю зі священиком Михаїлом Косилом,
записане редактором газети «Нова зоря» Ігорем Пелехатим
Зустрітися з цією незвичайною людиною я мріяв віддавна. Багато чув про отця Михаїла
Косила з розповідей катакомбних священиків і був захоплений та зворушений його невтомною,
сповненою постійних небезпек апостольською працею у роки страшних переслідувань Української Греко-католицької Церкви.
І ось нарешті — Чернівці, місце душпастирської праці о. Михаїла. Заходжу в греко-католицьку церкву Успіння Богородиці, що на вулиці Руській. В церкву, яка ще донедавна стояла пусткою: розграбована, осквернена, занедбана. В церкву, в яку протягом десятиліть приходили на
розмову з Господом світочі чернівецької інтелігенції, з котрої повели в останню путь Буковинську
Орлицю — Ольгу Кобилянську.
Того ранку, як завжди, о. Михаїл відправляв Службу Божу. Відправляв з незвичайним пієтетом та піднесенням, у супроводі чудового літургійного співу його молодих помічників — дияконів Петра Голінея та Іллі Ступчука. А потім була Хресна Дорога і Сповідь вірниих. І ось нареші
о. Косило вільний. Прямуємо до його затишної оселі на тій же вулиці Руській і, діставшись туди,
якось непомітно зав’язуємо розмову.
Дорогий отче, то як все-таки складалася ваша життєва доля, про яку мені доводилося чути
з уст багатьох людей?
Я народився 20 грудня 1932 року в с. Дора біля Яремчі. Тоді, правда, Яремча була дочірньою громадою Дори. То лише тепер воно стало курортним містечком і навіть підпорядкованим
облвиконкому. А Дори не стало. Її прилучили до новоствореного містечка.
Своїм священичим покликанням я завдячую Отцям Студитам, які приїхали до Дори якраз
у тому році, коли я народився. І хоч неподалік нашої хати була церква, де мій дідо був паламарем,
все одно мене тягнуло до монастирської церкви, що розташовувалася за півтора кілометра у напрямку Яремчі. Так за вісім років я прислужував монахам. Правда, я не чув покликання до монастиря, тому, підрісши, забажав стати безженним священиком.
Вирішальний вплив на мій вибір здійснив о. Казновський («Нова Зоря» про нього вже писала). То була незвичайна людина. До кінця своїх днів він відправляв Богослужіння у своєму домі,
вважаючи, що переховуватися від влади — нижче його гідності.
Наскільки я знаю, це не лишилося безкарним…
Так, за це нас арештовували і судили у 1958 році. О. Казновського арештували і засудили
до одного року позбавлення волі й пяти років висилки з забороною проживати на території західних областей України. Мені дали два роки в’язниці й десять років висилки в Кустанайську область
Казахстану. Міру покараня ми відбували у Жданові, де на моїх руках і помер отець, передбачивши
за два дні до того свою смерть.
Повернувшись з ув’язнення і побувши неповних два роки на волі, я знову потрапив на
лаву підсудних за приналежність до підпільної Львівської Духовної Академії, яку закінчив екстерном. Вчили нас отець Рудь, професор церковного обряду і співу. Пресвященний Іван Лятишевський, товариш о. Казновського, владика Лукач, професор морального богослов’я. Висвятив мене
1958 р. Преосвященний Микола Чернецький.
Друге ув’язнення обійшлося мені трьома роками позбавлення волі й трьома роками висилки в Омську область. Правда, від висилки звільнили у зв’язку зі смертю Папи Івана ХХІІІ.
Рік мене не хотіли прописати у Яремчі, й лише з дуже великими труднощами вдалося влаштуватися пасічником. Таким чином, завдяки ув’язненню і нелегальній священичій діяльності я опанував три цінні професії: у Станилавівській тюрмі навчився столярства, у Львівському таборі —
кравецтва і, нарешті, — пасічництва.
За час підпілля довелося зазнати різних терпінь. Кілька разів у мене робили обшуки,
забирали всі культові речі, пробували ловити по церквах. Оскільки постійно існувала заграза
арешту, найголовнішим моїм завданням було підготувати гідну зміну, щоб люди не залишилися
без духовної опіки. І тому тішуся, що з божої ласки в нашій церкві служать нині кілька моїх вихованців, які є взірцем душпастирства.
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нас певні різниці, все ж більше нас єднає, ніж роз’єднує. Єднає нас Христова віра, любов до правди
і справедливости, а головне — наша Батьківщина Україна».
Зустріч кардинала Любачівського з ректором, професорами та студентами Чернівецького
університету мала, крім ознайомлю чого, ще й конструктивно- діловий характер. Досягнуто принципові домовленості про налагодження наукової співпраці між нашим університетом та українським католицьким університетом ім. Климента Папи в Римі. Як перший крок до такої співпраці
блаженіший патріарх передав у дар Черівецькому університету близько шістдесяти томів наукових
праць з галузі історії, філософії культури та богослов’я. Там само, в Мармуровому залі університету, патріарха вітав від імені делегації українських німців професор Йоганес Гампель, директор
інституту «Буковина» в Аусбурзі.
У суботу вранці кардинал Любачівськиий від’їхав до Снятина, щоб надвечір того самого
дня повернутися у Чернівці. Тут його чекали дві урочистості — зустріч і привітання з католиками
латинського обряду в парафіяльному костьолі Чесного Хреста та концерт на честь Блаженішого
Мирослава Івана в міському театрі. Неможливо передати словами атмосферу правдивого свята,
яка панувала того вечора в театрі, з якою теплотою сприймалися слова привітання і виступи артистів. Ми знову відчули, що український дух живе і міцніє у Чернівцях.
Апофеозом перебування Глави Греко-Католицької Церкви на Буковині стала Архієрейська
Служба Божа в церкві св. Успіння та посвячення пропам’ятної дошки на честь митрополита Шептицького. Тисячі вірних з цілої Буковини заповнили того дня церкву та церковне подвір’я. Попри
всілякі перепони, прибули українські греко-католики з Південної Буковини на чолі зі своїми священиками — генеральним вікарієм Ізидором Гонюком та отцем Іваном Волощуком. Ці люди плакали від радості і розчулення, бо в себе вдома румунська влада не дозволяє їм навіть поминати
свого патріарха і кардинала в Службі Божій, як це роблять вірні УГКЦ в цілому світі.
Після закінчення Богослужіння Блаженнійший Мирослав Іван висловив своє признання
буковинським греко-католикам за їхню невтомну працю на ниві відродженя батьківського обряду
і на знак цього підніс чернівецького пароха отця Михайла Косила до гідності митрофорного протоієрея. Патрірх оголосив також пожертву в сумі ста тисяч карбованців, яку він склав на відбудову
церкви святого Успіння в Чернівцях. Зразу ж після цього відбулося посвячення меморіальної
дошки, яку мистецьки виконав наш відомий скульптор Микола Лисаківський. Навіки завмерла
на ній постать митрополита Андрея Шептицького, благословляючого недалеку церкву, і осяяне
лагідним осіннім сонцем людське море в майорінні прапорів і хоругов.
В неділю пополудні блаженіший патріарх Мирослав Іван від’їхав разом з цілою делегацією
до Львова, залишивши по собі найкращі спогади серед буковинців.
Джерело: Старик В. Буковина вітає патріарха / В. Старик // Час. — 1991. — 11 жовт.
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укладений конкордат, згідно яким у Сереті засновано Апостольську Адмістратуру. Апостольським
адміністратором був Климентій Злепко. В Адміністратуру входив Буковинський деканат. Зрозуміло, що у вирі Другої світової війни ця інфраструктура була зруйнована, і тому ми мусимо будувати її від початків. Нині греко-католицькі громади відновлено у таких місцевостях: у Садгорі
Чернівецької міської ради — 300 вірних, у Рідківцях Новоселицькогор-ну — 1500 вірних, у Селятині — 300, Вижниці — 100, Давидівці — 100, Кіцмані — 100, Топорівцях — 30, Глибокій —
30, Заставні — 10 та багато інших. Всього на Буковині є 19 греко-католицьких громад (з них 9 зареєстрованих), у яких налічується бизько 13 тисяч вірних разом з Чернівцями.
Всечесний отче Михайле, яка, на вашу думку, перспектива відродження Греко-католицької
церкви на Буковині і яке місце посідає вона зараз у супільно-політичному житті краю?
Коли Блаженнійший Мирослав Іван Кардинал Любачівський відвідував Буковину, він на
зустрічі з її науковою та творчою інтелігенцією заявив, що в майбутньому тут має бути заснована
єпархія. До цього поки що далеко, але ми робимо все, щоб наша церква завоювала якомога більший авторитет. Не проводимо жодної міжконфесійної боротьби, що не скажемо про православні
конфесії. Влада і громадські організації запрошують нас до участі в різних святах: ми посвячували
прапор і герб Чернівців, брали участь у посвяченні університету, відправляли парастас по загиблих
воїнах УПА, по юнаках, які загинули під Крутами. Словом ми з усіма живемо у згоді, сповідуємо
заповіт Христа і віримо, що якраз така праця допоможе розцвісти Греко-католицькій церкві на
квітучій Буковині.
Джерело: Пелехатий І. Інтерв’ю з священиком Михайлом Косилом / І. Пелехатий // Нова
Зоря. — 1993. — № 115–116.
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Ваше теперішнє призначення на Буковину — це випадковість чи усвідомлене бажання працювати в нелегких умовах?
І так і ні. У Чернівцях я бував ще в часи підпілля. Тут завжди існувала дружна і дуже добре
законспірована громада. На початку 70-х років мені довелося побувати на Буковині кілька разів.
І ось під час однієї з моїх відвідин мені приснився сон, що нібито я відправляю Службу Божу у
гарній церкві на узбіччі гарної вузької вулички у церкві з обдертими стінами, в якій немає престолу.
Тоді я ще не знав взагалі, що в Чернівцях є наша церква, не знав і як вона виглядає. Уявіть, наскільки я був здивований, коли, приїхавши за призначенням у Чернівці, впізнав церкву, яку бачив
у тому далекому сні. І що більше, побачив ту саму, що й у сновидінні, внутрішню її обстановку.
Тут остаточно зрозумів, що моє призначення не було випадковим…
Коли ви прибули в Буковину і що тут застали?
Я прибув у Чернівці 4 жовтня 1990 р. на бажання Преосвященого Павла Василика. Чернівці, за словами Владики, потребували досвідченого греко- католицького священика, який би
добре знав наш обряд і водночас рахувався з місцевим традиціями.
Спочатку Богослужіння відправлялося посеред церкви Успіння Пресвятої Богородиці,
оскільки великий Престіл був зруйнований. У першу неділю на Службу Божу прийшло всього
20–25 осіб. А коли ми встановили Престіл, а на нього — саморобний Кивот, людей почало приходити набагато більше. Найбільше люди були задоволені тим, що ми відновили давні богослужбові традиції. Приїхавши у Чернівці, я вважав, що Буковина в основному православний край, але
мене завчасу попередили, що не хочуть мати нічого спільного з практикою московського синодального православ’я, бо воно так вже в’їлося в серце, що його терпіти неможливо. Тому тут,
в Буковині, ми зберігаємо всі довоєнні греко-католицькі традиції ще краще, ніж у Галичині.
Бачачи непорозуміння і ворожнечу між православним конфесіями, чернівчани охоче йдуть
до нашої церкви. Деколи я запитую: «Чому ви йдете до нашої церкви, коли ви православні?» «Ми
бачимо, як православні гризуться між собою, тому хочемо до нашої правовірної церкви — вона
найкраща!» —відповідає та чи інша жінка. Приходять до нас і румуни: сповідають, хрестять дітей,
беруть шлюб. Ми залучаємо цих людей не агітацією, а добрим християнським словом.
Чи зустріли ви сприяння місцевої влади у відновленні церковного життя?
Влада нам нічого не допомагає, але і не чинить перешкод. Ми просили, щоб нам повернули
чотири будинки в Чернівцях, які належали колись Греко-католицькій церкві, але реакції ніякої.
Будівля, яка прилягає до церкви Успіння і в якій мешкав колись генеральний вікарій, зайнята посторонніми особами. Ми просили, щоб нам замінили три парахіальні доми в різних місцях міста
на один дім по вулиці Ломоносова. Дали нам, правда, чотири кімнати з шістнадцяти: одну на деканальну канцелярію, одну для занять церковного хору, хрещення дітей, а решту дві — для помешкання двох сестер Мироносиць, що приїхали з Івано-Франківська. Але ці приміщення ми
орендуємо. Спочатку вимагали від нас платии велику суму, а потім міська рада пообіцяла, що
плати вимагати не буде. Але ось цими днями знову прийшло повідомлення з вимогою укласти договір оренди.
Відомо, що багато церковних речей з церкви Успіння Богродиці було забрано у православну
церкву Св. Миколая. Яка їх доля?
Так, у цю церкву було забрано чудової роботи іконостас, бічні престоли і кивоточна мініатюра церкви Успіння. Я неодноразово звертався до теперішнього православного Владики Антонія
з проханням повернути хоча б Кивот, на що жодного разу не отримував чіткої відповіді. І лише
коли Антоній виїжджав з Чернівців, тоді сам сказав: «Берите людей. Я отдам вам эту маленькую
церковь». Так що Кивот вже у нас. З іконостасом та бічними престолами ситуація гірша. Спочатку
православні вимагали, щоб ми повернули їм те золото, яким вони оздобили іконостас, а потім почали протестувати, що іконостас не віддадуть, а повернуть гроші, на що вже ми не згодилися. Так
ця справа не вирішена й по сьогодні.
Колись у 20–30 рр. на Буковині існував греко-католицький деканат. У якій мірі він відроджується зараз, які трудощі існують при організації місійної і душпастирської праці?
Буковина перебувала під юрисдикцією Станиславівського Ординарія до 1925 року. А після
цього, тобто після Першої світової війни, між апостольською столицею і Румунією очевидно був

Подаю свій короткий спогад з історії церкви: про функціонування у період 1995–2005 р.
дитячої прицерковної організації «Діти Марії».
Просвітницьку і, я навіть сказала б, церковно-педагогічну працю з дітьми вірних храму
почала відроджувати паралельно з відновленням та реконструкцією храму моя покійна мама —
п. Віра Кузів-Сулятицька, педагог за освітою і покликанням.
Кінець 1989 року. Під стінами ще зачиненого тоді собору починають збиратися люди.
Ті, хто колись ходив до нього і ті, хто вважав себе греко-католиком. Дехто приводив з собою своїх
дітей та внуків. Звичайно, радянська система освіти була проти релігійного виховання, та й не
у всіх сім’ях воно могло здійснюватися на належному рівні, бо, на жаль, комуністичні ідеї та ідеали
наклали свій відбиток на більшість родин.
Діти просто байдуже спостерігали за молитвами бабусь, матерів. Хтось слухав, хтось нудьгував, хтось пустував. Треба було пригорнути дітей до церкви. Найперше, що зробила моя мама,
це потоваришувалася з дітьми. Як? Та найпростішим: усмішкою, контактом, поглажуванням по
голівці, похвалою і, звичайно, — цукерками. О, це було щось неймовірне! В сумочці п. Віри були
різноманітні цукерки, бо одне з прохань для родини з Канади було: «А ви мені цукерків побільше
пришліть і різні ручки, гумки,олівчики...» (бо тоді були пусті полиці в магазинах).
А далі треба було організовувати дітей. Тоді не було жодної церковної літератури. Літургії,
піснослови переписувались від руки і розповсюджувалися серед мирян. І найперші книжки, ноти
і дитячі журнали з текстами сценаріїв релігійних свят були переслані діаспорянами. Хочу зазначити, що багато поліграфічних різноманітних видань надіслали для церкви родини Татарнюків,
Єленюків з Канади та п. Андрій Гаєцький, відомий адвокат з Америки (Чикаго).
Уже відчинилися двері понівеченого храму. Почалася титанічна праця з його відбудови.
Мою маму обрали керувати цим процесом. Це зараз так гарно бачити красу Божого дому, а тоді —
розписані стіни, на місці іконостаса напис: «Тут був Петро». Зруйновано, сплюндровано все,
що можна.
Громада була тоді не дуже чисельною, десь приблизно 20 родин. Але стільки бажання працювати, відновлювати — вражало! В будь-яку погоду, за будь-яких обставин чоловіки йшли і ставали до роботи. А жінки варили і варили їжу майстрам, а їх було чимало. І ніхто не дивився, чи ти
пан професор, чи ти звичайна людина, чи ти майстер. Усі працювали, всі віддавали свій час на
потребу відродити цей храм.
Так поступово і народжувалася велика церковна родина. Вона ставала все численнішою
і монолітнішою. Кого хочеться згадати і подякувати? Та, напевне, багатьох. Але тих, хто був
серед перших, пригадаю: п. Петрунеля Скибінська та її родина (голодувала на Арбаті в Москві
разом з покійним владикою Василиком), родина Гой (переховували в тяжкі часи наших священиків, і в їхній хаті таємно відправлялися Служби Божі), родина п. Святослава Мельничука, п.
Орисі Білик, п. Кузіва Володимира, п. Дорожинських, п. Василя Маневича, п. Піньковський,
Ганна Подолян.
Багато зробили для церкви п. Андрій Жовківський і його родина, п. Володимир Старик,
п. Тарас Кияк. Хочеться відзначити і молоді на той час сім’ї: Лапка Михайла (зятя п. Віри), п. Романчука Миколи (зятя п. Віри), родину п. Оксани Коваль, родину Данків — п. Василь та п. Леся,
родину Бибиків.
Але повертаюся до дітей. Почалося з найпершого і, напевне, найулюбленішого свята
дітей — свята Миколая. Діткам вірних п. Віра розказала про святого і роздала перші віршовані
тексти. Треба було бачити, як батьки і діти трепетно вивчали їх! Як скрупульозно вишукували матеріал на крила янголят! Як батьки ставали першими Миколаями! А ті перші примітивні подаруночки! Скільки то було радості! Далі свята йшли одне за одним.
На Різдво вже вчилися колядки. Всі разом. А тоді різдвяні вертепи по запрошенню до
родин. Перший вертеп вулицями і транспортом міста. Він шокував, він дивував. Але він і давав

привід не тільки до прославлення Бога, привід свята, а й, напевно, багато чернівчан задумалися
над своїм буттям.
Перші гаївки. Молоді мами ставали разом з дітьми, священиками і водили їх. Найулюбленішою чогось були: «Ходить Жучок» та «Подоляночка».
Так тривало майже п’ять років. Відбудова церкви наближалася до фінішу... Громада збільшувалася, єдналася у велику християнську родину. Та в жовтні раптово помирає мама. І що цікаво,
11 жовтня, коли вона відійшла у Вічність, до церкви було призначено парохом о. Валерія Сиротюка.
Наближався грудень. І одного разу, стоячи біля чергових на касі, я почула розмову між
церковними дітьми: «А в нас мабуть не буде вже Миколая, бо п. Віра померла...»
Це мене вразило. У пам’ять про маму вирішила: у дітей повинно бути свято! Так і почалася
моя робота з дітьми, яка розтягнулася аж на 10 років.
Охочих взяти участь у святах ставало все більше. Ми вже виходили на більш потужний рівень. Ретельно опрацьовувалися сценарії. Зголосилася працювати з дітьми член церковного хору,
викладач музичних дисциплін з педучилища п. Леся Теслюк, повністю взявши на себе все музичне
оформлення та вивчення пісенного матеріалу. Дитяча громада налічувала десь до 50 чоловік. Вирішили: будемо називатися «Діти Марії»!
Більшість свят стали вже приводити в Народному домі. Його працівники нам теж дуже помагали. Радували переповнений зал і бажання дітей не тільки з нашої церкви брати участь у нашій
спільноті. Почалася співпраця з іншими дитячими колективами, яких спочатку ми запрошували
для участі, а потім вже ми поєднувалися. Хочеться сказати, що незмінним учасником нашої організації була балетно-танцювальна студія «Балет», якою керувала п. Віра В’юга (спочатку вони були
при СШ № 27, потім при «Юності Буковини»). Це було щось нове, цікаве і підходило під етичні
рамки таких імпрез.
Про таланти. Їх було надзвичайно багато! Таке враження, що всі дітки були щедро обдаровані Богом. Особливо хочу зазначити дует наших най-най (нині вже поважних) Ганнусі та Володі Жовківських, Миколу Дяченка, Данків Андрія та Михайлика, Коваль Катю, Стіньківську
Тетяну, Савчуків Юрка, Андрія, Євгена, Самойлинків Роксолану та Остапа, Бибиків: Олега, Романа і Тараса, Тесанюка Павла, Шутяк Лілю, Мацьопу Ірину, Федик Ярославу, Ключевського
Андрія, Брандес Дору та Лесю, Ременду Наталію, Вацебу Богданку, Андронник Наталю, братів
Владика та Святослава Кобилянських, Хухліну Лесю, Фесенко Діану, Чалапчій Лесю, Борових
Юлю та Руслана, Лугову Богдану, дітей з родин Поляк Лесі, Губчин Олександри. Продовжувати
можна багато.
Радували нас наймолодші наші: Юля Сиротюк (а згодом і Яна), Юля та Руслан Борові,
Орест Гайсинець, Марічка Яремчук. Миколая ми мали незмінного — п. Мар’яна Шутяка. Опікувалися нами і священики, особливо о. Валерій Сиротюк. Він писав вірші для дітей, а також пісню,
яка згодом стала духовним гімном організації, — «Крок за кроком». «Крок за кроком ти і я... ми
одна християнська сім’я», — радісно лунало на всіх імпрезах.
Бажання бути на таких величних церковних дитячих святах і брати в них участь притягувало
дітей різних конфесій, національностей, родин. Ми з радістю приймали всіх, бо це вже був досить
сформований потужний дитячий колектив, де поєднувалася праця священиків, дітей, батьків.
Про батьків: допомагали постійно. Були такі, що стали вже постійними членами організації. Велика поміч йшла від п. Оксани Сиротюк, п. Оксани Коваль, п. Лесі Данко, п. Оксани Хухліної, п. Слави Гой, п. Марії Жовківської, п. Марії Савчук та багатьох-багатьох інших.
Бо ми разом всі творили нашу громаду. Ми закладали ті цеглинки духовного майбутнього
наших дітей, які дали гарні плоди. А ще нас транслювали. Часто! Наші виступи до цього часу зберігаються в архівах нашої радіокомпанії. Дякуючи журналісту п. Любомирі Паранюк. І час від
часу чернівчани мають можливість слухати їх. Ще є одна тема, пов’язана з «Дітьми Марії», яку
мені хотілося б розкрити. Це доброчинність. Ми вчилися самі і вчили наших дітей робити добро.
Було вирішено, що ми повинні допомагати ... І діти ходили в сиротинець, в школи-інтернати, в лікарні. А громада, наші добрі меценати, давали нам, з чим йти — починаючи від подарунків і до великих речей, таких, як, наприклад, телевізор.
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ДОДАТОК М
«Спільно ми творили духовну Україну»
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ДОДАТОК Н
Товариство Українських студентів-католиків
«Обнова» у Чернівцях
Організація розпочала своє життя серед студентів прихожан Собору Успіння Пресвятої
Богородиці у вересні 1998 року. Ініціаторами заснування стали Ірина Микитюк (перша голова товариства) та Олеся Павлючок. Парох громади Собору доручив духовну опіку студентами отцеві
Володимиру Боровому, який став першим духівником товариства. Серед найактивніших обновлян
тоді були Надія Магдяк, Оксана Гайдукевич, Лідія Баб’юк, Тетяна Шлюсар, Сергій Бабчук,
Микола Поліщук, Тарас Гринівський, Роман Любера.
Учасники товариства сконцентрувалися на особистому духовному вишколі — щовівторкові двогодинні засідання, де, окрім науки духівника, завжди відбуваються змістовні презентації
та дебати. Активно проводиться харитативна діяльність, зокрема, було засновано акції, які згодом
стануть традиційними — «Святий Миколай дітям Буковини», «День Матері», «Діти малюють писанку», День захисту дітей. Починаючи з 2000 року обновляни мають Великопосні реколекції
у монастирі Згромадження Сестер Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії (с. Язлівець).
У жовтні 2000 року в Товаристві обрано нового керівника — Тараса Лазарука, духівником
призначено о. Дмитра Винника. 4 травня «Обнова» отримує офіційну державну реєстрацію. 26–
27 червня 2001 року чернівецькі обновляни взяли участь у зустрічі Блаженного Папи Римського
Івана Павла ІІ у Львові. То були незабутні дні! Спільна Літургія на львівському іподромі, в якій
взяли участь понад мільйон вірян, залишиться в серцях обновлян на все життя!
У жовтні 2002 року у Чернівцях відбулася Міжнародна проща Вервиці, де обновляни організовували волонтерську службу, а ще забавляли прочан, демонструючи на двох сценах —
на Театральній площі та в Літньому театрі — всі свої пісенні, танцювальні та акторські здібності.
Активну участь у житті «Обнови» у той час брали Ігор і Тетяна Скутар, Лілія Матіїшин, Віталій
Ярема, Ганнуся і Володимир Жовківські, Віталій Ціхоцький, Наталя та Василь Паламарі, Інга
Дем’янчук.
Товариство поступово стає більше ніж просто мирянською організацію. Щовівторкових
зустрічей не вистачає для спілкування, тому обновляни святкують разом дні народження, духовні
та національні свята, подорожують та займаються спортом.
25–26 вересня 2004 р. «Обнова» під керівництвом Мар’яна Лазарука організувала молодіжну конференцію «Діалог християнської молоді. Моральні проблеми в освіті». Благословив захід
Правлячий Архієрей Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ владика Павло Василик.
У засіданні, яке відбувалося у вірменській церкві, взяли участь координатор католицьких
студентських організацій «Пакс Романа» Філіп Лєдобль, представники мирянської молодіжної
організації «Вінфрідія» з Австрії, співзасновниця та заступник директора Фонду святого Володимира п. Леся Крип’якевич та інші високоповажні гості. Особливим моментом конференції стало
спілкування обновлян із подружжям Ігоря та Роми Гайдів із США, які неабияк спричинилися до
відновлення та розвитку обновлянського руху.
4 листопада цього ж року вперше в історії Товариства у Соборі Успіння Пресвятої Богородиці тридцять чотири студенти склали обновлянську присягу. Благословили їх духовні наставники «Обнови» — о. Валерій Сиротюк та о. Дмитро Винник. Відбулося духовне хрещення та
воцерковлення чернівецької «Обнови». Серед найактивніших учасників «Обнови» у той час варто
згадати Олесю Брандес, Івана та Василя Марчуків, Олену Мензак, Богдану Ровенко, Іванку Вовчук, Ярину Шкоропад, Юлію Паламарюк, Романа Майора, Любов та Івана Перцовичів, Романа
Мареніна, Наталію Радомську, Андрія Данка, Тараса Романка, Надію і Славка Доскочів, Ігора
Солтицького, Андрія Лаврука, Ларису Мельничук, Тетяну Олексюк, Михайла-Сергія Щербаня,
Ігора та Ярослава Ратушних.
З осені 2007 року товариство очолив Микола Дяченко. Започатковуються нові традиції,
зокрема, проводити у часі Великого Посту у Соборі Успіння Пресвятої Богородиці нічні чування
для молоді. Хресна дорога, розважання, спільна молитва, перегляд духовних фільмів, спілкування.
15 жовтня студенти-католики вшанували 65-ту річницю створення Української Повстанської Армії і провели мистецький вечір-спогад «Молодь пам’ятає» за участю ветеранів УПА,
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До нас зверталися наші вірні лікарі, педагоги, керуючі банками і просили йти в їхні колективи. Так спільно ми творили духовну Україну та відроджували нашу церкву, єдналися в одну
християнську родину.
На жаль, а може, на краще, життя не стоїть на місці. Діти виростали. Одні змінювали
інших. Майже два покоління! Відбувся десятий ювілейний рік існування «Дітей Марії». На зміну
мені прийшли молоді, більш мобільні та активні мої помічники. Серед них і п. Оксана Сиротюк.
При церкві вже створили катехичний клас, тепер вже ціла школа. І всі ті добрі наші починання
дістали нове життя. Наші вихованці поступово стали «обновлятами», і тепер вже їхні дітки ходять
до церковної школи і з цікавістю слухають спогади своїх батьків про спільноту «Діти Марії».
Накінець хочу відзначити, що без допомоги діаспори не було б так швидко відбудовано
нашу церкву. Найперше у багатьох вірних була родина за кордоном, і через них вони передавали
свої приватні грошові пожертви. Були і окремі жертводавці з інших національностей. Так, в період
1990 року знаходилися і представники єврейської громади, які приходили і вносили свою лепту.
Навіть не озвучуючи своїх прізвищ. Я запам’ятала, як мама часто називала фамілію Фельдман...
На жаль... не знаємо, хто це і яка родина.
Оскільки сестра мами п. Ярослава Татрнюк довгий час очолювала Нью-Вестмінську (Ванкувер) крайову управу ЛУКЖ (Ліги українських католицьких жінок), будучи її головою період (кінець 80 — початок 90 років), то, звичайно, вона особисто від себе разом із своєю сестрою Оксаною
Єленюк, теж членкинею ЛУКЖ, висилали багато речей на потребу церкви. Треба було шити фелони, хоругви. На перші ці речі давали вони як гроші, так і матеріал, і нитки. Треба було купити
чаші для причастя та інші речі, то вони домовлялися з священиками з Канади, і ті передавали хай
вживані, але добрі для нас. Так само, як і літературу. То треба було все попакувати і через «Міст»
переслати.
Матеріальна поміч грошима. Треба на люстру в церкві — нате. На ремонт — передали і т.д.
Ще було таке: от, наприклад, діаспора збирала вживаний одяг для бідних дітей чи в інтернати. То
передавалося на маму, і вона давала від церкви. Так само, як і бідним прихожанам.
На початку 90-х багато членів ЛУКЖ приїжджали в тури по Україні. Один раз їх приїхала
ціла група. Завітали в Чернівці. Вони зібрали досить значну суму для церкви. А ми робили їм пригощення варениками і концертом дітей. Це відбувалося в будинку поряд з церквою (колись там
жив дяк). Діти, особливо Жовківські, так їх вразили, що вони ще довго згадували ці моменти.
І про Андрія Гаєцького (народився в Озерянах Борщівського повіту на Тернопільщині, їх
було декілька братів, працював адвокатом в Чикаго), і дуже багато переслав літератури.
Ще хотілося б відзначити німецьку громаду, яка допомогла з поверненням іконостасу.
Не знаю, наскільки це точні дані, але для повернення треба було десь близько 7 тисяч доларів
віддати Миколаївській церкві, де він зберігався. І п. Тарас Кияк їх зібрав з допомогою німецької діаспори.
І на завершення: дякую всім за вашу таку гарну, таку потрібну і таку цінну працю задля
Церкви і України!
Джерело: Спогади Лесі Ключевської
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Щороку з 2009-го влітку обновляни вирушають у пішу прощу до Зарваниці. Упродовж
трьох днів юнаки та дівчата долають шлях у 150 км. Крок за кроком, перемагаючи втому та тілесні
слабкості, йдуть вперед з вірою в серці та піснею на вустах.
16 жовтня у Львові відбувся З’їзд Федерації, на якому обрали новий секретаріат. Вперше
Президентом Федерації став обновлянин з Чернівців Мар’ян Лазарук. До складу секретаріату
також увійшли буковинці Лідія Єкімова, а згодом Юлія Андрієць.
2010 рік став ювілейним для Федерації, яка святкувала 80-річний ювілей «Обнови». Святкування розпочалися 10 квітня у Львові, де на урочистій академії почесними членами обновлянської Федерації, серед інших високо достойних духовних та мирянських осіб, проголосили
духовних опікунів чернівецького осередку — о. Валерія Сиротюка та о. Дмитра Винника.
А у липні 2011-го чернівчани гостинно приймали у себе федераційний вишкільний табір,
який відбувся у таборі «Ойкос», урочище «Стебник». Тиждень незабутнього спілкування і нових
знайомств, духовні бесіди, ігри, мандрівки у гори та цікаві майстер-класи — словом, вражень на
цілий рік! Опісля повернення з мандрівки відбулися загальні збори, на яких головою товариства
обрали студентку-медика Олександру Хухліну.
Постать Патріарха Йосипа Сліпого є особливо значимою для «Обнови», адже у 1928 році
він видав богословську працю під назвою «Шляхом Обнови», яка і дала назву нашому Товариству.
Тому святкування 120-ї річниці з дня його народження «Обнова» підтримала з особливим запалом.
17 лютого 2012 року з ініціативи Товариства в Соборі Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ відбувся вечір вшанування Патріарха Йосипа Сліпого. І молоде, і старше покоління із захватом слухали історичний нарис життя та діяльності кардинала Сліпого, який підготувала доцент кафедри
історії України ЧНУ ім. Юрія Федьковича Ганна Скорейко. А духівник о. Дмитро Винник — розважання та настанови для молодих людей. Центральне місце вечора посів документальний фільм
«Патріарх Йосип Сліпий», який створила наша землячка Марта Коломієць в далекій Америці.
Восени 2012 року відбулися чергові загальні збори «Обнови». Естафету головування
в Товаристві переймає студент-медик Роман Гаманюк, наступного року його обирають заступником президента обновлянської Федерації. 3–4 листопада Чернівці втретє приймали федераційну
всеукраїнську молодіжну науково-практичну конференцію: «Божий люд: царське священство».
Організували захід обновляни спільно з кафедрою релігієзнавства і теології філософсько-теологічного факультету університету ім. Федьковича. Серед найактивніших «обновлян» у той час —
Дмитро Дяконович, Надія Віщак, Святослав Храпко, Тарас Климчук, Святослав Кобилянський,
Христина Московчук, Марічка Лапушняк, Юлія Антофійчук, Ольга Гаджала, Наталія Пастернак,
Уляна Тимчишин, Софія Гасинець.
17 вересня 2013 року товариство очолила Юлія Борова. «Обнова» розвивається, подорожує,
проводить усі традиційні заходи і постійно «обновлюється». До свого 15-річчя товариство провело
15 різнопланових заходів, серед яких інтелектуальні ігри, волонтерська робота з відновлення християнських святинь, благодійні акції, а також велика урочиста академія, за участю більше ста обновлян.
Важкий для України 2014 рік для «Обнови» став ще важчим. 11 серпня в автокатастрофі
загинув духівник Товариства о. Дмитро Винник з дружиною Іриною. Формування Товариства,
усі найбільші звершення, безперечно, були б не можливі без його духовної опіки, мудрого слова,
легкої вдачі, вміння зарадити у найважчий час. Для кількох поколінь обновлян отець Дмитро став
духовним батьком, а подружній приклад Винників — взірцем на все життя.
З 2015 року Товариство очолила Ірина Заяць, а духовно його провадить обновлянин
о. Руслан Боровий. Попереду, віриться, чимало нових звершень, адже «Обнова» — це товариство,
де глибше пізнають Божу любов, змінюють на краще себе та інших, створюють міцні християнські
подружжя… «Обнова» — це дорога довжиною у життя.
Джерело: З розповіді о. Валерія Сиротюка
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зокрема, керівників обласного та міського товариства політв’язнів і репресованих Ірини Войцехівської та Дмитра Костельного, істориків ЧНУ ім. Ю. Федьковича, молодих літераторів, студентів,
представників громадських організацій. На вечорі не було байдужих, присутні тут молоді люди
з великою увагою слухали спогади ветеранів, а після цих вражаючих виступів переглянули уривки
з документального фільму «Собор на крові».
2008 рік запам’ятається у житті «Обнови» як рік прем’єр. Під головуванням Юлії Андрієць
«Обнова» активно долучається до духовних і патріотичних акцій, які відбуваються у Чернівцях, —
з успіхом виступає на концертах з нагоди Дня Соборності в обласній філармонії, а також на роковини бою під Крутами на Центральній площі Чернівців.
Традиція пройтися вулицями рідного міста на Різдво з колядою — чи не найулюбленіша в обновлян. Та цьогоріч спільними зусиллями старшого та молодшого поколінь чернівецька
«Обнова» вперше ставить вертеп, який на Буковині явище рідкісне. Участь у вертепі взяло понад
тридцять осіб. З 8 до 11 січня встигли навідатися до відомих чернівчан, керівництва Чернівецького
національного університету, дуету «Писанка», геріатричного пансіонату в Садгорі, близьких людей
і навіть заколядувати в громадському транспорті. Найактивнішими у той час були Павло Тисанюк,
Іванна Мельник, Тетяна Стринківська, Віра Шпортак, Наталія Андрієць, Володимир Дяконович,
Михайло Данко, Марина Гаджала.
6 липня 2008 року з благословення Патріарха УГКЦ Блаженнійшого Любомира Гузара та
владики Коломийсько-Чернівецького Миколи Сімкайла вперше у Чернівцях відбувся молодіжний
етнодуховний «Обнова-фест» — незвичне дійство, де так гармонійно переплелося все: від молитви
та духовних наук до етнічних майстер-класів, танців і драйвових виступів молодіжних гуртів. Фестивальний майданчик під відкритим небом — у Чернівецькому обласному музеї архітектури та побуту — відвідали майже 8 тисяч осіб: молодь, діти з батьками та старшим поколінням. Кожен міг
знайти собі щось до душі.
За роки проведення «Обнова-фест» став однією з найпомітніших, найвідвідуваніших подій
у культурному житті Чернівців, щороку відкриваючи нові імена, піднімаючи важливі для суспільства теми, духовно збагачуючи усіх присутніх. Цей масштабний фестиваль відображає ціль
«Обнови» — оновлювати себе і навколишній світ, сприяти духовному зростанню молоді.
18–19 жовтня чернівецький осередок «Обнови» знову приймає федераційну конференцію
на тему: «Християнська молодь на перетині культур: шлях до взаємопорозуміння», продовжуючи
розвивати екуменічний напрямок. Місцем проведення зустрічі молодих науковців з Чернівців,
Тернополя, Івано-Франківська, Львова, Києва став національний університет ім. Ю. Федьковича.
У роботі конференції взяли участь поважні гості: голова комісії у справах мирян УГКЦ Юрій Підлісний, родина Роми та Ігоря Гайдів, члени міжнародного руху мирян-католиків «Пакс Романа»,
вікарій Буковинський УГКЦ Валерій Сиротюк.
Учасників конференції вітав у листі правлячий єпископ Коломийсько-Чернівецький
УГКЦ владика Микола Сімкайло: «…Нова академічна школа, молоді серця, необтяжені історичним минулим, можуть насправді віднайти стежку до соборної України». А також закликав
скористатися «з нагоди — місця проведення цьогорічної зустрічі. Адже Чернівці стоять на перетині різних культур, а з Буковинських пагорбів добре видно всі стовпи українських Церков».
Опісля конференції естафету керування Товариством переймає Владислав Кобилянський.
Активно у житті «Обнови» проявили себе Юлія Сенів, Зоряна Гаврилюк, Галина Гаманюк,
Тетяна Падурару.
Україна у 2009 році святкувала 100 років від дня народження Степана Бандери. Обновляни,
як національно свідомі українці, патріоти, не могли стояти осторонь, тож провели захід на честь
його річниці — фестиваль української героїчної пісні, співаної поезії та патріотичного слова «Дух
лицарства». 23 січня у Чернівецькому обласному музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської для буковинців виступали гурт «Хорея козацька», Тарас Чубай, Марія Бурмака. Насамкінець виступив онук провідника ОУН, також Степан Бандера. Загалом, фестиваль «Дух
лицарства» став ще одним майданчиком, де «Обнова» реалізовує своє формаційне покликання,
виховуючи духовність і патріотизм української молоді.

ДОДАТОК О
Реєстр репресованих греко-католиків
церкви Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях

1. Берегович Ганна
2. Бойчук Іван
3. Бойчук Марія
4. Бручковський Олексій
5. Бручковська Войцеховська Ірина
6. Грицяк Дарія
7. Глінка Станіслава
8. Дейнеко Василина
9. Долинюк Лідія
10. Данилік Ярослава
11. Драган Олександр
12. Драган Марія
13. Йорж Ганна
14. Ільницький Іван
15. Качуляк Дмитро
16. Калуський Василь
17. Калуська Софія
18. Кашурба Ганна
19. Калачник Іван
20. Керська Аделя
21. Кузів Віра
22. Кузів Володимир
23. Козачук Дмитро
24. Козак Сільва
25. Кухта Орест
26. Ланівська Марія
27. Ланівський Іван
28. Липовий Михайло
29. Майданська Марія
30. Мельничук Ярослав

1. Андрійович Любов Олексіївна, Львівщина, освіта вища, вчитель.
31. Микитюк Іван
32. Осадчук Марія
33. Олексишин Іван
34. Олексишин Ольга
35. Пендерецький Олекса
36. Піц Марія
37. Продан Лонгин
38. Процак Михайло
39. Процак Василина
40. Подоляк Казимир
41. Салевич Варвара
42. Сало Микита
43. Сеньків Василь
44. Сеньків Ганна
45. Стасик Богдан
46. Стефанишина Ярослава
47. Слівінська Дарія
48. Терпеливець Розалія
49. Тракало Володимир
50. Товстецька Марія
51. Філяк Юрій
52. Хохол-Лис Палагія
53. Чухрай Марія
54. Устяник Марія
55. Якимчук Василь
56. Якимчук Віра
57. Янів Михайло
58. Янів Оксана
59. Ярець Варвара

2. Антофійчук Стелла Миколаївна, Чернівці, освіта вища, педіатр-генетик.
3. Андрусяк Ольга Євгеніївна, Тернопільщина, освіта середня спеціальна, інженер.
4. Бамбуляк Любов Василівна, Тернопільщина, освіта вища, фармацевт.
5. Бибик Ольга Миколаївна, Львівщина, освіта вища, економіст.
6. Білінська Лідія Зіновіївна, Тернопільщина, освіта вища, інженер.
7. Блисько Віра Євгеніївна, Тернопільщина, лаборант.
8. Богдан Ірина Василівна, Тернопільщина, освіта вища, підприємець.
9. Бошко Галина Василівна, Тернопільщина, освіта вища, інженер.
10. Бурштинська Ніна Євгеніївна, Чернівці, освіта вища, економіст.
11. Вахоцько Ольга Василівна, Тернопільщина, освіта вища, викл. англ. мови.
12. Ващук Марія Степанівна, Ів.-Франківщина, освіта вища, педагог.
13. Вергун Ростислава Михайлівна, Львівщина, освіта вища, книгознавець.
14. Віщак Оксана Орестівна, Ів.-Франківщина, освіта вища, педагог.
15. Витрикуш Світлана Михайлівна, Тернопільщина, освіта неповна вища, технік.
16. Віщук Наталія Дмитрівна, Чернівці, освіта вища, економіст.
17. Войціх Ярослава Михайлівна,Тернопіль, освіта вища, держслужбовець.
18. Гаїна Лідія Іванівна, Тернопільщина, освіта вища, підприємець.
19. Гавдун Марія Миколаївна, Львівщина. освіта вища, економіст.
20. Григорєва Галина Дмитрівна, Тернопільщина, освіта вища, інженер.
21. Губчин Олександра Ярославівна, Ів.-Франківщ., освіта вища, канд. психол. наук.
22. Гурак Надія Григорівна, Ів.-Франківщина, освіта вища, бухгалтер.
23. Дигідь Ольга Михайлівна, Ів.-Франківщина, освіта вища, вчитель.

Репресовані, які живуть:
24. Доскач Ірина Мирославівна, Ів.-Франківщина, освіта вища, викладач.
1. Байструк Михайло,
2. Буланова Мальвіна
3. Карпан Марія
4. Кобилецька Володимира
5. Костельний Дмитро

6. Кочатинська Парасковія
7. Пендерецька Марія
8. Подоляк Ганна
9. Теляєва Орися
10. Філяк Парасковія

25. Дячук Ірина Матвіївна, Ів.-Франківщина, освіта вища, викладач хімії.
26. Жарко Орися Миколаївна, Ів.-Франківщина, освіта вища, викладач математики.
27. Жук Наталія Іллівна, Чернівеччина, освіта вища, економіст.
28. Жовківська Марія Михайлівна, Львівщина.

(За поданням Дмитра Костельного)

29. Іванюк Віра Михайлівна, Тернопільщина, освіта вища, хімік.
30. Іліка Наталія Григорівна, Чернівці, освіта вища, економіст.
31. Іщенко Ганна Іванівна, Полтавщина, освіта вища, технолог.
32. Йовик Володимира Петрівна, Тернопільщина, освіта вища, фармацевт.
33. Калинич Іванна Дмитрівна, Ів.-Франківщина, освіта вища, модельєр.
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Репресовані, які померли:

ДОДАТОК П
Список членів товариства «Матері в молитві»
при церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях
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69. Панащо Людмила Іванівна, Полтавщина, пенсіонер.

35. Кіндрачук Ірина Ярославівна, Ів.-Франківщина, освіта вища, математик.

70. Панасюк Олександра Йосипівна, Львівщина, освіта вища, викладач.

36. Когут Галина Андрііївнв, Норильськ, освіта вища, економіст.

71. Петришин Анна Михайлівна, Ів.-Франківщина, освіта вища, хімік.

37. Косар Лариса Леонтіївна, Чернівці, освіта вища, педагог.

72. Пукальська Ореста Михайлівна, Тернопільщина, освіта вища, математик.

38. Красуцька Марта Василівна, Ів.-Франківщина, освіта вища, товарознавець.

73. Попадюк Анна Степанівна, Львівщина, освіта вища, економіст.

39. Кузяк Лавра Борисівна, Тернопільщина, освіта вища, стоматолог.

74. Перун Галина Михайлівна, Тернопільщина, освіта вища, математик.

40.Кухар Розалія Іллівна, Львівщина, освіта вища, економіст.

75. Перун Галина Іванівна, Чернівеччина, освіта вища, програміст.

41. Кухарук Лідія Володимирівна.

76. Пилипенко Анна Василівна, Чернівці, освіта вища, економіст.

42. Кушнір Наталія Василівна, Чернівеччина, освіта вища, філолог.

77. Розумна Ірина Павлівна, Чернівці, освіта вища, економіст.

43. Кушнір Євстахія Антонівна, Тернопільщина, освіта вища, математик.

78. Родимюк Мирослава Володимирівна, Чернівеччина, освіта вища, економіст.

44. Кушнір Надія Петрівна, Казахстан, освіта вища, філолог.

79. Сендульська Тамара Василівна, Чернівці, освіта вища, сфера культури.

45. Козьмик Парасковія Іванівна, Ів.-Франківщина, освіта вища,енергетик.

80. Сасанчин Марія Василівна, Тернопільщина, освіта середня спеціальна, контролер.

46. Канарська Оксана Йосипівна, Тернопільщина, освіта вища, економіст.

81. Савчук Марія Михайлівна, Львівщина, освіта середня спеціальна, технолог.

47. Касперська Оксана Євстахіївна, Львівщина, освіта вища, економіст.

82. Соколова Марія Іваанівна, Тернопільщина, освіта середня спеціальна, технолог.

48. Ключевська Олексндра Володимирівна, Тернопільщина, освіта вища, викладач.

83. Семенюк Катерина Дмитрівна, Чернівці, освіта вища, вчитель.

49. Краснова Віра Петрівна, Тернопільщина, освіта вища, лікар.

84. Сидоренко Тетяна Миколаївна, Чернівеччина, освіта вища, економіст.

50. Лазар Володимира Євгеніївна, Тернопільщина, освіта середня спеціальна, бухгалтер.

85. Снозик Уляна Іванівна, Ів.-Франківщина, освіта вища, хімік.

51. Лапко Любов Володимирівна, Тернопільщина, освіта вища, викладач.

86. Стрілецька Людмила Леонідівна, Тернопільщина, освіта вища, будівельник.

52. Лугова Людмила Григорівна, Чернівеччина, освіта вища, філолог.

87. Томаш Лідія Михайлійна, Ів.-Франківщина, освіта вища, лікар.

53. Малейко Стефанія Миколаївна, Чернівеччина, освіта вища, економіст.

88. Філіпчук Марія Дмитрівна, Ів.-Франківщина, освіта вища, викладач-психолог.

54. Максимович Антоніна Василівна, Чернівці, освіта вища, бухгалтер.

89. Філянович Ірина Ярославівна, Ів.-Франківщина, освіта вища, геолог.

55. Матвійчук Богдана Федорівна, Ів.-Франківщина, освіта вища,інженер.

90. Хорошун Людмила Вікторівна, Хмельниччина, освіта вища, викладач.

56. Мельничук Лідія Іванівна, Чернівці, освіта вища, викладач.

91. Черевко Галина Григорівна, Вінничина, освіта вища, економіст.

57. Миронова Ольга Іванівна, Чернівці, освіта середня спеціальна, телеграфіст.

92. Чолкан Валентина Андріївна,Чернівці, ЧНУ, освіта вища, канд. філ. наук.

58. Марченко Любов Іванівна, Закарпаття, освіта вища, хімік.

93. Чопюк Людмила Василівна, Чернівеччина, освіта вища, учитель поч. класів.

59. Молдован Наталія Антонівна, Чернівці, освіта вища, економіст.

94. Чучко Марія Мииколаївна, Ів.-Франківщина, освіта середня спеціальна, провідник.

60. Мончаківська Мирослава Миронівна, Тернопіль, освіта середня сер-спец., зв’язків.

95. Чорна Олександра Степанівна, Тернопільщина, освіта вища, бухгалтер.

61. Мунтян Василина Василівна, Тернопільщина, освіта вища, бухгалтер.

96. Чернецька Галина Володимирівна, Тернопільщина, освіта вища, педагог.

62. Моспан Надія Степанівна, Тернопільщина, освіта вища, математик.

97. Чернецька Марія Василівна, Тернопільщина, освіта середня спеціальна, бухгалтер.

63. Найда Світлана Іванівна, Ів.-Франківщина, освіта середня спеціальна, інспектор.

98. Шутак Людмила Василівна, Закарпаття, освіта вища, лікар.

64. Натуркач Орися Григорівна, Тернопільщина, освіта вища, математик,

99. Широгорова Віра Володимирівна, Тернопільщина, освіта вища, економіст.

65. Огоновська Марія Григорівна, Львівщина, пенсіонерка.

100. Шлюсар Надія Михайлівна, Тернопільщина, освіта вища, економіст.

66. Орищук Світлана Михайлівна, Тернопільщина, освіта вища, економіст.

101. Шлюсар Наталія Степанівна, Чернівеччина, освіта вища, учитель початкових класів.

67. Олексишина Євгенія Юрієвна, Тернопільщина, освіта середня спеціальна, технолог.

102. Шевченко Ірина Леонідівна, Чернівці, освіта вища, викладач музики.

68. Омельчук Зінаїда Борисівна, Рівненщина, освіта вища, економіст.

(За поданням Орести Пукальської)
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34. Климчук Меланія Йосипівна, Тернопільщина, освіта середня спеціальна, економіст.

ДОДАТОК Р
Список членів Апостольства Доброї Смерті
при церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях

33. Йовик Михайло Михайлович, № впис. листа 25264. Помер 22.07.2015. Апостольство
Доброї Смерті відправило Григоріанську Службу Божу.
34. Жовківська Марія Михайлівна, № впис. листа 24993.
35. Кардашова Лідія Михайлівна, № впис. листа 26596.

1. Абдулаєва Ганна Петрівна, № впис. листа 26598.

36. Костюк Ольга Адольфівна, № впис. листа 26599.

2. Бучинська Ярослава Григорівна, № впис. листа 23532.

37. Когут Галина Андріївна, № впис. листа 27021.

3. Білик Орися-Валерія, № впис. листа 25188. Померла 15.11.2015. Апостольство Доброї
Смерті відправило Григоріанську Службу Божу.

38. Курцеба Ірина Ільківна, № впис. листа 26091.
39. Кіндрачук Ірина Ярославівна, № впис. листа 25187.

4. Білінська Емілія Зіновіївна, № впис. листа 25054.
40. Клейменова Марія Йосипівна, № впис. листа 25 259.
5. Боднар Петро Михайлович, № впис. листа 25061.
41. Кожемякіна Анна Євдокимівна, № впис. листа 25260.
6. Базюк Розалія Іллівна, № впис. листа 25056.
42. Костельна Анна Онуфріївна, № впис. листа 25052.
7. Бабійчук Марія Дмитрівна, № впис. листа 25185.
43. Костельний Дмитро Васильович, № впис. листа 25053.
8. Бричка Мирослав Михайлович, № впис. листа 26768.
44. Ключевська Лариса Володимирівна, № впис. листа 25056.
9. Брелюк Марія Василівна, № впис. листа 26769.
45. Климчук Меланія Йосипівна, № впис. листа 23538.
46. Козьмик Параскевія Іванівна, № впис. листа 24996.

11. Бризько Віра Євгенівна, № впис. листа 26093.

47. Красовська Галина Василівна, № впис. листа 27320.

12. Білявська Марія Сильвестрівна, № впис. листа 27095.

48. Касперська Оксана Євстахієвна, № впис. листа 27321.

13. Білявська Юлія Вікторівна, № впис. листа 27096.

49. Кушнір Надія Перівна, № впис. листа 28396.

14. Бистриківська Мирослава Іванівна, № впис. листа 27156.

50. Лапко Любов Володимирівна, № впис. листа 25057.

15. Бистриківський Іван Володимирович, № впис. листа 27157.

51. Лугова Людмила Григорівна, № впис. листа 25075.

16. Боровий Володимир(отець), № впис. листа 25189.

52. Мизак Нестор Степанович, № впис. листа 28319.

17. Брелюк Марія Василівна, № впис. листа 26769.

53. Мизак Ганна Іванівна, № впис. листа 28320.

18. Ванзар Володимира-Ольга, № впис. листа 26092.

54. Мунтянова Марія Григорівна, № впис. листа 27052.

19. Вергун Ростислава Михайлівна, № впис. листа 23531.

55. Мельниченко Ганна Олексіївна, № впис. листа 27091.

20. Витрикуш Світлана Михайлівна, № впис. листа 26597.

56. Мельниченко Степан Іваович, № впис. листа 27092.

21. Верга Надія Володимирівна, № впис. листа 27023.

57. Мельниченко Василь Степанович, № впис. листа 27094.

22. Гой Ярослава Корнелівна, № впис. листа 23534.

58. Михайлюк Михайло Васильович, № впис. листа 27191.

23.Герасимів Ганна Петрівна, № впис. листа 28395.

59. Московчук Галина Франківна, № впис. листа 23532.

24. Гікова Ганна Степанівна, № впис. листа 26770.

60. Мельник Мирослава Миколаївна, № впис. листа 23540.

25. Данко Олександра Іванівна, № впис. листа 2499.

61. Моткалюк Марія Михайлівна, № впис. листа 23541.

26. Дідик Ольга Петрівна, № впис. листа 23539.

62. Моспан Надія Степанівна, № впис. листа 24994.

27. Дукщаніна Стефанія Георгіївна, № впис. листа 25811.

63.Монтян Василина Василівна, № впис. листа 24997.

28. Зембович Василь Олексійович, № впис. листа 27050.

64. Марченко Любов Іванівна, № впис. листа 25186.

29. Зембович Мирослава Борисівна, № впис. листа 27051.

65. Михайлюк Мирослава Іллівна, № впис. листа 25191.

30. Йовик Володимира Петрівна, № впис. листа 21097.

66. Михаййлюк Ірина Михайлівна, № впис. листа 25192.

31. Йовик Ігор Михайлович, № впис. листа 25048.

67. Мотиль Емілія Олегівна, № впис. листа 25257.

32. Йовик Стефа Гаврилівна, № впис. листа 25263.

68. Медвідь Марія Костянтинівна, № впис. листа 26600.
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10. Бручковська Павліна Володимірівна, № впис. листа 25265. Померла 22.07.2015. Апостольство Доброї Смерті відправило Григоріанську Службу Божу.

69. Медвідь Юлія Костянтинівна, № впис. листа 25812.
70. Мельниченко Ганна Олексіївна, № впис. листа 52266.
71. Осташек Василина Онуфрієвна, № впис. листа 27155.

1. Співкатедральний Собор Успіння Пресвятої Богородиці, м. Чернівці, вул. Руська, 28.

72. Олексишин Василь Ілліч, № впис. листа 25051.

2. Церква Покрови Пресвятої Діви Марії, м. Чернівці (Садгора), вул. Галицького, 60.

73. Олексишин Євгенія Юріївна, № впис. листа 24137.

3. Церква Різдва Пресвятої Богородиці, м. Чернівці, вул. Нікітіна, 31.

74. Орищук Світлана Михайлівна, № впис. листа 25190.

4. Церква Вознесіння Ісуса Христа, с. Рідківці Новоселицького р-ну.

75. Панаща Людмила Іванівна, № впис. листа 24989.

5. Церква святого пророка Іллі, с. Топорівці Новоселицького р-ну.

76. Пукальська Орися Михайлівна, № впис. листа 24990.

6. Церква Покрови Пресвятої Богородиці, м. Глибока.

77. Погач Наталія Ігорівна, № впис. листа 25047.

7. Церква Зіслання Святого Духа, м. Новоселиця.

78. Прокопєва Олександра Степанівна, № впис. листа 25049.

8. Церква святих рівноапостольних Володимира і Ольги, с. Селятин Путильського р-ну.

79. Прокопєв Віталій Олексійович, № впис. листа 25050.

9. Церква Пресвятої Трійці, с. Давидівка Сторожинецького р-ну.

80. Продан Марія Михайлівна, № впис. листа 25261.

10. Церква святих верховних апостолів Петра і Павла c. Нова Жадова, Сторожинецького р-ну.

81. Поздирка Галина Михайлівна, № впис. листа 25813.

11. Церква УГКЦ у м. Путила.

82. Поздирка Георгій Георгійович, № впис. листа 25814.
83. Ріпка Катерина Василівна, № впис. листа 25815.

12. Громада УГКЦ у смт Вижниця.
13. Громада УГКЦ у м. Сторожинець.

84. Солонар Ольга Вікторівна, № впис. листа 23537.

14. Громада УГКЦ м. Вашківці.

85.Савчук Марія Миколаївна, № впис. листа 24995.

15. Громада УГКЦ у м. Заставна.

86. Сиротюк Валерій (отець), № впис. листа 25046.

16. Церква УГКЦ у м. Кіцмань.

87. Савчук Оксана, № впис. листа 24998.

17. Громада УГКЦ у м. Хотин.

88. Сасанчин Анна Несторівна, № впис. листа 25262.
18. Громада УГКЦ у смт Берегомет Вижницького р-ну
89. Сасанчин Марія Василівна, № впис. листа 25055.
19. Громада УГКЦ с. Бояни Новоселицького р-ну.
90. Сохацька Ольга Іванівна, № впис. листа 26771.
91. Томачівська Анна- Марія, № впис. Листа 23535.
92. Терешкова Марія Василівна , № впис. листа 28397.
93. Урсуляк Ярослава Василівна, № впис. листа 24136.
94. Філіпчук Марія Дмитрівна, № впис. листа 27022.
95. Філянович Ірина Ярославівна, № впис. листа 25058.
96. Філянович Михайло Васильович, № впис. листа 25059.
97. Федорович Олександра Володимирівна, № впис. листа 24992.
98. Хартон Марія Іванівна, № впис. листа 25258.
99. Цьомко Володимир Федорович, № впис. листа 25060.
100. Чолкан Валентина Андріївна, № впис. листа 23536.
101. Шлюсар Наталія Степанівна, № впис. листа 27093.
(За поданням Володимири Йовик)
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ДОДАТОК С
Відроджені парафії Буковинського вікаріату

ДОДАТОК Т
Пам’яті буковинців, полеглих в обороні Української держави
«Поєднай, Боже, їхню невинну криваву жертву зі своєю жертвою на Голготі, щоб не даремною
була їхня жертва, і щоб на рясно кров’ю Героїв политій землі зросли квіти їхньої любові і зійшло сонце
справжньої волі й долі народу, щоб милостивий Господь зарахував їх у число своїх вірних слуг і послідовників, бо вони пройшли гідно тернистий шлях свого життя».
З «Молитви за полеглих Героїв», 1946 р.

13. Василишин Андрій. Загинув 20.07.2014 (30 р.) у с. Олександрівськ Луганської обл.
Похований у с. Дорошівці Заставнівського р-ну.
14. Чигрин Олександр. Загинув 21.07.2014 (21 р.) у Луганській обл.
Похований у с. Усть Путила Путильського р-ну.
15. Лейба Павло. Загинув 24.07.2014 (19 р.) під Лисичанськом Луганської обл.
Похований у Берегометі.
16. Василаш Ілля. Загинув 29.07.2014 (55 р.) під Луганськом.
Похований у с. Горбівці Глибоцького р-ну.
17. Чикал Юрій. Загинув (31 р.) у с. Георгіївка Луганської обл.
Похований у с. Нові Бросківці Сторожинецького р-ну.

1. Пелехатий В’ячеслав. Загинув 9.06.2014 (40 р.) біля м. Слов’янськ Донецької обл.
Похований у Чернівцях.

18. Баб’юк Віктор. Загинув 31.07.2014 (30 р.) у м. Шахтарськ.
Похований у с. Ошихліби Кіцманського р-ну.

2. Файфура Владислав. Загинув 17.06.2014 (32 р.) в околицях Луганська.
Похований у Чернівцях.

19. Заєць Олександр. Загинув 7.08.2014 (21 р.) у Довжанському котлі.
Похований у с. Селятині Путильського р-ну.

3. Мігован Віктор. Загинув 17.06.2014 (23 р.) в околицях Луганська.
Похований у Чернівцях.

20. Паламар Олександр. Загинув 8.08.2014 (23 р.) у с. Степанівка Донецької обл.
Похований у смт Кельменці.

4. Крисоватий Ігор. Загинув 17.06.2014 (22 р.) в околицях Луганська.
Похований у Чернівцях.

21. Лук’янюк Костянтин. Загинув 17.08.2014 (21 р.) біля м. Лутугіне Луганської обл.
Похований у с. Карапчів Глибоцького р-ну.

5. Піцул Віктор. Загинув 17.06.2014 (24 р.) в околицях Луганська.
Похований у Чернівцях.

22. Петрищук Олександр. Загинув 21.06.2014 (27 р.) під Слов’янськом Донецької обл.
Похований у Чернівцях.

6. Мізунський Юрій. Загинув 17.06.2014 р. (26 р.) в околицях Луганська.
Похований у Чернівцях.

23. Побережник Сергій. Загинув 13.10.2014 (32 р.) біля с. Трьохізбенка Луганської обл.
Похований у м. Хотині.

7. Доник Максим. Загинув 17.06.2014 (26 р.) в околицях Луганська.
Похований у Чернівцях.

24. Альошин Андрій. Загинув 13.07.2014 (36 р.) біля бази Орєхово під Луганськом.
Похований у м. Чернівцях.

8. Валявський Ілля. Загинув 17.06.2014 (36 р.) в околицях Луганська.
Похований у Чернівцях.

25. Колотило Олексій. Загинув 13.07.2014 (35 р.) під час засідки диверсійної групи.
Похований у с. Банилів Вижницького р-ну.

9. Леонтій Ілля. Загинув 17.06.2014 (39 р.) в околицях Луганська.
Похований у Чернівцях.

26. Конопльов Павло. Загинув 15.07.2014 (30 р.) під Луганськом.
Похований у м. Чернівцях.

10. Боднар Петро. Загинув 28.06.2014 (38 р.) біля с. Семенівка Слов’янського р-ну.
Похований у с. Панка Сторожинецького р-ну.

27. Дияконюк Іван. Загинув 13.07.2014 (42 р.) біля с. Георгіївка Луганської обл.
Похований у с. Банилів Вижницького р-ну.

11. Філіпчук Ігор. Загинув 8.07.2014 (37 р.) у с. Стукалова Балка Луганської обл.
Похований у с. Грушівці Кельменецького р-ну.

28. Моренюк Валер’ян. Загинув 1.09.2014 ( 21 р.). Отримано заключення аналізу
ДНК-ідентифікації. Похований у с. Хлівище Кіцманського р-ну.

12. Шудравий Андрій. Загинув 14.07.2014 (25 р.) у с. Металіст під Луганськом.
Похований у м. Яремче Івано-Франківської обл.

29. Запара Геннадій. Загинув 20.10.2014 (42 р.). Результати аналізу ДНК-ідентифікації
прийшли доньці. Похований у м. Старобельськ Луганської обл.
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Мартиролог полеглих Героїв, за яких молиться церква
Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях
(Подано за хронологією загибелі на 1.08.2016)

31. Редькін Віктор. Загинув 1.11.2014 у с. Кримське Луганської обл.
(дата народження і місце поховання не вказані).

48. Ситніков Вадим. Загинув 14.07.2015 (45 р.) від підриву на міні.
Похований у Чернівцях.

32. Кушнір Юрій. Загинув 18.01.2014 (37 р.).
Місце поховання не вказане.

49. Масікевич Василь. Загинув 15.08.2015 (37 р.) внаслідок необережного користування
зброєю. Похований у с. Репуженці Заставнівського р-ну.

33. Петихачний Андрій. Загинув 29.08.2014 в Іловайському котлі.
Місце поховання не вказане.

50. Горбачова Анастасія. Вихованка дитбудинку. Загинула 6.08.2015 (32 р.) під Маріуполем Донецької обл. Похована у Чернівцях.

34. Шлюсар Роман. Волонтер. Загинув 19.12.2014 під Лисичанськом.
Похований у Чернівцях.

51. Ротар Іван. Загинув 25.08.2015 (43 р.) під час обстрілу Волновахи.
Похований у с. Коновка Кельменецького р-ну.

35. Гарбуз Олександр. Загинув 22.01.2015 (28 р.) біля с. Авдіїївка Донецької обл.
Місце поховання не вказане.

52. Паламарюк Василь. Загинув 22.09.2015 (34 р.) від обширного інфаркту в м. Артемівськ
Донецькій обл. Похований у с. Чорногузи Вижницького р-ну.

36. Руснак Дмитро. Загинув 9.02.2015 (21 р.) поблизу с. Світличне Луганської обл.
Місце поховання не вказане.

53. Копачук Віталій. Загинув 28.09.2015 (36 р.) у Луганській обл. від необережного
користування зброєю. Похований у с. Новий Вовчинець Глибоцького р-ну.

37. Трепко Владислав. Загинув 12.02.2015 (29 р.) поблизу м. Дебальцеве Донецької обл.
Місце поховання не вказано.

54. Бузенко Володимир. Загинув 19.01.2015 (27 р.) в р-ні Донецького аеропорту.
Похований у с. Великий Кучурів Сторожинецького р-ну.

38. Буравчиков Олексій. Загинув 29.08.2015 (40 р.) під м. Іловайськ Донецької обл.
Похований у Чернівцях.

55. Корнецький Сергій. Загинув 22.11.2015 (35 р.) від численних опіків.
Похований у с. Виноградне Вінницької обл.

39. Албулеса Олексій. Загинув 25.04.2015 (42 р.) від хвороби, набутої на Рівненському полігоні.
Похований у с. Маршинці Новоселицького р-ну.

56. Горбан Дмитро. Загинув 14.01.2016 (38 р.) на фронті від серцевого нападу.
Похований у с. Шепіт Путильського р-ну.
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47. Тащук Віталій. Загинув 11.07.2015 (41 р.) від хвороби, набутої на фронті.
Похований у с. Стрілецький Кут Заставнівського р-ну.

40. Мельник В’ячеслав. Загинув 20.01.2015 (27 р.) в боях за аеропорт Донецька.
Похований у с. Жолоби Тернопільської обл.
41. Миханюк Василь. Загинув 5.05.2015 (47 р.) біля м. Авдіївка Донецької обл.
Похований у с. Рідківці Новоселицького р-ну.
42. Балабоскін Ігор. Загинув 4.11.2015 (40 р.) на території Луганської обл.
Похований у Чернівцях.
43. Бабух Василь. Загинув 12.05.2015 (45 р.) від обширного інфаркту.
Похований у с. Вікно Заставнівського р-ну.
44. Загребельний Степан. Загинув 12.06.2015 (26 р.) біля с. Опитне Донецької обл.
Похований у с. Коболчин Сокирянського р-ну.
45. Боднарюк Олександр. Загинув 22.01.2015 (36 р.). Ідентифікований.
Похований у с. Анадоли Хотинського р-ну.
46. Соловій Микола. Загинув 10.07.2015 (40 р.) біля м. Волноваха Донецької обл.
Похований у с. Юрківці Заставнівського р-ну.

57. Воробець Степан. Загинув 19.06.2016 (27 р.) між Ямполем і Закітним Донецької обл.
Похований у м. Коломиї Івано-Франківської обл.
58. Коваль Олександр. Загинув 1.01.2016 (19 р.) під м. Маріуполем Донецької обл.
Похований у м. Хотині.
59. Сторожук Василь. Загинув 13.02.2016 (46 р.) від набряку мозку.
Похований у Вінницькій обл.
60. Ткаченко Андрій. Загинув 1.03.2016 (39 р.) від отруєння.
Похований у Чернівцях.
61. Бурлака Сергій. Загинув 24.03.2016 (19 р.), підірвавшись на міні.
Похований у Запорізькій обл.
62. Парфентьєв Ігор. Загинув 22.04.2016 (39 р.) від двосторонньої пневмонії.
Похований у Чернівцях.
63. Заєць Петро. Загинув 9.05.2016 (44 р.) під м. Артемівськом Донецької обл.
Похований у м. Сторожинець.
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30. Вербицький Олексій. Загинув 1.11.2014 (47 р.) біля Бердянська.
Похований у Чернівцях.

64. Крутофіст Віталій. Загинув 23.05.2016 (35 р.) під м. Маріуполем Донецької обл.
Похований у с. Багна Вижницького р-ну.
65. Іліка Іван. Загинув 24.05.2016 у ДТП біля Харкова (вік не вказано).
Похований у смт. Глибока.
66. Веклич Олег. Загинув 8.05.2016 р (40 р.) від хвороби, набутої на фронті.
Похований у м. Сторожинець.
67. Шородок Михайло. Загинув (дата не вказана) від хвороби, набутої на фронті.
Похований у с. Неполоківці Кіцманського р-ну.
68. Танасійчук Петро. Загинув 6.06.2016 (36 р.), підірвавшись на міні.
Похований у с. Василів Заставнівського р-ну.
69. Косован Олег. Загинув 24.06.2016 (31 р.) внаслідок дії підривного пристрою
у Луганській обл. Похований у с. Багна Вижницького р-ну.
70. Ротар Валерій. Загинув 5.07.2016. Місце загибелі не вказано.
Похований у с. Долиняни Хотинського р-ну.
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71. Мамчій Станіслав. Загинув 13.07.2016 (33 р.) на опорному пункті Авдіївка
Донецької обл. Місце поховання не вказане.
72. Потарайко Сергій. Загинув 15.07.2016 (32 р.) у с. Красновка Донецької обл.
Місце поховання не вказано.
73. Чунтула Віталій. Загинув 23.07.2016 р. (43 р.) під м. Маріуполем Донецької обл.
Похований у Чернівцях.

А кого ми не пом’янули через незнання і забуття,
пом’яни їх сам, Боже, що знаєш вік і ім’я кожного від лона матері його.
Вічна пам’ять і слава воїнам Української Армії,
полеглим смертю хоробрих в обороні української землі
від російських агресорів!
Джерело: на основі «Довідки щодо військовослужбовців та ін. осіб Чернівецької області,
які загинули (померли) під час проведення антитерористичної операції» (за редакцією Марії Гаврилюк-Кисельової, Нестора Мизака, Андрія та Ірини Яремчуків).

Екслібрис отця Валерія Сиротюка
Художник Іван Балан
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